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Citiți în pagina IV-a:
• Ședința din după-amiaza zilei de 28 septembrie a Adunării 

Generale
• întrevederea dintre N. S. Hrușciov și I, B. Tito
• Demonstrație de salut in fața reședinței delegației sovietice 

la O.N.U.
• Pentru eliberarea de sub jugul colonial
• Conferința de presă a lui Fidel Castro

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

Un singur gînd : 
o pace trainică

In ziua de 28 septembrie a. c. 
la mina Aninoasa sute de mi 
neri, lăcătuși, tehnicieni, ingineri 
și funcționari, s-au strîns în sala 
de apel, în ateliere și birouri, pen
tru a asculta cuvîntarea rostită 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, șeful delegației romî*  
ne, la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

In jurul agitatorilor din sec
toare, s-au adunat peste 1.800 
de oameni ai muncii, care au 
primit cu satisfacție și deosebit 
mtuziasm această cuvîntare, care 
exprimă voința de pace a celor 
ce muncesc din patria noastră

In cuvîntul lor tovarășii Stan 
Petru, Mîrza C., Karll Gheorghe, 
Manea Eugen, Colda Andrei, 
îrina loan și mulți alții au ară- 

• lat că apărarea păcii înseamnă a 
ne apăra viitorul fericit, a ne a- 
păra succesele revoluționare pen
tru care și-au dat viața cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare. 
Ei și-au manifestat bucuria pen
tru faptul că cuvîntarea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
întruchipează în modul cel mai 
desăvîrșit aspirațiile poporului 
nostru și voința lui de pace, au 
susținut cu căldură politica 
de pace promovată cu consec
vență de partidul și guvernul 
nostru; s-au angajat să-și spo
rească eforturile ca această po
litică de pace să triumfe în lu

mea întreagă.

Pe șantiere
Ieri, ziua de lucru a început 

pentru constructorii noului car
tier Livezeni-Pet'roșani într-un 
mod deosebit. Toți constructorii 
s-au strîns în jurul șefilor lor 
•de echipe la punctele de lucru 
•''respective, pentru a citi în co
lectiv cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej rosti
tă de la tribuna O.N.U. Lîngă 
blocul 17, bloc ajuns în faza 
de finisaj, s-au adunat cele două 
brigăzi de sub conducerea maiș
trilor Prodanciuc și Nistor 
ascultînd cu interes pe șeful 
brigăzii de tineret Găvan Petre 
care a citit cuvîntarea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Discutînd asupra celor citite, con
structorii, printre care mecanicul 
Moldovan Vasile, maistru! Nis 
tor Aurel și alții și-au exprimat 
adeziunea la politica fermă de 
pace a guvernului nostru, față 

de propunerile delegației romîne.

Lăcătușul Ebervein Tiberiu este unul dintre inovatorii cu ca
re colectivul Filaturii Lupeni se mîndrește. El este autorul mai 
multor inovații, printre care se numără și peria pentru curățirea 
clopotului de fiiaj, inovație cu care a adus o contribuție impor
tantă la prelungirea vieții instalației.

IN CLIȘEU : Ebervein Tiberiu punînd la punct o nouă ino
vație.

Constructorii au arătat că 
munca lor de a ridica noi locu
ințe pentru oamenii muncii este 
o dovadă grăitoare a vieții noas
tre pașnice mereu mai îmbelșu
gate. „Iată de ce și noi con
structorii, a spus Andraș Ștefan, 
ne alăturăm efortului pentru 
menținerea păcii, pentru ca a- 
ceste blocuri ridicate de mîinile 
noastre să facă mai bun traiul 
oamenilor municii, într-o pace 
deplină".

Expresie a năzuințelor 
noastre de pace

Urmăresc cu mare atenție lu
crările celei de a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
Cînd a rostit istoricul său dis
curs tovarășul N. S. Hrușciov, 
am simțit cît de mare, de uriaș 
și puternic este glasul popoare
lor care luptă pentru triumful 
păcii, în frunte cu Uniunea So
vietică. Citind cuvîntarea rostită 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej — conducătorul dele
gației noastre — am simțit o 
deosebită mîndrie pentru felul 
hotărît în care țara noastră, îna
inte vreme ea însăși o feudă a 
marelui capital, se ridică în spri
jinul popoarelor încă subjugate 
de imperialiști-. Sînt mîndră că, 
prin glasul conducătorului nos
tru iubit, popoarele lurnij au luat 
cunoștință de voința noastră de 
pace și de buna înțelegere între 
toate popoarele lumii.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a exprimat, de la tri
buna O.N.U. năzuințele și aspi
rațiile poporului nostru. Noi, 
sondorii Văii Jiului care des- 
chidem calea minerilor spre bo
gățiile neprețuite ale subsolului 
ne unim glasurile cu cele ale 
oamenilor muncii din toată țara 
în sprijinul delegației noastre 
la O.N.U. și asigurăm partidul 
și guvernul nostru că vom munci 
cu tot mai mult avînt pentru 
creșterea prestigiului internațio
nal al țării noastre.
ing. AURELIA DUMITRESCU

I. E. Lupeni

O poziție fermă
Oricine a trecut marți seara 

prin dreptul difuzoarelor, s-a o- 
prit să asculte cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej Ia cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Ur
mărind apoi, în presă, textul cu- 
vîntării, am simțit, ca orice ce
tățean al țării noastre, cum ini

ma mi se umple de bucurie. Bo
găția conținutului de idei a cu- 

vîntării, propunerile constructive, 
oglindesc cu putere poziția fer
mă de pace a țării noastre.

Demascînd uneltirile cercurilor 
imperialiste, ațîțători la un nou 
război și sprijinind cu fermitate 
■propunerile constructive făcute 
de delegația Uniunii Sovietice, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a demonstrat năzuințele po
porului nostru pentru pace.

Convinși că glasu! popoarelor 
iubitoare de pace se va face au
zit pe deplin la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., studenții și cadrele di
dactice de la Institutul de mine 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a contribui, prin activi
tatea lor științifică, de creștere 
de noi cadre de ingineri mineri, 
la lupta pe care întregul popor 
muncitor o duce pentru înflori
rea continuă a Republicii Popu
lare Romîne pe drumul glorios 
al construirii socialismului.

conf, ing. EMIL STOICA 
decanul 

facultății de electromecanică 
a I.M.P.

Pentru pace 
și înțelegere între 

popoare *
Aproape 100 de state s-au a- 

dunat la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. pentru 
a dezbate problema cea mai im
portantă pentru omenire: men
ținerea păbîî.' De Ia tribuna a- 
cestui înalt for mondial tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
expus poziția poporului nostru 

în problemele politice mondiale. 
Am citit cu nespusă bucurie și 
satisfacție cuvîntarea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, un 
adevărat mesaj pentru pace și 
înțelegere între popoare. Cuvin
tele tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej sînt cuvintele noastre, 
ale celor ce muncim pentru în
florirea patriei, pentru ridicarea 
nivelului nostru de trai. Noi, 
constructorii de locuințe, cămi
ne, creșe noi, sîntem alături de 
delegația țării noastre la O.N.U. 
Ne alăturăm glasurile cerînd să 
fie rezolvate prin tratative toate 
marile probleme ale omenirii.

N. BUDICA
Zidar — șantierul L.ivezenl

Pregătirile de iarnă — în atenția colectivului 
preparației Lupeni

Preparației Lupeni îi revine sar
cina de mare importanță de a asi
gura cocsarilor de la Hunedoara 
și Reșița toată cantitatea necesară 
de cărbune cocsificabil.

îndeplinirea și depășirea sarci
nilor anuale de plan depinde mult 
de realizarea ritmică a planului 
pe fiecare decadă, lună sau trimes
tru. Fiecare gospodar știe că so
sirea iernii trebuie să-l găsească 
bine pregătit cu tot ce-i este nece
sar pentru ca să treacă cu succes 
prin perioada anotimpului geros. 
Colectivul preparației Lupeni acor
dă atenție pregătirilor în vederea 
iernii. Experiența anilor 1954—58 
ne-a dovedit clar că o atitudine 
superficială față de pregătirile de 
iarnă are o repercusiune negativă 
asupra realizării planului de pro 
ducție și a cîștigului mediu al co
lectivului nostru.

Din luna iulie, pregătirile de 
iarnă au devenit o sarcină și preo
cupare pentru tot colectivul. Pe 
baza observațiilor de la sfîrșitul 
iernii, și a propunerilor făcute de 
muncitori, maiștri, șefi de echipe, 
ingineri s-a dat forma finală a 
măsurilor care au fost luate în
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• Comisia de femei din cadrul minei Uricani și-a propus săi
• trimită I.C,M.-ului un vagon de fier vechi colectat prin muncă 4 
J voluntară. Zilele trecute un grup de 15 femei a și trecut la 1 
J acțiunea de strîngere a fierului vechi. Fotoreporterul nostru a ] 
j surprins pe cîteva dintre ele în plină activitate, după cum se 1
♦ vede și din clișeul alăturat. 4
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NOUTĂȚI DIN BĂNITĂ
întrecere însuflețită
Alături de ceilalți oameni ai 

muncii și colectivul Exploatării 
miniere Banița este în întrecere 
pentru a obține noi succese în 
muncă. In perioada cuprinsă în
tre 1—22 septembrie a. c. în ur
ma întrecerii însuflețite ce are 
loc între brigăzile și echipele 
care lucrează la carieră s-au 
dat în plus 3.570 tone calcar. 
Printre muncitorii care și-au a- 
dus aportul la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, se 
numără cei din brigăzile com
plexe conduse de Scutaru Con
stantin și Șelaru Vasile. Aceș
tia, întreeîndu-se între ei, au dat 
în perioada amintită cu 120 tone 
și, respectiv, cu 60 tone calcar 
metalurgic peste cantitatea pla
nificată.

Rezultate frumoase au înre
gistrat și echipele conduse de 
Petescu loan, Boboacă Neagu 
de la cariera Bănită, Blaj Con
stantin și Hunyadi Ioan de la 
cariera Peștera Bolii. Intrecîn- 
du-se pentru locul întîi, aceste 
echipe au depășit cu cîte 11—32 
la sută randamentele stabilite.

Economii peste plan
Un loc deosebit în preocupă

rile muncitorilor și tehnicienilor 
de la Exploatarea minieră Ba
nița îl au economiile. Această 

consfătuirea de producție din luna 
iulie. Toate măsurile cuprinse în 
planul organizatoric au fost repar
tizate pe fiecare secție și echipă cu 
termen de îndeplinire pînă la 15 
noiembrie a.c. Colectivul nostru 
a realizat multe din prevederile 
planului de pregătiri de iarnă 
pînă acum. Astfel au fost execu
tate majoritatea lucrărilor cu ca
racter tehnic, specific fluxului nos
tru tehnologic și cele gospodărești 
pentru reducerea rebuturilor la ma
xim, care au fost ridicate în pe
rioada de iarnă, sau luat unele mă
suri speciale pentru reglarea apa
ratelor de spălate și îmbunătățirea 
dozării sorturilor la încărcare. De 
asemenea, au fost dțtijate scur
gerile de la funicular în canal, sa 
făcut canalizarea liniei VI care 
provoca multe neajunsuri la bu
na desfășurare a manevrării va
goanelor, asigurarea coloanelor de 
apă pentru locomotivă împotriva 
înghețului, completarea instalații
lor de stropire cu motorină a va
goanelor prin montarea unui re
zervor și a conductelor de aer com
primat, amenajarea cu dispozitive 

exploatare s-a angajat să reali
zeze în plus de plan 21.000 lei 
economii. In lupta pentru înfăp
tuirea angajamentului luat a 
fost antrenat întregul colectiv. 
Rezultatul muncii entuziaste n-a 
întîrziat să-și arate roadele. De 
la începutul anului și pînă în 
prezent, colectivul a reali
zat deja 19.000 lei economii pes
te plan. Aceste economii s-au 
realizat pe seama reducerii con
sumului specific de exploziv, 
plasarea mai judicioasă a gău
rilor de pușcare, întărirea disci
plinei în muncă, prin creșterea 
productivității muncii.

S-a încheiat campania 
de recoltare a fînului
In această toamnă, țăranii 

muncitori din Bănița au avut de 
recoltat fînul de pe 79 ha. teren. 
Sfatul popular din localitate a 
luat din timp măsurile corespun
zătoare pentru ’recoltarea fînului 
la timpul optim. In urmă cu cî
teva zile s-a terminat recoltarea 
fînului și adăpostirea lui Prin

tre țăranii muncitori care au 
participat activ la acțiunea de 
recoltare au fost Baia Marcu, 

Vladislav Ioan, Văleanu loan, 
Dragotă Gheorghe, Balia L. 
Ispas Precup și alții.

de ajutare a silozurilor F7, F8 și 
F9, captarea apelor și a tuturor 
scurgerilor prin conducte dirijate.

Problemele gospodărești au fost 
și ele obiectul principal în lucră
rile pregătitoare de iarnă. In a- 
ceastă direcție amintim curățirea 
bazinelor 1—2 pentru alimentarea 
cu apă, repararea digului de cap
tare a apei de la Viscoza, dotarea 
echipelor de întreținere cu sculele 
necesare pentru iarnă, completarea 
tuturor geamurilor și punerea la 
punct a instalației de încălzire. 
La realizarea lucrărilor din planul 
pregătirilor de iarnă și-au adus con
tribuția cei mai buni comuniști și 
șefi de echipe ca Sibisan Victor, 
Droținger Andrei, David Alexan
dru, Dima Ioan, Regenyi Romulus^ i 
Cimenti I. Poosvailler Gheorghe, 
Ugron Iuliu și mulți alții.

Colectivul preparației Lupeni a- 
sigurîndu-se temeinic în vederea 
iernii își va realiza sarcinile sale 
de plan lună de lună așa cum ele 
sînt trasate de către partid șt gu
vern.

ARDELEAN V^ICHIFOREL 
șeful preparați
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TOATĂ ATENȚIA PREGĂTIRII ADUNĂRILOR
PIONIEREȘTI

In fiecare an școlar, între 20 
septembrie și 1 noiembtie au loc 
adunările pentru afegerea acti- 
vtlor pionierești. Acestea consti
tuie un eveniment de seamă în 
viața grupelor, detașamentelor 
și unităților de pionieri, fiind 
punctul de plecare pentru orga
nizarea unei activități bogate și 
atractive în noul an școlar atît 
la învățătură est și în munca pio
nierească. De fiecare dată Ta a- 
dunările de alegeri, pionierii au 
raportat cu mîndrie că angaja
mentele care și le-au luat și sar
cinile care le-au avut de înde
plinit au fost duse Ia bun sfîrșit. 
Ei au ales întotdeauna pe cei 

,mai buni dintre ei pentru a con
duce activitatea lor. Un rol im
portant pentru desfășurarea unei 
activități rodnice îl are pregăti
rea și desfășurarea alegerilor ac
tivelor pioniereștii Tocmai de a- 
ceea în această perioadă în fața 
instructorilor de pionieri și a oi- 
ganizațiilor U.T.M. stă sarcina 
de a se ocupa îndeaproape de 
pregătirea acestor adunări ca ele 
să se desfășoare în bune con- 
dițiuni.

Gomitetul raional U.T.M. în 
strînsă legătură cu organizațiile 
de U.T.M. din școli s-a străduit 
ca să asigure condiții cît mai 
bune pentru desfășurarea alege
rilor pionierești. Astfel, în pri
mul rînd, s-au asigurat cadrele 
de instructori de pionieri care să 
îndrume activitatea detașamen
telor și unităților de pionieri. 
Instructorii au fost recrutați din 
rîndul celor mâi buni utemiști, 
cu înclinări pedagogice și bine 
pregătiți din punct de vedere po
litico-ideologic. Cu aceștia au 
fost ținute cursuri și instructaje 
în timpul verii, tocmai cu scopul 
ca Ia rîndul lor sa poată da o 
îndrumare competentă activelor 
pionierești.

Pentru ca alegerile pionierești 
să constituie un prifej de inten
sificare a activității pionierilor, 
trebuie ca sarcinile să fie axate 
pe principalele obiective trasate 
de cel de-al III-iea Congres al 
U.T.M.

Pe baza experienței din anii 
frecuți precum șl a sarcinilor 
trasate de Congresul al III-iea' 
al U.T.M. va trebui să se inten

sifîce activitatea politico-educati
vă a pionierilor, și școlarilor. Așa 
de exemplu, trebuie ca în cadrul 
adunărilor de detașament și uni
tăți siă se organizeze informări 
politice și citirea presei, iar in
structorii să explice pionierilor 
politica partidului nostru, reali
zările obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului. 
Trebuie de asemenea explicat 
pionierilor că construcțiile de 
școli noi, înzestrarea cu mobi
lier, laboratoare, material didac
tic etc. toate acestea se fac da
torită' muncii întregului nostru 
popor condus de partid, care 
luptă pentru realizarea sarcini
lor trasate de cel de-al III-iea 
Congres al P.M.R. Este bine de 
asemenea ca în cadrul adunări
lor să se organizeze citirea în 
colectiv a regulamentului orga
nizației de pionieri, a chemării 
și angajamentului solemn al pio
nierilor.

La adunările premergătoare a- 
legerilor, instructorii vor trebui 
să discute cu pionierii despre ac
tivitățile ce trebuie să le înde
plinească viitorii președinți de 
grupe, detașamente și unități.

Adunările de alegeri trebuie să 
constituie un bilanț al activită-

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

ții desfășurate, arătîndu-se suc
cesele obținute și lipsurile care 
s-au manifestat în activitatea 
pionierilor.

La alcătuirea programelor pio
nierești trebuie folosite inițiati
vele și propunerile pe care le fac 
pionierii. Odată cu alegerile,pio
nierești trebuie pregătite și pro
grame artistice.

Imediat după alegeri, instruc
torii superiori și de detașamente 
vor organiza instruirea temeini
că a activului pionieresc. Pro
gramul de instruire va trebui să 
cuprindă expunerea activității 
practice și demonstrative, să fa
că cunoscut sarcinile care stau 
în fața organizației de pionieri. 
Instruirea va trebui făcută în 

primele două săptămîni după a- 
lpgeri totalizînd un număr de 
8—10 ore.

Să îndrumăm cu toată răspun
derea activitatea pionierească : 
astfel ca adunările de alegeri ale 
activelor pionierești să consti
tuie un mijloc de intensificare 
a muncii în procesul de învăță- 
mînt și întărire a activității pio
nierești.

al

A. SLABII 
instructor 

Comitetului raional U.T.M.

Prima ședință cu părinții
Comitetul de părinți de pe lîngă 

Școala de 7 ani din Cimpa, hotărît 
să sprijine școala și în acest an, ca 
si anul trecut s-a întrunit acum cî
teva zile în prima sa ședință de lu
cru.

Tovarășul Petrică Mihai, preșe
dintele comitetului le-a arătat celor 
prezenți că trebuie să se ridice un 
nou gard al școlii din materiale 
prefabricate din beton, material care 
se află deja adus la școală. Toți 
părinții din comitet au aprobat cu 
căldură această propunere, hotărînd 
ca în următoarele zile să treacă la 
mobilizarea părinților.

Intr-adevăr, alături de multe lu
cruri frumoase care te întâmpină

j

la școala din Cimpa, singur gar
dul îți lasă o impresie neplăcută. 
Atît conducerea școlii cit și comi
tetul de părinți nu au întîrziat însă 
să rezolve și această problemă.

Cerînd sprijinul părinților, con
ducerea școlii a proiectat de ase
menea reamenajarea curții școlii și 
alte cîteva lucrări care să contribuie 
la înfrumusețarea clădirii. Cu sigu
ranță că părinții vor da tot spriji
nul lor așa cum au făcut și anul 
trecut cîiid au efectuat în cadrul 
școlii lucrări de introducere a apei 
potabile, de ridicare a unei maga
zii, de curățire și pavoazare pres- 
tînd un număr de 3880 de ore 
muncă voluntară.

„CARNET PEDAGOGIC0

de

—*■

PIONIERI
ȘI ȘCOLARI

Cartea este un mijloc neprețuit 
de cultivare a unui talent, a u- 
nei aplicații, a unei îndemînări.

In colecția „In ajutorul activi
tății practice a pionierilor și șco
larilor", Editura Tineretului vă 
pune la dispoziție lucrări cu o 
.tematică variată, 
jinul interesului 
cele mai diferite 
tivitate.

Astfel, puteți 
de radiotehnică, 
lism, de cultivare a plantelor, 
de creștere a animalelor, a pă
sărilor, pentru experiențe chimi
ce, pentru lucrări în lemn...

Nu lipsesc nici cărțile de în
drumare a activității practice 
casnice — cusut, brodat, gos
podărie etc.

lată cîteva titluri ale lucrări
lor care vă vor fi de mare folos : 

Alexandrescu Romulus : Prie
teni cu aripi.

Ene Marin : Să cunoaștem mo
torul.

Boghițoiu Ion: Laboratorul 
radioamatorului.

Moroșanu Nicolaie: Cu un
dița.

—— igșescu Mihai: Să creștem

— Noi — spuse învățătorul Si- 
ma losif, directorul adjunct — am 
trecut deja la programarea dirigin- 
ților și a claselor pentru pregăti
rea emisiunilor școlare la centrul 
de fadioficare. Din experiența a- 
nilor trecuți cunoașteți eficacitatea 
acestor programe — ajutorul pe 
care ni le-au adus în munca de ins
truire, educare și pregătire a ele
vilor. Cred că nu e rău să prezen
tăm rubrica noastră sub denumirea 
„Carnet pedagogic" ■— ca și anul

de
an

trecut. E cunoscută și așteptată 
auditorii emisiunilor. In 
școlar prima emisiune va 
zentată de elevii clasei a 
diriginta lor Jurca Ileana.

De la această discuție au trecut 
10 zile.

Astă seară — în difuzoarele lo
cuințelor din Aninoasa — vocea 
crainicului local va anunța prima 
emisiune ..Carnet pedagogic" din 
noul an școlar.

LICIU LUCIA

noul
fi pre- 

Vll-a și

venind în spri- 
vestru pentru 
domenii de ac-

găsi îndrumări 
de aeromode-

ÎEDAGȚIA Șl iepuri de casă.
з; Cercul experi- 
tanică.

) Încă din primele zile ale noului an școlar, laboratorul de l 
') fizică și chimie al Școlii de 7 ani din Uricani este vizitat de ( 
) grupuri de elevi însoțiți de profesorii lor. Lecțiile eare se țin > 
) aici Sînt deosebit da interesante. La o astfel de lecție s-a fă- ) 
•’ cut și fotografia alăturată. Elevii Bîrcă Eugen, Coconeț Ana ( 
) și Ciulavu Violeta dini clasa a VII-a, trei dintre cei mai buni » 
ț elevi ai școlii, urmăresc cu atenție demonstrația făcută de ) 

profesorul lor de fizică, tovarășul Gruian Visalon despre) 
„Principiul lui Arhimede". “

X ■IN CONCURS

i 
I

Cu vreo cîteva zile în urmă la 
4 școli din Petroșani aveau loc 
intense pregătiri. Se apropia ziua 
concursului la care participau 
detașamentele de pionieri ale 
claselor a VlI-a. Concursurile a- 
veau ca temă : orientarea pe un 
traseu necunoscut, în funcție de 
unele indicații date. Instructorii 
detașamentelor au dat ultimele 
explicații iar cercetașii au făcut 
exerciții de a cunoaște semnele 
indicatoare pe teren. Zilele s-au 
«curs una după alta și iată și 
ziua concursului. Sîmbătă după- 
amiază cele 4 detașamente de 

pionieri frumos aliniate sînt gata 
pentru concurs. După deschide
rea concursului se face tragerea 
la sorți pentru pornirea la drum. 
Ca la orice concurs emoțiile sînt 
nelipsite și de această dată.

Primul detașament care plea
că pe traseu este cel de la Școa
la de 7 ani nr. 2 Petroșani care 
poartă denumirea de „Cel de-al 
IH-lea Congres al U.T.M.". Apoi 
din 15 în 15 minute pleacă în 
ordine detașamentul de pionieri 
de la școala nr. 1 denumit „A 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.", apoi .^Tînăra 
gardă" de la școala nr 3 și în 
sfîrșit „Curajoșii" de la școala 
nr. 4. Cu drapelul roșu al deta
șamentului și cu cei 3 cercetași 
în frunte, la ora 15 se dă pleca
rea la primul grup.
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tineretul
Condi- 
optime 
învăță-

Plini de voie 
bună, rîzînid
zglobiu din 
toată inima — 
iată cum arata 
azi

.școlar.
’ țiile 
pentru
tură create de 
partid și gu
vern fac din ti
neretul de as
tăzi, o genera
ție cu adevărat 
fericită 
îi sînt 
deschise 
porțile 
muncă și 
țătură.

căreia 
larg 

toate
spre 

învă-

DO O

Cei trei cercetași merg la cîțiva 
metri înaintea detașamentului și 
după semnalele pe care ei le re
cunosc străbat traseul. In dru
mul lor ei au de descoperit 8 
plicuri care totalizează 24 de în
trebări la care pionierii vor tre
bui să răspundă. Detașamentul 
merge în ordine. Nu se aude 
nici o vorbă. De odată unul din 
cercetași anunță „Un plic pe 
rază de 10 jn.“. întregul deta
șament pornește în căutarea pli
cului. După două minute plicul 
căutat e găsit ascuns la tulpina 
unui pom. întregul detașament 
s-a adunat pentru a răspunde 
la întrebările găsite. Și graba 
este cu atît mai mare cu cît nu 
aveau decît 10 minute pentru 
găsirea plicului și pentru răs
punsuri. O eventuală întîrziere 
ar putea duce la sosirea celui 
de-al doilea detașament. Răs
punsurile sînt date clar și repe
de. Plicul este ascuns la loc iar 
detașamentul își continuă dru
mul. După alți cîțiva metri cer
cetașii anunță , un alt plic pe 
rază de 10 m. In sfîrșit ținta 
finală a fost atinsă iar detașa
mentele au așteptat cu emoție și 
nerăbdare rezultatul concursului.

La fel de emoționați erau și 
instructorii detașamentelor. A- 
cest concurs constituia și o ana
liză a muncii lor. După o scurtă 
consfătuire, comisia anunță re
zultatele concursului : Cînd pre
ședintele comisiei a început să 
vorbească fețele pionierilor se 
.înbujorară. Pe locul I se clasea
ză detașamentul „Al Ш-lea Con
gres al U.T.M." de la Școala nr. 
2 Petroșani, 
Maria. El ;
puncte. Pe 
dă“ de la 
puncte iar 
mentul de pionieri de la școala 
nr. 1 care a totalizat 60 de punc
te. Un procentaj mai slab a ob
ținut detașamentul de la școala 
nr. 4 care s-a clasat pe locul IV. 
Cîtă bucurie pe învingători. Se 
felicitau reciproc. Pînă și cei în
vinși au venit să le strîngă mîi- 
nile colegilor lor de la școala 
nr. 2 care s-au 
buni.

— Dar nu-i 
spus cei de la 
viitorul concurs o să stăm alt
fel de vorbă. Asta înseamnă că 
va trebui să ne pregătim mai 
bine...

instructor Costin 
a totalizat 140 de 

locul II „Tînăra gar- 
Școala nr. 3 cu 105 
pe locul III detașa-

dovedit a fi mai

nimic •— și-au
școala nr. 4. I.a

C. COTOȘPAN
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Primirea în partid a celor mai buni 
dintre cei mai buni muncitori

întărirea rîndurilor partidului, 
prin primirea în partid a celor mai 
buni muncitori constituie una din 
principalele sarcini puse de cel 
de-al III-lea Congres al partidului 
în fața organizațiilor de partid. Co
mitetul de partid și birourile orga
nizațiilor de bază de la mina Lo- 
nea, muncesc cu răspundere, pentru 
îndeplinirea acestei sarcini puse de 
Congres.

In vederea îmbunătățirii continue 
a muncii de primire în partid a 
celor mai buni dintre oamenii mun
cii, care au dovedit prin activita
tea lor de zi cu zi devotament pen
tru cauza construirii socialismului, 
comitetul de partid a acordat o deo
sebită atenție îndrumării birourilor 
organizațiilor de bază. Lunar co
mitetul de partid analizează îm
preună cu birourile organizațiilor 
de bază, felul în care se desfășoa
ră munca de primire în partid în 
sectoarele minei. Tot cu acest pri- 
lei se generalizează experiența po
zitivă a organizațiilor de bază frun
tașe și se fac recomandări birou
rilor in vederea întăririi muncii de 
primire în partid.

Activul fără de partid constituie 
o sursă prețioasă a organizațiilor 
<îe bază în întărirea rîndurilor lor. 
Muncitori fruntași în producție, de- 

t-'Votați partidului — iată cine sînt 
atrași în rîndurile activului fără 
de partid.

Tovarășii din activul fără de 
partid sînt invitați la adunările 
generale deschise ale organizațiilor 
de bază și sînt atrași în munca po
litică pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Ca rezultat al preo
cupării lor pentru educarea acti
vului fără de partid, organizațiile 
de bază nr. 4 (secretar tov. Lap- 
șanschi Adalbert), nr. 5 (secretar 
tov. Lihoacă Simion), nr. 
tar tov. Stana loan), nr. 
tar tov. Gubaș Iuliu) au 
obțină însemnate succese 
de primire în partid.

Comitetul de partid 
birourilor organizațiilor de bază să 
traseze fiecărui membru de partid 
sarcini concrete în vederea pregă
tirii acelora care solicită primire» 
în partid, să-i ajute în procurarea

7 (secre-
8 (secrc- 
reușit să 

în munca

a indicat

documentelor necesare. Această me
todă este folosită de organizațiile 
de bază nr. 3, 4, 5, 6 și 8. Nume
roși membri de partid cum sînt tov. 
Compodi Ioan, Biro Iuliu. Takas 
Ioan, Drăgan Nicolae și alții se 
ocupă cu mult simț de răspundere 
de educarea viitorilor membri și 
candidați de partid.

Bune rezultate în munca de întă
rire a rîndurilor partidului au ob
ținut organizațiile de bază nr. 1, 2, 
9 și 10. Aceste organizații reușesc 
să primească lunar cite 1—4 membri 
sau candidați de partid. Privind cu 
răspundere rezolvarea cît mai ope
rativă a cererilor prezentate de cei 
ce solicită primirea lor în rîndul 
candidaților de partid, comitetul 
de partid a instruit birourile orga
nizațiilor de bază de felul cum tre
buie întocmite dosarele de primire 
în partid. Au fost cazuri cînd unii 
membri de partid nu dădeau la timp 
recomandările cerute de candidați, 
făcînd prin aceasta să întârzie dis
cutarea celui ce solicită intrarea în 
partid. Constatând această lipsă co
mitetul de partid și birourile orga
nizațiilor de bază au tras la răs
pundere pe acei membri de partid 
care nu dădeau la timp recomandă
rile cerute.

Atit comitetul de partid cît și 
birourile organizațiilor de bază acor
dă o mare atenție pregătirii adună
rilor generale în care se discută 
primirea de membri și candidați 
de partid. Acest lucru a făcut ca 
adunările de partid să constituie o 
adevărată școală de educare comu
nistă pentru viitiorii membri de 
partid.

Munca desfășurată de birourile 
organizațiilor de bază n-a întîrziat 
să-și arate roadele. In cursul aces
tui an au fost primiți 106 candidați 
de partid, dintre care 85 muncitori 
direct productivi, iar 21 dintre cei 
mai buni tehnicieni și ingineri. Tot
odată 84 de candidați de partid au 
fost primiți în rîndul membrilor 
de partid. In urma îmbunătățirii 
muncii de educare comunistă a can
didaților de partid, în cursul aces
tui an s-a redus stagiul de candida
tură la 11 candidați. Sînt însă și 
unele organizații de bază care nu 
folosesc dreptul statutar de a re-

duce stagiul de candidatură celor 
care merită înaltul titlu de membru 
al partidului.

Trebuie arătat însă ca o lipsă că 
discutarea primirii în partid a unor 
tineri este întârziată din cauză că 
unele organizații U.T.M. nu dau la 
timp aprecierile necesare pentru ca 
utemiștii să.obțină recomandarea 
pentru a fi primiți în partid din 
partea Comitetului raional U.T.M. 
De exemplu, tovarășii Butuza Ga
vrila și Nedelescu Petru, din sec
torul VIII, de două luni nu au reu
șit să primească aprecierea necesară 
din partea organizației U.T.M. din 
sector. Comitetul U.T.M. pe mină 
trebuie să lichideze de grabă acest 
neajuns.

Comitetul de partid împreună cu 
birourile organizațiilor de bază de 
la mina Lonea vor îmbunătăți ne
contenit munca de primire în par- 
tid înlăturînd lipsurile ce mai exis
tă în acest domeniu. Intărindu-și ne
contenit rîndurile, organizațiile de 
bază vor putea mobiliza cu mai 
mult succes colectivul minei la înde
plinirea sarcinilor puse de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. în fața 
industriei carbonifere.

TRAIAN DO В RICAN
activist de partid
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POPICE

In sala clubului muncitoresc din 
Lupeni a avut loc , zilele trecute 
plenara lărgită a comitetului sindi
catului de la exploatarea minieră 
din localitate, unde a fost dezbătut 
proiectul noului Statut al sindicate
lor din R.P.R. La plenară au par
ticipat membrii comitetelor de 
secție, responsabilii grupelor sindi

cale și membrii comisiilor pe pro
bleme. Cei peste 140 de pârtiei panți 
la plenară au primit cu 
interes proiectul noului 
sindicatelor.

Discutând pe marginea
lui noului statut, vorbitorii au ară
tat că acest document de mare în
semnătate a stîrnit un viu interes 
în rindul membrilor de sindicat.

Au luat cuvîntul printre alții tov. 
June loan, președintele comitetului 
de secție din cadrul sectorului IX 
electromecanic, Ana Ferdmand, teh
nician la sectorul IV A. care au sub
limat importanța acestui document 
în care sînt fundamentate atribu
țiile tot mai largi ale sindicatelor 
care, ca ajutoare у principale ale 
P.M.R., sînt chemate să muncească 
neobosit pentru desăvîrșirea cons
trucției socialismului în patria noas
tră.

Vorbitorii au arătat că proiectul 
noului statut se bazează pe o largă 
democrație muncitorească, prin care 
oamenii muncii din țara noastră par-

----------------- O
NOTĂ

deosebit 
statut al

pro:ectu-

ticipă cu entuziasm la conducerea 
procesului de producție, la ridicarea 
nivelului tehnic al producției.

Tovarășul Petre Petre din secto
rul VII al minei a arătat printre 
altele că sindicatele din țara noas
tră se ocupă de rezolvarea tuturor 
problemelor legate de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă, de 
trai și de cultură ale oamenilor 
muncii. In calitate de activist cul
tural, a spus vorbitorul, mă anga
jez să nu precupețesc nici un efort 
pentru desfășurarea unei intense 
activități cultural-educative în rîn
durile tinerilor din sector pentru 
creșteiea conștiinței lor socialiste, 
pentru dezvoltarea unei atitudini 
socialiste față de muncă și proprie
tatea obștească.

In cadrul discuțiilor numeroși to
varăși, printre cate Crișan loan, 
Cristea Ana, Ardei Dumitru, Ma
ghiar loan și alții au aprobat în 
unanimitate prevederile acestui do
cument făcînd numeroase propuneri 
pentru completarea proiectului de 
statut.

Membrii de sindicat, prezenți la 
plenară, s-au angajat să populari
zeze proiectul de statut în rîndul 
oamenilor muncii pentru ca preve
derile lui să fie cunoscute de toți 
membrii de sindicat.

A. MICA
activist sindical
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Face cinste colectivului său

Zilele trecute iubitorii de po
pice din orașul nou Uricani au 
tost invitați de către asociația 
sportivă „Retezatul" la o ședin
ță. Deși a fost scurtă ea a fost 
foarte eficace. Cu acest prilej 
s-a înființat o nouă formație de 
popice compusă din două echipe: 
una feminină și una masculină. 
In formația celor două echipe 
de popice au intrat luhasz Adal
bert, Heti Gheorghe, Varjasi El
vira, Meingut Maria, Ispas Ma
ria, Krișanovschi Elisabeta, La- 
zăr Maria, Șuster Matei, Bezin. 
Gheorghe și alții. Cea mai1 tînă- 
ră formație de popice din raio
nul nostru — formația de la U- 
ricani — a și început antrena
mentele în vederea pregătirii sale 
pentru campionat.

O hotăpîpe cape trebuie 
îndeplinită

spățiu pentru depozitare o în
semnată cantitate de mărfuri să 
se degradeze sau să nu fie pri
mite de gestionar.

Acum cînd aprovizionarea de 
iarnă este în toi.^acest lucru se 
face și mai mult simțit. Și totuși, 
în ciuda hotărîrii sfatului popu
lar, cele două încăperi alăturate 
stau goale și nefolosite. Cei care 
au hotărît mutarea magazinului 
în vederea asigurării unor con
diții mai bune de deservire, tre
buie să urmărească și îndepli- 
nirea acestei hotărîri. Populația 
din cartier așteaptă rezolvarea 
acestui lucru și asta cît mai re
pede deoarece sînt toate posibi
litățile.

Cu aproape 3 luni în urmă s-a 
hotărît într-o sesiune a Sfatului 
popular al orașului Vulcan ca 
magazinul O.A.D.L.F. din colo
nia de jos să fie mutat în ca
drul aceleiași clădiri' unde sînt 
două încăperi alăturate și care 
nu sînt folosite. Această hotă- 
rîre a rămas totuși fără rezul
tat.

In prezent acest magazin func
ționează într-o singură încăpere, 
unde sînt depozitate și mărfurile 
și se face și vînzarea. In aceste 
condiții unitatea respectivă nu 
poate asigura o deservire co
respunzătoare și nici nu poa
te asigura cantitățile de mar
fă necesare consumatorilor din 
acest cartier. Nu odată s-a în 
tîmplat cazul ca din lipsă de

8 
ajutat și îndrumat de comuniștii 8 
cu experiență, candidatul de par- 8 
tid Drăgan Petru a devenit exi- 8,. 
gent, a dobîndit noi cunoștințe 8' 
politice. 8

Despre felul cum el și-a dus la | 
îndeplinire sarcinile primite, cum ă 
s-a pregătit pentru primirea în o 
partid au vorbit mai mulți mem- o 
bri și candidați de partid în adu- o 
narea generală convocată în acest o 
scop. I

— Candidatul de partid Dră- g 
gan Petru — a spus în acea șe- g 
dinți a organizației de bază to- g 
varășul Ardeleanu Victor l — es- g 
te un tinăr care face cinste colec- g 
tivului preparației Lupeni. Mume- g 
roasele sale articole trimise și pu- o 
blicate în presa locală sînt o măr- g 
iurie că tovarășul Drăgan s-a pre- g 
gătii de mult pentru a fi primit g 
in partid. El a ajuns la maturita- g 
tea politică cc- se cere unui mem- ? 
but de partid. 11 recomand cu ° 
căldură să f ie primit în rîndurile ® 
noastre. 8

8 Primirea în partid a tovarășului g 
Drăgan Petru a fost sprijinită de a 
asemenea de către tovarășii K.a- g 
Гйгіояу» Anton, Ghiciu losif, g 
Hroștea Mihai, Popescu Dumitru, o 
Moldovan N is tor, Pall Eduard și g 
alți vorbitori. Adunarea generală g 
a votat în unanimitate primirea g 
lui în rîndurile membrilor de par- o 

’ g 
Acum tovarășul Drăgan Petru, g 

împreună cu ceilalți membri ai co- g 
lectivului de redacție al gazetei de g 
perete pregătește o nouă ediție, g 
Tema articolelor scrise oglindește 8 
preocuparea organizației de partid § 
pentru îndeplinirea planului de 8 
producție și a angajamentelor lua- 8 
te. 8

M. LAZUR 8
o

• и

T. MOCUȚA 
corespondent

La gazeta de pe
rete apăruse o 
nouă ediție. As
pectuoasă și mo
bilizatoare gazeta 
de perete de la 
preparația Lupeni 

își așteaptă citi
torii — muncitori, 
tehnicieni, ingineri 
și funcționari din

8 preparație. La ieșirea din șut, gr и 
8 puri-grupuri de muncitori în frunte 
8 cu agitatorii, se opreau in fața ga- 
8 Zetei, citeau și, mai apoi, în drum 
8 spre casă, comentau problemele ar- 
8 borate în articolele apărute în 
8 noua ediție a gazetei de perete.
8 *
“ ...In sediul organizației de ba-
® Zâ P.M.R. un grup de comuniști 

studiau un dosar care conținea o 
cerere de primire în rîndurile 

membrilor de partid, trei recoman
dări și autobiografia solicitantu
lui... Deși e seară ttrziu, nimeni 
nu se grăbește. Se examinează cu 
atenție fiecare document din do
sar și numai după aceia se trece 
la întocmirea referatului biroului 
organizației de bază. Doar fiecare 
din cei prezenți este conștient de 

8 răspunderea ce ii revine pentru 
8 .oti cei pe care organizația de ba- 
8 Zâ ii primește în rîndurile mem- 
8 briior de partid. Toți îl cunosc pe 
8 tehnicianul Dragan Petru și îi a- 
8 preciază calitățile politice, morale 
8 șt profesionale. Tovarășului Dră- 
8 gan Petru, i s-a încredințat în pe- 
8 tioada stagiului de candidatul ă 
8 mai multe sarcini. Ca responsabil 
8 al colectivului gazetei de perete, 
8 propagandist la o formă de învă- 
g țămînt U.T.M. și responsabil al 
“ comisiei de soluționare a litigiilor 
g de muncă din cadrul preparației,
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Comisia pentru protecția muncii 

de pe lîngă sindicatul minei Uri
cani, desfășoară o activitate rod
nică. Propaganda tehnică pentru 
respectarea N.T.S., controalele pre
ventive efectuate în sectoarele sub
terane și măsurile eficace propuse 
pentru lichidarea deficiențelor cons
tatate în procesul de producție, o- 
glindesc acest lucru.

In incinta minei s-a înființat col
țul protecției muncii. Acesta cuprin
de mai multe panouri, afișe și foi 
volante care lămuresc pe larg sen
sul unor articole din N.T.S., popu
larizează activitatea pozitivă a unor 
brigăzi, sezisează și combat unele 
abateri de la N.T.S. Pentru îmbo
gățirea cunoștințelor muncitorilor 
în acest domeniu la cabinetul pentru 
tehnica securității s-au organizai 
conferințe despre probleme igenico- 
sanitare în mină, măsuri pentru pre 
venirea accidentelor, cunoașterea 
gazului metan și altele. Cu acest 
prilej muncitorii au făcut numeroa
se propuneri între care unele de 
mare importanță. Cu sprijinul comi
tetului de partid s-a inițiat un con
curs cu tema : „Să cunoaștem 
N.T.S.", Concursul, desfășurat pe 
brigăzi și sectoare a dat rezultate 
bune.

In activitatea lor, conducerile sec
toarelor subterane au pus un accent 
deosebit pe introducerea și respec
tarea monografiilor de armare la 
fiecare loc de muncă. Sezisată de 
comisia pentru protecția muncii, cqu-

poate fi îmbunătățită 
ducerea minei a asigurat la unele 
lucrări în fund de sac cele mai adec
vate mijloace de aeraj. Astfel s-a 
eliminat posibilitatea acumulării ga
zului metan în mină. Pentru o mai 
bună etanșeitate la asamblările de 
țevi și tuburi de aeraj, garniturile 
confecționate din mucava au fost 
înlocuite cu garnituri de cauciuc, lu
cru care a suprimat și suflările de 
aer comprimat.

Cu toate acestea în sectoarele J 
și II ale minei Uricani respectarea 
normelor de tehnica securității lasă 
încă de dorit. De exemplu, la u» 
control preventiv efectuat recent de 
către comisia de protecție a mun
cii s-a constatat că brigăzile con
duse de minerii Apostol Vasile, 
Malnaș Gheorghe și Mischie Ghe
orghe lucrează la locul lor de mun
că cu o iluminație necorespunzătoa
re.

La sectorul I unii mineri, cum 
sînt cei din abatajul cameră nr. 3 
stratul 8—9, nerespectînd normele 
de tehnica securității, opresc ven
tilatorul în timpul celor 8 ore de 
lucru. Secțiunile de circulație nu sînt 
peste tot în bună stare. La abata
jul nr. 2 stratul III, pe secțiunea 
de circulație cate duce la abatai 
lipsesc scările. De asemenea, funiile 
de la scripetele pentru coborît lemn 
sînt rupte și nu au scoabe. In unele 
locuri de muncă,- șistifiearea se face 
în mod necorespunzător. La planul 
5, muncitorii însărcinați cu șistifi-

carea au fost găsiți de membrii co
misiei lucrînd în abatajul condus dc 
minerul Țeodorescu Stancu.

In ziua de 3 august la sectorul 
II, abatajul cameră nr. 4 a fost 
plasat cu 5 vagonetari și nici un mi
ner sau ajutor miner. Tot la acest 
sector, unii tehnicieni practică obi
ceiul învechit de a schimbă după 
bunul lor plac oamenii dintr-un loc 

' de muncă în altul. Mai există sec
țiuni de circulație fără uși de sigu
ranță, balustrade, scări sau grătare. 
La abatajele nr. 4, 5, 8 și 9 condu
cerea sectorului II tolerează aceas
tă stare de lucru de mai mult timp.

Pentru bunul mers al producției, 
inginerii, tehnicienii și minerii din 
sectoarele I și II ale minei Uricani 
trebuie să ia măsuri grabnice pen
tru lichidarea acestor neajunsuri. 
Maiștrii mecanici să fie obligați să 
verifice sâptămînal starea utilajelor 
miniere și prin măsuri operative să 
asigure buna lor funcționare. In di
recția respectării N.T.S. o sarcină 
deosebit de importantă revine or
ganizațiilor de partid din sectoare. 
Organizațiile de partid trebuie să 
analizeze felul în care brigăzile de 
mineri, tehnicienii, inginerii și cei
lalți muncitori respectă în procesul 
de producție normele de tehnică 
a securității. Metgiad pe făgașul 
creșterii preocupărilor față de aceste 
probleme, realizările minerilor de 
la Uricani vor fi în viitor și mai 
rodnice.

A. N1CH1FOREL
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Ședința din după-amiaza zilei 
de 28 septembrie a Adunării Generale
NEW YORK 29 (Agerpres)
In ședința din după-amiaza zilei 

de 28 septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. a continuat discuția 
politică generală.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul statului Panama, Jorge II- 
lueca. EI a declarat că țările mici 
pot avea un rol important la O.N.U. 
acționînd ca un factor de conciliere 
în lupta dintre cele două blocuri.

Ca și ceilalți reprezentanți ai ță
rilor latino-americane, delegatul din 
Panama a vorbit de situația eco
nomică grea a țării sale și a che
mat marile puteri să acorde ajutor 
financiar Americii Latine.

A luat apoi cuvîntul ministrul A- 
facerilor Externe al Italiei, Segni, 
care a încercat în fel și chip să 
justifice încercările puterilor colo
niale de a folosi O.N.U. în lupta 
împotriva mișcării de eliberare na
țională.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Italiei a elogiat activitatea secreta
rului general al O.N.U., trecînd fi
rește sub tăcere faptul că ea a dat 
apă la moară colonialiștilor.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Italiei s-a pronunțat pentru relua
rea tratativelor cu privire la dezar
mare și pentru o mai strînsă legă
tură între aceste tratative și Adu
narea Generală.

In ședința Adunării Generale ul
timul a luat cuvîntul Sardar Mu
hammed Naim, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
Afacerilor Externe al Afganistanu
lui. Sîntem de: părere, a spus el, 
că Republica Populară Chineză tre

Sosirea președintelui Sukarno 
și a regelui Hussein la New York

NEW YORK 29 (Agerpres)
La 28 septembrie a sosit la New 

York președintele Republicii Indo
nezia Sukarno pentru a participa la 
lucrările celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

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

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres) 
Corespondentul din Elisabethvillc 

al agenției Reuter anunță că tribul 
Baluba s-a răsculat împotriva gu
vernului marionetă Chombe în mai 
multe regiuni din partea de nord a 
Katangăi. Aproximativ 700 de mi
litari înarmați ai acestui trib s-au 
concentrat la nord de Kabongo, în 
apropierea frontierei cu Kasai. Eu
ropenii din localitățile Kabongo, 
Malemba și Nkulu au plecat, iar 
administrația locală a lui Chombe 
din Kabongo a fugit.

Tribul Baluba deține controlul 
deplin la Manono, centru al indus
triei extractive. Un reprezentant al 
tribului Baluba a declarat cores
pondentului agenției Reuter că „toți 
belgienii trebuie să plece din Ka
tanga. Sîntem gata să luptăm pen
tru ideea lui Lumumba — Congoul 
unit".

★

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres)
Potrivit știrilor care se primesc 

la Leopoldville, anunță corespon
dentul agenției Taniug, în Katanga 
au loc tulburări, jandarmeria lui 
Chombe reCurgînd la represiuni îm
potriva populației. Acolo acționează 
fățiș ofițeri belgieni. Se subliniază 
că acum reprezentanții O.N.U. tre
buie să recunoască că aproximativ 
700 de partizani ai lui Kalonji care 
au venit la 27 septembrie din Ka
tanga în provincia Kasai se află 
sub comanda unor „ofițeri albi". 
Deși nu se știe precis ce fel de 
ofițeri sînt aceștia, la Leopoldville 
se subliniază că, fără îndoială, sînt 
ofițeri belgieni.

In cercurile apropiate guvernului 
central! al premierului Lumumba 
se spune că ies la iveală fapte asu

buie să-și ocupe neîntârziat locul le
gal în Organizația Națiunilor Uni
te. Naim a subliniat că guvernul 
R. P. Chineze este singurul guvern 
legal care reprezintă poporul chi
nez.

Referindu-se la problema colo
nială, șeful delegației afgane a a- 
tras atenția asupra situației intole
rabile din Algeria.

La sfîrșttul ședinței a avut loc 
admiterea în O.N.U. a Republicii 
Mali și Republicii Senegal.

Admiterea în O.N.U. a acestor 
doi noi membri a fost salutată de 
delegații Franței, Tunisiei, Ceylo
nului, Afganistanului, Statului Pa
nama, Nigeriei, Ghanei, Indiei, Li
beriei, Guineei, Etiopiei. In numele 
delegațiilor Albaniei, Bielorusiei, 
Bulgariei, Ungariei, Poloniei, Uniu
nii Sovietice, Cehoslovaciei, Ucrai
nei și Romîniei noii membri ai Or
ganizației Națiunilor Unite au fost 
salutați cu căldură de reprezentan
tul R, P. Romîne, Eduard Mezin- 
cescu.

Reprezentanții republicilor Sene
gal și Mali au rostit un cuvînt de 
răspuns. Delegatul senegalez a mul
țumit delegaților la sesiunea Adu
nării Generale pentru salutul lor.

Șeful delegației Republicii Mali 
a demascat acțiunile guvernului 
francez care au dus la scindarea 
Federației Mali în Republica Mali 
și Republica Senegal.

Cu aceasta ședința plenară 
de după-amiază a Adunării Genera
le a luat sfîrșit. Următoarea ședin
ță plenară se va începe la 29 sep
tembrie ora 10,30 (ora locală).

După cum anunță agenția United 
Press International, la 28 septem
brie regele Hussein al Iordaniei a 
sosit la New York pentru a conduce 
delegația Iordaniei la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

pra cărora guvernul atrăsese aten
ția mai de mult. Misiunea O.N.U. nu 
a reacționat la numeroasele aver
tismente că între Chombe și ofițerii 
belgieni există o strînsă legătură. 
Nu s-au luat nici un fel de măsuri 
pentru a împiedica activitatea aces
tor ofițeri, înarmarea soldaților lui 
Chombe și pregătirile fățișe în ve
derea represiunilor împotriva popu
lației.

întrevederea 
dintre N. S. Hrușciov 

și !. B. Tifo
NEW YORK 28 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Grupul de presă de pe lîngă pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. comunică :

In dimineața zilei de 28 septem
brie, în clădirea reprezentanței so
vietice pe lîngă O.N.U. a avut loc 
o întîlnire între N. S. Hrușciov, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și I. B. Tito, președin
tele R.P.F. Iugoslavia.

In cursul unei convorbiri sincere 
s-au discutat probleme internaționale 
privind lichidarea colonialismului, 
situația din Congo, lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., relațiile sovieto- 
iugoslave etc.

Demonstrație de salut 
în fața reședinței 
delegației sovietice 

la 0. N. U.
NEW YORK 29 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Comitetul sindicatelor din New 

York care se pronunță pentru 
pace a declarat că intenționează 
să organizeze Ia 3 octombrie „o 
demonstrație de salut" în fața 
reședinței reprezentanței sovie
tice la O.N.U. dini Park Avenue 
din New York.

Comitetul a dat publicității o 
declarație pentru presă în care se 
spune printre altele : „Noi, mem
brii de rînd ai sindicatelor care 
considerăm că sindicatele sînt 
interesate în lichidarea războiu
lui rece, în comerțul dintre Est 
și Vest și în dezarmare, am fixat 
pentru 3 octombrie ora 17,00 o 
demonstrație de salut în fața 
reprezentanței Uniunii Sovietice 
pe lîngă O.N.U. de la intersec
ția străzii 68 cu Park Avenue.

Sperăm că vom putea comu
nica premierului Nikita Hruș

ciov părerea membrilor de rînd ai 
sindicatelor asupra celor mai im. 
portante probleme care se discu
tă acum la Adunarea Generală.

Organizăm demonstrația de 
salut deoarece considerăm că 
propunerile lui Hrușciov cu pri
vire Ia dezarmare și ia libertatea 
coloniilor, propuneri sprijinite de 
Castro și de alții au o mare im
portanță pentru întreaga lume și 
merită să fie discutate înitr-o 
atmosferă prietenească.".

Pavel Silard, a prezentat scrisorile 
de acreditare împăratului Hiro-hito. 
La ceremonia depunerii scrisorilor 
au fost prezenți ministrul Justiției 
Tetsuzo Ко fim a, reprezentând gu
vernul japonez în locul ministrului 
Afacerilor Externe, marele șambe
lan, marele maestru de ceremonie 
și alți membri ai Casei imperiale. 
P. Silard a fost însoțit de Dumi
tru Dediu, secretar de legație.

• DELHI. La 27 septembrie la 
Delhi s-a dat publicității decla
rația comună a primului ministru 
J. Nehru și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, care a făcut o vi
zită oficială în India.

• RIO DE JANEIRO. Recent 
a fost deschisă la sediul agenției 
de presă „Guanabara Press" din 
Rio de Janeiro, sub auspiciile „Gru
pului de prieteni ai Romîniei-, o 
expoziție de artă plastică trimisă 
de Institutul pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea. Expoziția, 
care a cuprins desene, standuri cu 
albume și cărți, afișe și discuri ro- 
mînești a fost vizitată cu mult in-

Pentru eliberarea de sub jugul colonial
ROMA 29. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
Zilele trecute s-a reunit la Ro

ma secretariatul general al Comite
tului permanent internațional de 
luptă împotriva colonialismului în 
regiunea Mediteranei și în Orientul 
Mijlociu. Secretariatul a examinat 
evoluția înregistrată pe plan inter
național de la ultimul congres al 

I comitetului, în 1959.
I In legătură cu viitorul Congres, 
I care va avea loc în ianuarie 1961 
i la Tunis, secretariatul general a 
L ----------------- o

Conferința de presa a lui Fidel Castro
NEW YORK 29 (Agerpres) - 

TASS transmite :
înainte de a se înapoia în patrie, 

primul ministru al Cubei Fidel 
Castro, care a condus delegația cu- 
bană la cea de-a 15-a sesiune* * a 
Adunării Generale a O.N.U., a ți
nut pe aeroportul Idlewide o scurtă 
conferință de presă.

• NEW YORK. La 27 septem
brie, primul ministru al Cubei. Fi
del Castro a făcut o vizită preșe
dintelui Ghanei, Kwame Nkrumah, 
și a avut cu acesta o întrevedere 
care a durat 40 de minute.

F. Castro a fost însoțit de mi
nistrul Afacerilor Externe al Cu
bei. Râul Roa și de alți membri 
ai delegației cubane.

• PEKJN. Agenția China Nouă 
a transmis comunicatul comun cu 
privire la stabilirea relațiilor diplo
matice între R. P. Chineză și Re
publica Cuba

• CAIRO. Reprezentanți ai di
feritelor partide politice din țările 
Africii care fac parte din Liga a- 
fricană de la Cairo, au adresat pre
ședintelui celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. o te
legramă în care cer ca sesiunea să 
examineze cu o deosebită atenție 
propunerile cu privire la lichidarea 
imediată a regimului colonialist în 
țările Africii și acordarea indepen
denței acestor țări.

• TOKIO. La 21 septembrie, 
ministrul R. P. Romîne la Tokio

Castro a atras atenția corespon
denților de presă asupra faptului că 
se înapoiază în Cuba cu un avion 
sovietic, deoarece autoritățile Sta
telor Unite au confiscat toate a-

R. KENT A SOSIT 
LA MOSCOVA

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Răspunzînd invitației Uniunii A- 
sociațiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine, 
la 28 septembrie, cunoscutul pictor 
american Rockwell Kent, președin
tele Consiliului național al Aso
ciației de prietenie americano-so- 
vietică, a sosit împreună cu soția 
la Moscova.

Protest împotriva provocărilor 
sud-vietnameze

HANOI 29 (Agerpres)
După cum anunță agenția Viet

nameză de Informații, misiunea de 
legătură a înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze a a- 
dresat o scrisoare comisiei interna
ționale pentru supraveghere și con
trol în Vietnam în care protestează 
împotriva atacurilor organizate de 
autoritățile sud-vietnameze în par
tea de vest a provinciei Kuang 
Ngai, împotriva foștilor participant; 
ai rezistenței.

Misiunea de legătură cere comi
siei internaționale să pună în ve
derea autorităților ngodinhdiemiste 
să înceteze atacurile de acest fel.

teres de reprezentanți ai vieții cul
turale din Rio de Janeiro și de un 
numeros public.

• NEW YORK. La 28 septem
brie a avut loc o ședință a Con
siliului de Securitate la care s-au 
examinat cererile Senegalului și Re
publicii Mali cu privire la admiterea 
lor în O.N.U. Consiliul de securi
tate a recomandat în unanimitate 
Adunării Generale să admită am
bele state în Organizația Națiunilor 
Unite.

• SYDNEY. Postul de radio 
A..B.C. din Sydney a transmis re
cent concertul pentru pian și or
chestră de Paul Constantinescu. Cu 
acest prilej, editorul revistei muzi
cale australiene „The Canon" a fă
cut o prezentare a vieții și operei 
compozitorului romîn,

• PHENIAN. Potrivit relatărilor 
din Coreea de Sud, la 28 septem
brie a avut loc la Seul un miting 
al profesorilor la care au participat 
peste 1500 de persoane sosite din 
toate legiunile Coreei de Sud.

Participanții la miting au protes
tat cu hotărîre împotriva încercă
rilor autorităților sud-coreene de a 
dizolva sindicatul profesorilor.. 

stabilit ordinea de zi a lucrărilor, 
care cuprinde : eliberarea popoare
lor coloniale de sub dominația co
lonialistă, încercările de contraofen
sivă colonialiste ; lupta pentru in
dependența Algeriei și pentru li
bertatea popoarelor încă asuprite de 
colonialism ; problemele specifice 
ale țărilor din regiunea Meditera
nei și Orientului Mijlociu ; proble
mele dezvoltării economice ale ță
rilor care și-au cîștigat de curînd 
libertatea.

vioanele cubane care au sosit la 
New York. „Uniunea Sovietică es
te prietena noastră, a spus Castro. 
Cit despre Statele Unite, autorită
țile din S.U.A. ne confiscă avioa
nele".

Cînd un corespondent american 
i-a pus lui Castro întrebarea pro
vocatoare dacă nu se teme că Cu
ba „va fi înghițită" de Uniunea So
vietică, primul ministru cuban a 
răspuns : „Poporul cuban nu s-a 
simțit nicicînd atît de liber”. EL a 
subliniat că în timp ce Statele Uni
te sînt interesate în obținerea unoA 
drepturi monopoliste în Cuba, Uniu
nea Sovietică nu formulează nici un 
fel de pretenții față de Cuba.

Castro a declarat în continuare : 
„Hrușciov este un bun prieten al 
Cubei, el este un om extrem de 
simpatic".

Conducătorii americani, a conti
nuat el, sînt interesați în declanșa
rea unei agresiuni, în timp ce con
ducătorii sovietici nu au asemenea 
tendințe.

Primul ministru a declarat că în 
Cuba americanii se comportă parcă 
ar fi stăpîni, în timp ce oamenii 
sovietici „ne tratează ca pe niște 
prieteni".

Cînd un corespondent l-a întrebat 
pe Castro dacă nu este comunist, 
acesta i-a răspuns : .,Dv. îi numiți 
comuniști pe toți cu excepția lui 
Cian Kai-și, Li Sîn Man, Adenauer 
și altora de teapa lor".

PROBRAM DE RADIO '
1 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Muzică ușoară, 10,30 
Cîntece și jocuri populare romî- 
ntști, 11,03 Fragmente din opera 
„Walkiria" de Wagner, 13,05 
Concert de prînz, 15,35 Săptă- 

mîna muzicii chineze, 15,50 Ac
tualitatea literară în revistele 
noastre, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,45 Știința în slujba păcii,
18.30 Transmisie din Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii 
a concertului-spectacol de estra
dă „Bucuroși de oaspeți", 21,00 
Emisiunea „Cine știe cîștigă",

22.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 14,07 „Cîntăm tinere
țea", program de cîntece, 15,00 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 16,15 Concert de mu
zică ușoară, 17,30 Sfatul medi
cului. 18,05 Roza vînturilor (re
luare), 18,25 „Săptămîna muzicii 
R. D. Germane", 19,00 Din pre
lucrările de folclor ale compozi
torilor noștri, 19,40 Concert sim
fonic popular, 20,30 Muzică de 
dans, 21,15 La sfîrșit de săptă- 
mină, cîntec, joc și voie bună, 
22,00 Muzică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
l octombrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Culisele varieteului ; Al. Sahia : 
Singe alb ; PETRILA : Cercul; 
LONEA : Mireasa răpită ; LIVE. 
ZENI : Avalanșa; Povestea, tine
rilor căsătoriți; VULCAN : Pe 

jos spre rai; LUPENI: Generalul 
de la Rovere ; BARBĂTENI : O 
întîmplare extraordinară ( seria 
Il-a) ; URICANI: In întîmpina- 
rea zorilor.
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