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Duminică

Intr-unui din blocurile^tnagaizin ale orașului nou Uricani func
ționează magazinul alimentar nr. 79. După cum se vede și în cli
șeul nostru magazinul este bine aprovizionat bucnrindu-se de a- 
precierea cumpărătorilor.
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llneili llăii Jioloi au îuiheiai lom одШе 
io iwoiiaolt letti

însemnate cantități de cărbune 
cocsificabil peste plan

Dezvoltîndu-și realizările an
terioare, în luna septembrie co
lectivele exploatărilor carbonife
re au obținut noi și importante 
succese în muncă. Planul lunar 
de producție a fost îndeplinit și 
depășit la majoritatea exploată
rilor. Rezultatele cele mai bune 
le-au obținut minerii de la Vul
can, cate au extras peste pre
vederile de plan 3162 tone de 
cărbune, de minerii sectorului I 
Uricani care au extras 770 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan, precum și cei din mai mul
te sectoare de la Lonea, Ani- 
noasa, Petrila. Rezultatele aces
tea oglindesc convingător mun
ca politică dusă de organizațiile 

/de partid pentru mobilizarea mi- 
■z nerilor la înfăptuirea cu succes 

a sarcinilor de plan, oglindesc 
organizarea bună și desfășura
rea mereu, mai largă a întrecerii 
socialiste pe profesii.

După trei trimestre, minerii 
Văii Jiului pot raporta cu mîn- 
drie că au pus la dispoziția e- 
conomiei naționale circa 23:500 
tone de cărbune cocsificabil pes
te prevederile de plan.

1,-060 tone cărbune pe post 
productivitate medie

Importantele cantități de căr
bune extrase peste plan pînă a- 
cum sînt urmarea directă a fap
tului că, prin îndeplinirea pla
nurilor de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, prin crearea unor 
condiții mereu mai bune de mun
că și prin extinderea metodelor 
tehnice avansate, productivitatea 
muncii a crescut lună de lună. 
In septembrie de pildă, pe com
binat s-a extras de fiecare 
post prestat peste 1,040 tone de 
cărbune. Aceasta întrece cu mal 
bine de 100 kg. cărbune pe post 
productivitatea medie obținută 
în prima lună a anului. In sep
tembrie minerii Văii Jiului au 
depășit nivelul stabilit de Con
ferința raională de partid pen
tru acest an. Colectivele exploa
tărilor carbonifere Uricani, Vul
can și Petrila și-au întrecut sar
cinile trasate de Conferința ra
ională de partid privind! crește- 

'rea productivității muncii. La 
Vulcan de pildă, pentru fiecare 
post prestat s-au dat în septem
brie cîte 1,010 tone de cărbune, 
la Uricani randamentul mediu 
lunar a fost în jurul a 1,170 
tone de cărbune pe post.

Rezultate de seamă ia mina 
Lupeni

Mina cea mai mare a țării 
este mina Lupeni. Colectivul de 

aici a depus străduințe mari în 
luna trecută pentru a-și îndfe- I 
plini întocmai sarcinile sporite j 
la extracția de cărbune cocsifi
cabil. In munca lor harnicii mi
neri de aici s-au lovit de greutăți 
serioase provocate mai ales din 
cauza abundenței emanațiilor de 
metan, care au făcut ca în mul
te locuri de muncă să se extra
gă cărbune numai cu ciocanul 
de abataj, lotuși multe colecti- 

~Ve de sectoare și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile lunare. Așa 
de exemplu, minerii sectoarelor 
I В și III au extras peste plan 
352 tone și, respectiv, 1910 torte 
de cărbune cocsificabil. Merită a 
fi evidențiată munca celor de la 
sctorul IV A care au învins 
greutățile avute și și-au depășit 
planul cu 30 tone de cărbune.

Mai bine decît orice altceva 
despre munca depusă la Lupeni 
vorbesc randamentele obținute 
în septembrie. Este un impor
tant succes faptul că producti
vitatea muncii în abataje a de
pășit luna trecută 2,300 tone de 
cărbune pe post iar pe mină a 
fost de 0,940 tone pe post.

G. D. j

Dacă îl întrebi pe comunistul 
Bojte Pavel, șeful unei brigăzi de 
frunte de la mina Vulcan, de orta
cii pe care i-a crescut, de brigadie
rii „lansați" de el în bătălia cit 
fronturile de cărbune, el va pome
ni cu siguranță de moldoveanul ro
bust și molcom, Zaharia Constan
tin.

Tînărului de 20 de ani el i-a 
dat prima dată picul în mină, el i-a 
inspirat respect și dragoste pentru 
meseria de miner, calificîndu-l a- 
lături de el, în lupta aprigă cu 
stratul de cărbune, și l-a făcut om. 
Dar nu un om oarecare, ci un om 
înaintat, calitate pentru care tînă- 
rul nu a primit niciun certificat de 
la dascălul lui. A primit în schimb 
un document prețios: prima re
comandare de a intra în partid. Și 
nu după mult timp brigadierul i-a 
strîns tînărului mina, cu putere, mi
nerește și i-a zis :

— De mîine ne despărțim. Vei 
conduce tu însuși o brigadă.

De atunci au trecut 3 ani. in 
acest timp tînărul brigadier a lu- 

j crat la multe lacuri de muncă. A 
. întîmpinat multe greutăți. Dar în
totdeauna cînd s-a întîlnit cu fos
tul lui dascăl, l-a privit cu capul 
sus: mereu demn de încrederea 
celui care l-a ajutat să devină mi
ner de nădejde.

...In munca minerului anotimpu

Medalia de aur decernată 
pavilionului R. P. Romîne 

la Tîrgul internațional 
de la Miinchen

MUNCHEN 1 (Agerpres).
Pentru a doua oră consecutiv 

pavilionului R.P. Romîne la Tîrgul 
internațional de la Miinchen i s-a 
decernat Medalia de aur. Acest 
succes se datorește modului cum a 
fost proiectat și organizat pavilio
nul, precum și bogatei game de 
exponate, produse ale industriei 
noastre alimentare. S-au prezentat, 
între altele, conserve de carne, 
fructe și legume, mezeluri, vinuri 
și alte băuturi, brînzeturi, produse 
zaharoase și din ciocolată, paste 
făinoase și alte mărfuri de export 
ale întreprinderii de comerț exte
rior „Prodexport". Calitatea pro
duselor expuse și interesul mani
festat de cercurile economice vest- 
germane în dezvoltarea relațiilor 
comerciale cu țara noastră au făcut 
ca volumul tranzacțiilor încheiate 
în cadrul pavilionului romînesc de 
la Tîrgul internațional din Mun- 
chen să fie important.

La Filatura. Lupeni muncitoarele vechi ajută pe cele noi în mun
ca pentru ca acestea să deprindă tainele meseriei. Candidata- de 
partid Dumitra Florea, de exemplu se ocupă de Simon Nastasia.

lată-le împreună pe cele două depâhătoare antrenate intr-o 
discuție despre rezistența firelor de mătase.

Elevul lui Bdjte Pavel
rile n-au o semnificație deosebită. 
Fie primăvară sau iarnă, zi . senină 
s-au noapte mohorîtă, minerii mun
cesc cu același avînt, cu același 
spor pentru a asigura „plinea"- in
dustriei noastre socialiste. Totuși 
pentru tînărul brigadier Zaharia 
Constantin și ortacii lui din secto
rul 1 al minei Vulcan, primăvara 
acestui an a marcat începutul unei 
perioade deosebite, de muncă entu
ziastă.

Era în luna martie. Intre, minerii 
sectorului se desfășura o întrecere 
însuflețită. înfăptuirea angajamen
telor pe care și le-au asumat în ve
derea sporirii producției de cărbu
ne cocsificabil a devenit obiecti
vul principal al muncii lor de zi 
cu zi- In această lună, brigăzii de 
tineret conduse de Zaharia Cons
tantin i s-a încredințat o nouă lu
crare : pregătirea deschiderii unui 
abataj pe stratul 15, orizontul 590.

— Cinci luni îți acordăm tova
rășe Zaharia — i-a spus șeful sec
torului. După cinci luni abatajul 
trebuie să pornească.

—Va porni tovarășe inginer — 
a răspuns cu hotărîre brigadierul.

A început lupta cu stratul de căr
bune, cu greutățile. Unii tineri din 
brigadă se mai plîngeau : ba că nu 
sînt goale, că lipsește lemnul, și 
din această cauză lucrarea nu va 
fi terminată în 5 luni.

î Cadre de mgjmri la nivelul cerințelor 
dezvoltării industriei miniere

La deschiderea anului de învățămînt universitar
La 1 octombrie, a avut loc în 

toată țara deschiderea noului an 
de învățămînt universitar. Cu a- 
cest prilej a avut loc și la Petro
șani. în sala clubului C.C.V.J.,. 
festivitatea de deschidere a nou
lui an de învățămînt superior 
la Institutul de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. In fața a peste 
700 de studenți, cadre didactice 
și invitați, la masa prezidiului 
au luat loc tovarășii: Vîjdea 
Gheorghe, secretar al Comitetu
lui raional de partid, Szabo Ca
rol, prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.M., Nistor Octavian, 
membru supleant al Biroului C.C. 
al U.T.M., Kovacs Ștefan, rector al 
institutului, Austermann Willi 
din partea Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii și alții.

Tovarășul Constantinescu IHe, 
prorectorul institutului, care a 
deschis festivitatea, а dat cuvîn- 
tul în ordine tovarășilor: Ko
vacs Ștefan, Szabo Carol, Nis>- 
tor Octavian, Cotoț Iosif și alții.

Vorbitorii au arătat că deschi
derea noului an de învățămînt 
universitar are loc în condițiile 
muncii avîntate a întregului nos
tru popor pentru traducerea în 
viață a mărețelor sarcini trasa
te de cel de-al III-lea Congres 
al partidului.

Dezvoltarea impetuoasă a tu
turor ramurilor economiei națio
nale, introducerea celei mai ,a- 
vansate tehnici pune în fața in
stitutelor de învățămînt supe-

— Voi să nu-mi spuneți pe nu
me dacă nu vom deschide mai 
devreme noul abataj. Dar (ine-ți-vă 
de treabă, așa cum ne-ат înțeles, 
nu vă văicăriți ca niște babe — 
le-a răspuns într-o zi Zaharia. 
Acum plecați toți după lemne, 
dați-mi mie perforatorul.

Și brigadierul a înfipt cu pu
tere perforatorul în cărbune, aco
perind cu spatele lui lat întreg 
ortul. Intr-o oră ortul a ■ fost puș- 
rat, iar pînă la sfîrșitul schimbului 
a fost scos încă un feld.

In prima consfătuire, de produc
ție pe exploatare, Zaharia a che
mat la întrecere două brigăzi frun
tașe : a lui Micloș Laurențiu din 
sectorul I și a lui lovi Traian din 
sectorul IV.

•— Acum să vă văd, fraților, cum 
țineți la onoarea brigăzii — zise 
Zaharia ortacilor lui.

A doua zi brigada șî-a stabilit 
un plan de bătaie, precizînd sar
cini concrete pe fiecare schimb, pe 
fiecare om. „Schimbul și feldul", 
a devenit de țț a întregii brigăzi.

Că ortacii lui Zaharia au ținut 
la onoarea brigăzii că, urmînd în
demnul brigadierului au învins 
greutățile, o dovedesc succesele: 
Brigada a cîștigat întrecerea cu or
tacii lui lovi și Micloș, a terminat 
cu o lună înainte de vreme deschi

nor sarcina de cinste de a pre
găti cadre de specialiști cu o 
înaltă calificare, la nivelul pro
gresului înregistrat de tehnica 
și știința mondiială.

Pentru industria minieră în 
plină dezvoltare, planul de șase 
ani, stabilit de cel de-al Ш-lea 
Congres al partidului, prevede 
obținerea în 1965 a 11,5—12.5 
milioane tone de cărbune. Aceas
tă mărire considerabilă a extrac
ției de cărbune se va obține prin 
dezvoltarea minelor existențe, 
prin deschiderea altora noi, prin 
dotarea exploatărilor miniere cu 
utilaje și mașini moderne de 
mare capacitate. Toate acestea 
cer cadre de noi ingineri temei
nic pregătiți, cu o înaltă califi
care, capabili să stăpînească 
noile utilaje și mașini miniere. 
Pentru pregătirea noilor cadre 
de ingineri, partidul și guver
nul au creat condiții corespun
zătoare conform Directivelor ce
lui de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. care prevăd mărirea nu
mărului de ingineri- de la 59.000 
cît a fost în 1959 la 80.000 în 
1965.

In noul an de învățămînt u- 
niversitar, Institutul die mine 
din Petroșani trecînd la realiza
rea directivelor trasate de par
tid, a primit în anul I un număr 
de aproape cinci ori mai mare 
de studenți decît anul trecut. 
Pentru pregătirea lor în condiții 
optime se prevede ca în anul ur
mător spațiul școlar să fie du
blat. In prezent, au fost deja 
alocate fonduri importante ca
re vor permite construirea a 
două cămine noi cu o capacitate 
de 330 locuri fiecare, a unei noi 
cantine cu o capacitate de 600 
locuri, a unei noi săli de labora
tor începîndu-se de asemenea 
construirea corpului В de învă- 
țămînt.

Toate aceste condiții optime, 
alături de grija sporită a cadre
lor didactice pentru un nivel ri 
dicat al predării cursurilor, ală
turi de practica în producție, de 
activitatea științifică desfășurată 
de studenți vor duce la pregă
tirea noilor cadre de inginerî 
minieri la nivelul cerințelor in
dustriei miniere în plină dezvol
tare.

Cu prilejul deschiderii noului 
an de învățămînt universitar 
urăm cadrelor didactice și stu
denților succese depline în noul 
an de învățămînt superior.

derea noului abataj, frontal din 
stratul 15.

Ei și acum să-ți văd adevă
rata iscusință, brigadierule, — i-a 
spus șeful sectorului după ce a 
strîns cu putere mina șefului bri
găzii fruntașe. Ați deschis fronta
lul, acum dați la cărbune, aveți 
de unde...

Cînd brigada lui Zaharia a în
ceput să lucreze în abatajul pe 
care îl deschisese cu atîta trudă, 
tinerii frontaliști și-au luat un nou 
angajament: să extragă pînă la 
sfîrșitul anului 2500 tone cărbune 
cocsificabil peste plan. Pînă la sfîr
șitul anului au mai rămas doar 3 
luni. Știți cu cît a mai rămas da
toare față de angajament brigada lui 
Zaharia ? Doar cu 700 tone. In 
numai două luni, de cînd a pornit 
frontalul, ortacii lui Zaharia au 
extras aproape 1800 tone de căr
bune peste plan. Ei ocupă locul de 
frunte pe sector în 'întrecerea pen
tru producție sporită, pentru pro
ductivitate ridicată, pentru preț de 
cost redus.

...In primăvară, brigada lui Za
haria Constantin a început deschi
derea unui nou front de lucru. A- 
cum e toamnă, cînd se „cîntăresc" 
roadele. „Roadele" muncii tinerilor 
mineri din brigada lui Zaharia sîn! 
demne de încrederea cu care bă- 
trînul comunist Bojte Pavel l-a 
„lansat" pe elevul lui în bătălia 
aprigă cu straiele adîncurilor.

]. DUBEK
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T U Z I A S M
Tinerilor mineri de pe Valea Jiului

Privirea
Lumină-n
Pătrunde-n viitor, tot mai departe,
In

In
Și
O
Și

voastră pură, caire-aprinde 
întunericul de jos,

orizontul vieții, mai frumos

In bătălia muncii noastre noi
Aprinși de visuri fără precedent 
In linia dinții sînteți eroi
Front de luptă: pașnicul prezent, 

rînduri strînse voi intrați In mină 
bogăția-acestui drag pămînt 
scoateți, cu putere, in lumină 
ale voastre-s toate cîte sînt.

S-or înălța-n cupolele-albăstrimil
Oțelării, termocentrale țării,
Superbe moșteniri viitorimii
Dirf pisc de munte pînă-n valul mării.

LA PANOUL FRUNTAȘILOR
Prin ceața toamnei timpurii
Nostalgic coborind de pe Paring

Văd chipurile voastre vii — 
Lumini, străbătătoare, din adînc.
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Tot mai adînc, pătrundeți 
Prin largi eforturi, prieteni 
Tot mai adine, pătrunde ți, 
Destinul țării-ntrevăzut prin anL«

Eroi aî muncii, adăugați seîntet 
La slava mare și diurnă a țării, 
Cînd prin 
Voi dăruiți

sub pămînt 
și titani, 
inălțtnd

4
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adincuri treceți ți prin stei 
lumină-naltă zării.

Turneu al teatrului 
minerilor

Teatrul de stat .Valea Jiului" 
din Petroșani în stagiunea 1960— 
1961, începând de la 4 septembrie 
1960 a întreprins un turneu prin re
giunea Hunedoara și localitățile 
Văii Jiului cu piesele „Partea leu
lui' de Costin Teodoru și „Vlaicu 
și feciorii lui" de Lucia Deme
trius.

In turneul întreprins prin regiu
nea Hunedoara, teatrul a prezentat 
spectacolul „Partea leului" în peste 
20 de localități printre care Te- 
liuc, Dobra, Hunedoara, Deva, 
Gura Barza, Cugir, Orăștie, Alba- 
lulia. De asemenea in localitățile 
Uricani, Lonea, Vulcan, Petrila, 
Lupeni și altele s-a Jucat piesa 
„Vlaicu și feciorii lui". In Lupeni, 
ca și de altfel în celelalte localități, 
actorii teatrului de stat au fost 
răsplătiți cu vii aplauze din par
tea spectatorilor pentru reușita in
terpretare a piesei.

In prezent pe scena Teatrului de 
stat „Valea Jiului" continuă să se 
prezinte cu succes piesa „Vlaicu și 
feciorii lui"- pusă in scenă de re
gizorul Marcel Șoma în interpreta
rea unor artiști bine cunoscuți spec
tatorilor petroșăneni ca Cristian 
Niculescu, Ana Niculescu, Justin 
Handoca, Gbeorghe Miclea, Vaier 
Donca și alții.

Un colectiv de actori ai teatru
lui muncește in prezent cu stăruin
ță, sub conducerea regizoarei Aria
na Kutmert, la pregătirea spectaco
lului cu piesa „In ajun", dramati
zare de Al. Arbuzov după I. Tur- 
gbeniev, a cărei premieră va avea 
loc în cursul acestei luni.

ADINCIME
Noi, fii ai celor care s-au jertfit 
Și au urcat, modest, în nemurire, 
Pe Jiul luminat de răsărit 
Dăm patriei cărbune și iubire.

г ъ Și le cinstim memoria intr-una 
Eroilor părinți de la Lupeni, 
Și gloanțelor, dureri i stingem urma 
Din ziduri, inimi, mină și poenL

Stifi brazii
Ni-i amintim intrînd în galerie 
Șl norii grei și vtnturHed piing 
Păstrîndu-le-amintirea veșnic vie.
•

foșnitori lingă Paring «І
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Ieșim din mină. Luminoase blocuri 
Cald porțile-n istorie-ți deschid ’ 
Și-n inimi diminețile, ca focuri, 
N1 se

N U
succed

T

i»
aprinse de^partid.

MINIERT
Munți
Cetăți
Mașini pe timpuri au rămas departe.

' Aici; mine la nord, mine la sud...

Pagină scrisă pen** 
fru ziarul nostru de : 
Ion RAHOVEANU, Va- 
sile REBREANU, Miron 
SCQROBETE fi Pavel 
AIOANEI de la revis
ta clujeană „Tribuna".

PORTR6T D(
Venind pe Valea Jiului, am a- 

fluns la concluzia că un reporter 
«jrebuie să aibă pregătit în perma- 
‘nență carnetul pentru însemnări, 
țlată ce m-a făcut să constat acest 
lucru : în compartimentul trenului, 
re bancheta din fața mea, stătea 
t> fată. Se uita ginditoare pe fe

reastră și pe față i se putea citi 
o îngrijorare ascunsă. Ochii ei al
baștri își lunecau privirile peste 
peisajul de toamnă. Prima încer
care de a intra în vorbă s-a soldat 
cu un eșec : căutătura ei plină de 
seriozitate m-a intimidat. Totuși, 
explicîndu-i că la drum călătorii o- 
bițnuiesc să intre în vorbă unul cu 
altul, fata cea plină de sobrietate 
a surîs și m-a întrebat „despre ce 
să vorbim". I-am pus mai multe 
întrebări. Din răspunsuri am aflat 
că este din Lupeni, că a fost la 
tatăl ei, la spital ; cu ocazia aceas
ta trecuse și pe la niște rude.

Din vorbă în vorbă, Elisabeta 
Szilagyi, mi-a înșirat vrînd-nevrînd, 
întreaga ei biografie. Venise cu 
ani în urmă la Lupeni, să stea, o 
vreme, la o mătușă. Sfătuită de a- 
ceasta a intrat să lucreze la prepa- 
rația Lupeni. La început munca i 
s-a părut destul de grea, așa cum 
pare orice muncă la început. Aju
tată însă de organizația U.T.M., de 
tinerii și tinerele lîngă care lucra, 
Elisabeta a îndrăgit noua sa înde
letnicire. Numai astfel se explică 
faptul că nu după multă vreme a 
ajuns șefă de schimb, echipa ei 
reușind să obțină nu odată stea
gul roșu de fruntaș în producție. 
Fotografia Elisabetei a apărut a- 
cum doi ani pe panoul fruntașilor 
din oraș și acolo a rămas pînă as
tăzi — dovadă sigură a destoini
ciei și abnegației acestei utemiste.

Ca să aflu toate aceste amănun
te a trebuit să-i pun multe între
bări ; Elisabeta este înainte de 
toate o fată nespus de modestă și 
nu-i place să se laude cu succe
sele ei. Dacă ar fi știut că voi 
scrie vreodată aceste rînduri de
sigur că ar fi devenit mai tăcută. 
Dar pentru că am asigurat-o că 
n-am o astfel de intenție (de alt
fel nici meseria nu mi-o cunoștea) 
a continuat discuția. De data a- 
ceasta am vorbit despre probleme 
mai... gingașe. Mi-a spus că a îm
plinit 21 de ani și am întrebat-o 
de ce nu se mărită. Plină de tine-

★

O N V E
- Este adevărat, «fer să nu mai 

discutăm despre mină, sîntem la 
odihnă doar — le amintea lancu.

Dar, lucru ciudat, odată cu tre
cerea zilelor, ei aduceau tot mai 
des vorba despre mină. Era în ei 
un neastîmpăr, ori un dor ascuns 
nedefinit, care ti făcea să-și adu
că aminte de mina lor. care îi fă
cea să se gîndească tot mai mult 
la ea.

Bătrînul îl lua atunci pe Ștefan 
Dobre deoparte și-i spunea ’;

— Măi rmnzule, bai să mai cu
legem nimicuri de-alea, să-i ducem 
nepotului niște scoici, să aibă cu 
ce se juca...

Ștefan îl urma surîzind. Cunoș
tea „tertipul? Bătrîmdui.

— Măi, copile măi, revenea Bă
trînul, în timp ce culegea scoicile 
— tu nu știi încă nimic. Pe vre
mea mea, cînd eram flăcău ca ti
ne, a fost vai de noi minerii. Ne-- 
mîncați, fără haine, numai de ..con
venții" nu ne ardea. In zori la șut. 
Noaptea ajungeam trudit acasă. 
Apoi, un somn greu. Dormeam ca 
ciutacul. De concediu nici pome
neală. Cit despre mare, am auzit 
și eu din cărțile de școală... Și a- 
cum noi ne-ат vorbit, ca niște 
proști, să nu mai scoatem nici un 
cuvînt despre mina noastră... Păi. 
tu cum ții că ai ceva minte în 
capul tău, ai putea, mă, să te gin- 
dești la suitorul cel de aeraj. Tre
buie făcut ceva... Doar ști bine că 
deseori avem metan în galerie și 
de aceea nu putem pușca...

■ f^RUHTd^^ 
rețe și candoare, cu frumoasa carte 
de vizită pe care o are, cred 
pretendenții la mina ei, împodo
bită cu o nestemată „brățară de 1 
aur“, nu se lasă prea mult aștep
tați.

— Am avut un prieten, a măr 
turisit ea, roșind ușor, dat m-atn 
supărat pe el. Nu era băiat rău și 
ținea mult la mine. Dar îi plăcea 
prea de tot... păhărelul. Cred că 
asta e tot ce poate fi mai urit la 
un tînăt. A plîns după mine dat...

in glas i se descifra o tristețe 
ascunsă. Totuși hotărîrea ei de a-si 
învinge sentimentele pe caxe fos
tul prieten nu le merita, era im
presionantă !

Am intreba-o apoi la ce se gîn- 
dea atunci cînd privea atît de ab
sentă pe fereastră. Și cu acest pri
lej, am aflat că Elisabeta avea 
două mari probleme care îi răpeau 
întreaga atenție. Mai întîi de toa
te era îngrijorată din princina stea- , 
gului roșu de producție. După cal
culele ei era aproape sigur că îi 
va reveni echipei sale. Abia ațtap- 
ta însă să ajungă la preparație, să 
afle rezultatul SIGUR.

— Și a doua problemă ?
— Asta e oarecum mai pers.’ 

nală. Deși am 21 de ani mi-am dat 
seama că nu e tîrziu să învăț. Aș 
vrea să mă înscriu la SERAL. Sînt 
sigură că tovarășii mei mă vor a- 
juta. Dar încă nu m-arn hotărît..

I-am spus să o facă neîntîrziat! 
Cu voința și dragostea de muncă, 
de care nu odată s-a făcut capabilă, 
va reuși și să învețe. In țara noastră 
porțile școlilor și universităților 
sînt deschise pentru cei ce muncesc. 
Cu strădanie și dragoste de învăță
tură Elisabeta va putea ajunge după 
cîțiva ani tehniciană, ingineră. Mai 
multă hotărîre pentru pasul de în
ceput, — și toate căile ii vor fi 
deschise — pentru că tineretul nos
tru își poate pteinite astăzi cele 
mai îndrăznețe visuri, avind sigu
ranța că ele se vor împlini. Nu
mai dragoste de muncă și seriozi
tate să existe. Ori Elisabeta Szi
lagyi le are îhtr-o măsură edifi
catoare.

Sînt mîndru că am cunoscut-o 1... 
Am scris aceste rînduri fugare 
pentru a o cunoaște toți tinerii din. 
întreprinderile miniere. Și voi mai 
scrie despre ea și cu alt prilej, 
pentru a o cunoaște întreaga țară.

л T / z
— Mă și gindesc la ceva nane 

Nicolae, îi spuse atunci Ștefan.
Bătrînul îl privi bănuitor ți nu 

mai spuse nimic.
Acum, în această dimineață ve

niseră toți trei pe faleză. Veniseră 
foarte devreme, ca de obicei. Dar 
Ștefan nu sosise încă, de aceea Bă
trînul era bănuitor.

Trecuseră cîteva ceasuri, ând, 
deodată, alergînd prin mulțimea 
.de pe plajă\îl văzură pe Ștefan.

— Simți aerul ăsta, mă, — îl 
întrebă Bătrînul nu fără subînțeles.

— Da îl simt — spuse Ștefan și 
fața i se imbujoră neașteptat: Așa 
aer o să avem și noi in galerii.

— Cum ? — strigă lancu. Nu 
ți-e bine ?

Atunci Ștefan se aplecă și scoa
se din buzunarul pantalonilor bir- 
title acelea la care lucrase cîteva 
nopți.

Priviți aici, am descoperit 
cum se poate face alt sistem da 
aeraj... Cînd ajungem la coper iș 
n-avem decît să batem un suitor 
pînă la orizontul de sus și atunci 
să vezi aer la front...

Bătrînul se aplecă și cercetă î«- 
delung schițele acelea :

— Ai cap de inginer, mă, și 
dacă asta o facem, atunci vom 
avea aer ca aid, la mare. Ca la 
mare, mă...

Se încinse atunci o dtscuție a- 
prinsă și bucuroasă. Uitară toți de 
„ccm-enție". Așteptară cu nerăb
dare să se termine ât mai grabnic 
concediul și să ajungă din nou la 
mina lor. ____

Veniseră ca de obicei, toți trei 
pe faleză.

— Unde o fi Ștefan ? — întrebă 
Bătrînul intr-un tîrzJu.

— Nu s-o fi sculat poate — pre
supuse lancu.

Apoi tăcură. Stăteau absenți 
parcă; priveau marea, îi ascultau 
Zgomotul tainic. ■ Orizontul acela 
nesfârșit, albastru și pîlcos. îi co
pleșea parcă.

— întotdeauna cînd privesc ma
rea, spuse deodată Bătrînul îmi 
amintesc de mina noastră.

— Nu ți-ат spus să nu mai vor
bim de mină ? Stniem în concediu. 
Aici ne odihnim, replică lancu. 
Ne-ат înțeles doar.

— Da, așa era vorba, confirmă 
Duda — cel de-al treilea. Aici ne 
odihnim. Stăm la soare, ne scăl
dăm, și atît.

Tăcuseră într-adevăr o conven
ție fuseseră trimiși la mare și își 
spuseseră (da, atunci toți fuseseră 
de acord !>) să nu mai discute ni
mic despre mina lor. In primele 
Zile le plăcu nespus marea — în
tinderea ei albastră, orizontul alb, 
nesfirșit, care prin contrast le a- 
mintea galeriile, dar nici unul nu 
aducea vorba despre mină — așa 
se înțelese seri doar.

Bătrînul, însă, spunea din cînd 
în cînd:

— Măi băieți, unde se pomenea 
înainte ca un miner să fie trimis la 
mare...

— Da, așa este, spunea Ștefan, 
înainte scalda noastră era numai 
apa din galerii.

codri.și piatră, 
liniștite. Uzine se aud.

oi și

r
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Mine noi,
Ca niște scrinuri mari, 
Pîr.ă departe,
Cărbune mult, așteaptă 
Trenuri, termocentrale, 
Patriei, tone-i dăruim, 
Cu forță tot mai vie, 1 
Noi, fHi 
in anii

celor jetuiți 
zguduitoarelor

de bogății,

de Ia noi, 
oțelării.

veac nou vom

tragedii.
Pe
Și
lată blocurile noastre, ale minerilor. 
In ochii noștri-a izvorît lumină 
Pînă-n
Pînă-n
Pentru
Inima

unde mizeri a-a 
moartea dansa,

locuit

orizonturi sub pământ, 
galeriile armate, 
totdeauna -
luminii bate-n mină.

făuri

4
J
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Oamenii muncii din Valea Jiului 
au primit cu entuziasm 
cuvîntarea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej la O.N.U

a XV-a sesiuni a Adunării Generale a 
cu interes deosebit de oamenii muncii 
biblioteci, în parcuri sau Ia intrarea în

Lucrările celei de 
O.N.U., sînt urmărite 
din Valea Jiului. In 
mină ne apare aceeași imagine: grupuri de oameni al mun
cii citind cu viu interes ziarele.

Clișeul nostru redă o astfel de imagine. Un grup format 
din cîțiva mineri de la mina Lupeni ascultă cu atenție pe a- 
gitatorui Brezeanu Dumitru, maistru minier la sectorul I'll al 
minei Lupeni care le citește cuvîntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducătorul delegației romîne ia 
actuala sesiune a O.N.U.

f

• PUBLICITATE

Pentru liniștea căminelor noastre
Am citit din ziar cu o deose

bită atenție cuvîntarea rostită în 
cadrul celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite de către tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
este purtătorul de cuyînt, solul nă
zuințelor poporului nostru care-și 
consacră toate puterile creatoare 
făuririi unei vieți noi. In numele 
întregului nostru popor, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a afir
mat cu tărie hotărîrea statului nos- 
,tru democrat-popular de a, lupta 
pentru pace, progres și bunăstare.

Luîud cunoștință de această im
portantă cuvîntare, colectivul pre 
parației Petrila a simțit o adîncă 
bucurie. Cu toții sprijinim cu în
flăcărare politica fermă de pace a 
guvernului țării noastre care ală
turi de U.R.S.S., de celelalte țări 

ț socialiste și iubitoare de pace, de- 
pun eforturi susținute pentru a 
scăpa omenirea de primejdia unui 
nouă război, pentru ca fiecare po
por să se poată bucura de roadele 
muncii sale.

Din această cuvîntare reies ade
văratele soluții pentru ca pacea și 
liniștea familiilor noastre să fie a- 
figurată pe deplin, pentru ca și po
poarele care mai sînt robite astăzi 

' de colonialiști să devină stăpîne 
în țările lor.

Colectivul de muncitor), tehui-

cieni, ingineri și funcționari de la 
preparația Petrila, aprobă din toa
tă inima cuvîntarea șefului delega
ției R.P.R. Această cuvîntare, de 
o deosebită importanță, este string 
legată de propunerile făcute de 
guvernul U.R.S.S. în privința de
zarmării. lichidării totale a ruși
nosului regim colonial, precum și 
în scopul asigurării respectului față 
de suveranitatea tuturor statelor.

Nouă, muncitorilor de la prepa
rația Petrila ca și tuturor oameni- 

ulor muncii din țara noastră, cuvîn
tarea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, ne dă un nou și puternic 
imbold în muncă, pentru obținerea 
de noi succese în lupta noastră 
pentru măreața cauză a construiri'- 
socialismului.

EUGEN SZEDLACSEK 
secretarul organizației de bază 

de Ia preparația Petrila

țoale forțele
Industria noastră carboniferă 

este în plină dezvoltare. Planul 
de șase ani prevede o spor're a 
extracției de cărbune de 1,4—1.6 
ori în 1965 față de anul 1959. 
iar producția de cocs metalurgic 
va crește de 2,6 ori

Pentru realizarea acestei sar
cini, se vor deschide noi mine, 
se va mări capacitatea exploată
rilor prezente și se vor executa 
o seamă de lucrări și obiective 
industriale necesare producției 
curente. Executarea în Valea 
Jiului a acestor obiective indus
triale de la suprafață, revine 
muncitorilor și tehnicienilor de 
la O.C.M.M.

In anul acesta, ( 
are de executat un 
portant de obiective 
pentru exploatările 
lucrări cu termene 
predare.

S-au scurs deja trei trimestre 
din acest an. In cele 9 luni tre
cute, muncitorii O.C.M.M.-ului 
au terminat și dat în folosință 
unele lucrări industriale pe ca
re le-au avut planificate ca: 
instalație de adîncire puț și cir
cuit vagoneți la mina Lonea; 
uscătoria nouă a preparației 
Petrila; elevatorul cu benzi la 
preparația Lupeni; instalație de 
adîncire puț 6 Uricani și alte o- 
biective asemănătoare.

Cercetînd însă listele de lu
crări die anul acesta, reiese că 
cea mai mare parte din ele nu 
sînt realizate în termenele pla
nificate, sînt amînate de pe o 
lună pe -alta ceea ce aduce pre
judicii beneficiarilor respectivi. 
Astfel', O.C.M.M.-ul< avea plani
ficat și stabilit ca termen de pre
dare încă la... 1 Mai sau 30 iunie 
multe lucrări importante printre 
care: casă compresor și tablou 
de distribuție la Lonea; poduri 
bascule la Petrila; mutarea li
niei electrice aeriene de 15 kW

O.C.M.M.-ul 
număr im- 

: industriale 
carbonifere, 
precise de

La mina Lupe ni

Susfinem cu hotărîre 
politica de pace 
a statului nostru

Peste 300 de mineri, ajutori mi
neri și vagonetari au luat parte la 
adunările ce s-au ținut la căminele 
nr. 1 și 2 din orașul Petrila pentru 
a saluta luminoasa cuvîntare ros
tită în cadrul celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. de șeful delegației R.P.R., 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Cuvintul agitatorilor Lungu Eu- 
stațiu și Păcurar Arghir, a fost as
cultat ou mult interes de către cei 
prezenți, atunci, cînd ei au arătat 
că pe ordinea de zi a actualei se
siuni, a fost înscris punctul intitu
lat : „Măsuri pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare", propus de 
guvernul romîn.

Participanții la adunări și-au ex
primat speranța că delegațiile par
ticipante la sesiunea O.N.U. vot 
analiza cu toată răspunderea pro
punerile constructive ale Uniunii 
Sovietice, ale R. P. Romîne și al
tor state iubitoare de pace și vor 
adopta hotărîri corespunzătoare 
pentru asigurarea unei păci trai
nice.

N. N.!I» •
și montarea, celui de al doilea 
ver filator la puțul est Aninoasa; 
tablou de distribuție și stație 

transformator puțul 8 Vulcan; 
casa mașinii și turnul puțului 
Ștefan — Lupeni; siloz cărbuni 
bruți, casa mașinii de extracție 
la puțul auxiliar, sistematizarea 
alimentării cu energie electrică 
— Urîcani și multe altele. Toate 
aceste termene au trecut de 
mult, dar colectivul 
încă nu a terminat și dat în fo
losință aceste lucrări.

Se pune întrebarea: cit vor 
mai trebui să aștepte beneficia
rii — exploatările miniere — du
pă aceste obiective ? Și, alături 
de ele, mai sînt încă zeci de o- 
biective diferite printre care ali
mentarea prin dren a centralei 
termice, instalații electrice la 
preparația Petrila, stația de con- 
casare, funicularul puțului 8 ți , 
mărirea stației de pompe Cri vi-., 
dia — Vulcan, modificări de flo- 
tare la preparația Lupeni și al
tele. care cu toate că sînt ter
minate nu sînt puse complet în 
funcțiune, după toată capacita
tea lor și conform proiectului, și: 
încă n-au proces verbal1 de re-, 
cepție definitivă șl punere în» 
funcțiune.

A mai rămas un singur tri- =■ 
mestru din acest an, ultimul. 
Peste 3 luni se încheie deci, anul. 
Este necesar' ca, colectivul 
O.C.M.M. ului să privească cui» 
toată seriozitatea situația creată 
și să ia măsuri hotărîte pentru 
realizarea în 
lor aflate în

Timpul cît 
cest an este 
bine concentrat, se mai pot în
drepta multe, se pot termina șîț 
preda în folosință o seamă de’ 
obiective industriale' întîrziate. 
Trebuie dată toată atenția aces-" 
tui lucru !

• •

O.C.M.M.

t

termen a obiectîve- 
lucru.

a mai rămas din a- 
scurt. Cu un efort

MIHA1 ȘT.
-----------------O----------------

SERĂ CU FLORI ÎN CURTEA MINEI
De cîteva zile în curtea minei 

Lupeni a apărut o seră pentru 
flori. Prin nenumăratele ochiuri de 
sticlă privesc bujori albi, flori de 
gheață, mușcate, trandafiri. Mîini 
grijulii au pus in zeci de sertare 
și glastre, semințe și răsaduri pen
tru primăvară. Sera a fost construi
tă de utemiștii de la mina Lupeni 
prin muncă voluntară.

Loc era destul, căldură de ase
menea,-deoarece tocmai sub teme-

♦♦♦♦
1

$1 IE ШЕ ШМ№ PE TIMP DE ІШІ!
Vremea cînd zăpada va pune 

din nou stăpînire pe Valea Jiu
lui se apropie. In iarna trecută, 
minerii din Lupeni au avut mul
te de pătimit în ceea ce privește 
buna asigurare a transportului 
de cărbune și piatră din mină, 
funcționarea culbutorului etc. ca
re toate au dus la mari greu
tăți în producție.

Pățaniile din cursul iernii tre
cute trebuie să constituie învă
țăminte serioase pentru tovară
șii din conducerea minei Lupeni, 
tehnicienii sectorului de trans
port și ai sectorului' electromeca
nic. Ne mai aducem aminte că, 
în primăvara acestui an, tovară
șii de la Lupeni au promis că 
se vor pregăti temeinic pentru 
iarnă. Să vedem cîteva fapte.

La mina Lupeni, există două 
lanțuri elevatoare dar cu un sin
gur cylbutor. Mai există încă un 
culbutor care varsă producția în 
aceeași pîlnie și pe aceeași ban
dă a preparației, dar el este fo
losit rar, pentru cîntăriri în ve
derea stabilirii greutății medii-. 
Ce ar trebui făcut ? Să se facă 
alături die actuala încăpere un 
alt culbutor pentru cîntar, cu o 
derivație de linie, îneît să verse 
cărbunele pe aceeași bandă. Ma
rele avantaj în cazul acesta ar 
fi ridicarea vgonetelor cu amîn- 
două lanțurile elevatoare și go
lirea lor prin două culbutoare 
deodată, ceea ce ar dubla viteza 
de golire a vagonetelor și retri
miterea goalelor în mină.

este mecanî- 
vagonetelor

A doua problemă 
zarea transportului 
de la lanțul elevator pînă la cul- 
butor, prin montarea unor îm- 
pingătoare simple. In prezent, 
numai la culbutorul' în funcțiune 
se folosesc 6—7 posturi pe 
schimb pentru aducerea vagone- 
telor la culbutor.

O altă măsură care așteaptă 
să fie luată este schimbarea ac
tualei mașini de curățat vago- 
nete, cu una mai puternică așa 
cum au minerii de la Vulcan: 
montarea unui skip simplu cu 
cupe pentru scoaterea cărbune
lui curățat din vagonete, căzut 
în pîlnia culbutoruluî și încăr
carea lui la suprafață în va-gone- 
te (fot ca la Vulcan) și organi
zarea acestei munci pe trei 
schimburi-.

In prezent, curățirea vagone
telor se face cu un „randament“ 
de 20—25 vagonete pe 8 ore 
deci abia... 0,5 la sută din parcul: 
total de vagonete al minei, pro
cent complet insuficient față de 
necesități. Este oare atunci de 
mirare că zilnic se prestează su
medenie de posturi la curățarea 
manuală a vagonetelor ? Nu con
stituie aceasta o piedică în ca
lea creșterii productivității mun
cii oe mină ?

Este necesar ca serviciul me
canic al C.C.V.J. să intervină cu 
mai multă hotărîre în rezolva
rea acestor probleme, zaci învă
țămintele iernii trecute în pri
vința transportului Ia mina Lu
peni nu trebuie uitate!

lia viitoarei sere trece conducta 
principală de aburi supraîncălziți- 
care vin de la uzină. Cu materialul 
de construcții a fost mai greu, dar 
a fost rezolvat și acest lucru. Timp, 
de 5—6 zile tinerii au scos din mi
nă numeroase deșeuri de blocuri 
prefabricate. Cu ajutorul zidarului* 
Popa Alexandru, și a lui Toth 
Gheorghe dulgher, tinerii din or
ganizațiile U.T.M. nr. VII, VIII și| 
X au construit sera de flori cares 
are 10 metri lungime și 3 m. lăți-| 
me. La primăvară mii de flori vorj 
fi luate de aici și sădite din nouț 
în cele 5 parcuri ale minei. Tinerii; 
Crucianu Romulus, Nacu Iosif, Co- 
torcea loan, Gogonea Gheorghe,, 
Chim Erica, Silverster Margareta, I 
Lucanti Elita și alții se mîndresc 
cu această nouă construcție. In 
parcul de trandafiri al minei Lu
peni a apărut o nouă clădire.
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Școlile de asistenți 
în farmacie anunță

Examenul de admitere va 
avea loc în ziua de 5 octom
brie 1960.

Cei ce doresc a urma a- 
cestc cursuri se vor înscrie 
pină in ziua de 3 octombrie 
1960 ora 10 la farmacia nr. 
12 Petroșani.

Examenul constă în urmă
toarele probe:

— botanica — scris șl 
oral,
— chimie — scris șl oral,
— fizică — oral.
Pentru înscriere sînt ne

cesare următoarele acte:
— diploma de maturitate 

în original,
— certificat de 

(copie legalizată),
— certificat de
— declarație tip

să rezulte starea materială 
a candidatului sau susțină
torului.

Școlile au internat și can
tină. Pe timpul școlarizării 
elevii vor primi o indemni
zație de 300 lei pentru anul 
I, 400 lei anul II și 500 lei 

anul III.
Vîrsta de admitere este 

între 17—25 ani. Orașele de 
reședință pentru școli sînt: 
Arad, Craiova, Oradea, Si
biu.

naștere

sănătate, 
din care

0. C. L. Alimentara
PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :
Un tehnician constructor 
cu un salariu tarifar

nar de 950—1200 lei.
Candidatul trebuie să 

următoarele 
pregătise și

I lu-

absolvent al

în

de

ti
de

de

al

cu

maistru

liceului

diplomă 
subingi- 
școK de

deplinească 
condiții de 

stagiu:
— Să fie

nei școlii medii tehnice 
constructori sau

— absolvent al unei școli 
tehnice de maiștri* cu o ve
chime la 1 iulie 1956 de 12 
ani in funcția 
sau

— absolvent 
'Industrial sau

<— absolvent
ai fostelor școli de 
neri sau al fostelor 
conductori tehnicii cu o ve
chime de 5 ani.

Cererile însoțite de actele 
necesare se vor depune la 
serviciul de cadre al O.C.L. 
Alimentara Petroșani.
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Dezbaterile sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK (Agerpres).
Ședința din dimineața zilei de 

30 septembrie a Adunării Gene
rale a început la ora 10,50 (ora 
locală). Pe ordinea de zi se află 
continuarea discuției politice ge
nerale.

La începutul ședinței s-a dat 
cuvîntul pentru replică șefului 
delegației Republicii Populare 
Polone, Wladyslaw Gomulka.

Primul ministru al Marii Bri
tanii, a spus W. Gomulka, re 
ferindu-se ieri la cuvîntarea mea 
la sesiunea Adunării Generale, 
s-a pronunțat în apărarea Ger
maniei occidentale. Subliniind 
că Macmillan nu a putut să con
teste nici unul din faptele mili
tarizării Germaniei occidentale 
citate în cuvîntarea lui, șeful de
legației polone a amintii de cu
vintele cancelarului Adenauer că 
pretențiile Germaniei occidentale 
cu privire la teritoriile poloneze 
vor fii satisfăcute dacă ea sie va 
menține ferm de partea aliaților 
săi.

Respingîndl afirmațiile sterile 
ale Pui Macmillan că Polonia nu-

NEW YORK 1 (Agerpres)
La 30 septembrie, ora 15,16 (ora 

New Yorkului) s-a deschis ședin
ța de după-amiază a celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., în cadrul căreia conti
nuă discuția politică generală.

S-a dat cuvîntul lui Vaclav Da
vid, ministrul Afacerilor Externe 
al Cehoslovaciei pentru a răspun
de primului ministru al Angliei, 
Macmillan. El a criticat vehement 
pasajul din discursul lui Macmil
lan în care acesta a apărat milita
rismul și revanșismul vest-german. 
V. David a subliniat că cu toată 
elocința sa, reprezentantul Angliei 
nu a putut desminți nici un fapt 
citat în cuvîntarea președintelui 
Cehoslovaciei.

Delegații întâmpină cu aplauze 
furtunoase apariția la tribuna A- 
dunării Generale a președintelui 
Indoneziei Sukarno.

Președintele Sukarno a subliniat 
că numai cu cinci ani în urmă, la 
conferința de la Bandung a țărilor 
Asiei și Africii au participat re
prezentanți ai numai 29 de țări. 
Cît de multe popoare libere sînt 
reprezentate aci astăzi !, a exclamat 
Sukarno. Nu le voi enumera dar 
aruncați o privire în această sală 
și spuneți-mi dacă am sau nu drep
tate cînd declar că acum este pe
rioada constituirii de națiuni, pe
rioada apariției de națiuni. Ieri a- 
cest proces a început în Asia și 
încă nu s-a terminat. Astăzi acest 
proces a început și continuă în 
Africa.

Sukarno și-a exprimat regretul 
că în O.N.U. nu sînt reprezentate 
toate națiunile Asiei și Africii. A- 
ceastă organizație, a spus el în con
tinuare, este slăbită deoarece ea 
respinge reprezentarea unor anumi
te națiuni și îndeosebi a unei na
țiuni străvechi, înțelepte și puter
nice. Mă refer la China, a spus pre
ședintele în continuare, mă refer la 
China care este denumită adesea 
China comunistă și care pentru noi 
reprezintă unica Chină.

Trecînd la problema dezarmării, 
Sukarno a spus : Cei care discută 
problema dezarmării nucleare nu 
trebuie să uite niciodată că noi sîn- 
tem oameni lipsiți de experiență 
care observăm și sperăm. Ob
servăm și sperăm, dar tot
odată sintem cuprinși de teamă și 
îngrijorare, deoarece dacă războiul 
nuclear va pustii această lume vom 
suferi și noi.

Conducătorul delegației indone
ziene a subliniat că, după părerea 
lui, numai o presiune din partea 
țărilor neutre poate avea în dome
niul dezarmării rezultatele de care 
are nevoie lumea întreagă. în a- 
ceastă ordine de idei, el a subliniat 
că problema încetării experiențelor 
cu arme nucleare capătă o impor
tanță deosebită nu numai pentru 
că aceste experiențe ar putea avea 
consecințe nefaste ci și pentru că 
un acord în această problemă ar 
putea constitui un prim pas prac
tic pe calea spre dezarmare.

Acolo unde există imperialism, 
a declarat în continuare Sukarno, 
și acolo unde sînt prezente forțe- 

trește sentimente dușmănoase 
față de poporul german, Gomulka 
și-a subliniat convingerea că va 
sosi vremea cînd Polonia va trăi 
în pace și prfetenie cu întregul 
popor al Germaniei. Chiar și a- 
cum, a spus el, avem cele mai 
bune relații cu Republica Demo
crată Germană, unde nu există 
militarișt’i și revanșarzi.

Apoi a rostit o amplă cuvîn- 
tare ministrul de stat al Arabiei 
Saudîte pentru problemele O.N.U., 
Ahmed El Shukeiry. El o elogiat 
însușirile personale ale șefului 
delegației sovietice, președintele 
Consiliului de Miniști al U.R.S.S.,
N. S. Hrușciov. Premierul Hruș- 
eiov — mare maestru în arta 
politicii internaționale — a pus 
în fața Adunării nu numai pro
bleme arzătoare ci și soluții sur
prinzătoare, a spus Shukeiry.

Referindu-se la situația din 
Congo, Shukeiry a declarat că 
pentru rezolvarea acestei acute 
probleme trebuie eliminat orice 
amestec străin în treburile in
terne ale țării, pentru ca po-

★

le sale armate, se creează o situa
ție cu adevărat primejdioasă. A- 
ceasta este situația în Irianul de 
vest. A cincea parte a teritoriului 
nostru național se mai află încă sub 
jugul imperialismului. Irianul de 
vest — este o sabie colonialistă 
ridicată deasupra Indoneziei. Si
tuația existentă acolo reprezintă o 
cauză de încordare și creează o 
primejdie pentru pace. Primejdia 
pentru pace pornește nemijlocit de 
la existența colonialismului și im
perialismului.

în continuare conducătorul de
legației indoneziene a trecut la si
tuația din Congo. Congoul, a spus 
el, este cuprins de flăcări deoarece 
imperialismul s-a străduit să-și 
mențină acolo dominația, să submi
neze acest stat nou.

Subliniind că războiul din Al
geria este o tragedie, președintele 
Indoneziei a arătat că setea de in
dependență și hotărîrea de a obți
ne această independență sînt fac
torii principali în problema alge
riană. Sukarno a sprijinit propu
nerile prezentate anterior cu pri
vire la organizarea unui plebiscit 
în Algeria.

Sukarno a vorbit în mod amă
nunțit despre cele cinci principii 
„Pancea Șila" care stau la baza 
politicii Indoneziei.

Trecînd la caracterizarea meto
delor de lucru ale O.N.U., Sukar
no s-a referit la experiența confe
rinței de la Bandung. El a subliniat 
că la această conferință au luat 
parte reprezentanți ai celor mai di
ferite concepții politice — de la cei 
de extremă dreaptă pînă la cei de 
extremă stingă, fapt care a făcut 
să i se prezică un eșec total.

Adoptarea principiului conferin
ței de la Bandung ar însemna re
nunțarea la imperialism și la co
lonialism, a spus Sukarno. Steaua 
călăuzitoare a acestei organizații 
este Carta O.N.U.

Subliniind necesitatea revizuirii 
Cartei O.N.U., Sukarno a spus că 
pentru O.N.U. aceasta este o pro
blemă de viață și de moarte. Tre
buie revizuită de asemenea reparti
ția locurilor în Consiliul de Secu
ritate și în celeilalte organe ale
O. N.U. Carta O.N.U., organele 
O.N.U., secretariatul ei trebuie să 
oglindească situația reală a lumii 
contemporane.

în încheiere președintele Sukar
no a prezentat în numele delega
țiilor Ghanei, Indiei, Republicii 
Arabe Unite, Iugoslaviei și Indo
neziei un proiect de rezoluție în 
care se propune ca, în interesul slă
birii încordării internaționale și al 
rezolvării problemelor internațio
nale importante, Adunarea Gene
rală, să ceară ca prim pas preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și președintelui Statelor 
Unite să reia contactele. Sukarno 
a cerut Adunării Generale să a- 
dopte această rezoluție cit mai cu- 
rînd și și-a exprimat speranța că 
rezoluția comună va fi adoptată 
de Adunarea Generală în unani
mitate.

S-a dat apoi cuvîntul primului 
ministru al Indiei Nehru pentru a 

porul congolez să-și poată hotărî 
singur soarta și calea de urmat1.

Reprezentantul Arabiei Saudi
te s-ar oprit asupra problemei 
Algeriei despre care a spus că 
este cea mai importantă și mai 
arzătoare problemă a Africii. 
Războiul din Algeria, a declarat 
el, este o luptă eroică de elibe
rare. Shukeiry s-a ridicat cu ho- 
tărîre în sprijinul luptei eroice 
pentru independentă a popoare
lor din Africa și Asia.

In încheiere șeful delegației 
Arabiei Saudite a abordat pro
blema conferinței la nivel înalt. 
El și-a exprimat printre altele 
dorința ca la viitoarea conferin
ță la nivel înalt să participe și 
acei oameni de stat „care au 

proclamat și promovează o poli
tică de neutralitate pozitivă".

Delegații la Adunarea Gene
rală au ascultat cu un viu inte
res strălucita cuvîntare anti- 
imperialistă a conducătorului de
legației Arabiei Saudite.

.După cuvîntarea lui' A. Shu
keiry ședința de dimineață a A- 
dunării Generale a luat sfîrșit.

★

face o declarație specială. Aduna
rea Generală, a spus el, a ascultat 
chiar acum proiectul de rezoluție 
prezentat de prietenul meu Sukar
no, președintele Indoneziei. La rîn- 
dul meu prezint în mod oficial a- 
ceastă rezoluție spre examinarea 
Adunării. Întrucît, a subliniat Ne
hru, Adunarea este stăpînă a pro
cedurii sale, ea trebuie să hotă
rască cînd va fi pusă la vot aceas
tă rezoluție.

Nimeni nu a ridicat obiecțiuni 
împotriva acestei propuneri și după 
cîtva timp secretariatul O.N.U. a 
anunțat că după toate probabilită
țile rezoluția va fi examinată săp- 
tămîna viitoare.

A luat apoi cuvîntul Turbay 
Ayala, ministrul Afacerilor Exter
ne al Columbiei care s-a plîns de 
situația economică grea a țării sale, 
care, după cum a afirmat el, se da
torează ajutorului insuficient și 
existenței barierelor în domeniul 
comerțului exterior.

Prevalîndu-se de dreptul de re
plică, delegatul Cubei, Manuel 
Besbe, a dat o ripostă atacurilor 
la care s-a dedat ministrul Colum
biei împotriva țării sale.

Luînd apoi cuvîntul, conducăto
rul delegației belgiene, Wigny, a 
obiectat împotriva oricăror modi
ficări în structura Organizației Na
țiunilor Unite și a elogiat de fapt 
activitatea revanșarzilor din Ger
mania occidentală a căror înarma
re, se află, după părerea lui sub 
controlul puterilor occidentale și 
nu reprezintă o primejdie pentru 
pace în Europa.

Referindu-se la situația din Con
go el a căutat să justifice acțiunile 
guvernului belgian, incercînd să 
prezinte autoritățile belgiene drept 
„eliberatoare" ale poporului con
golez. Ridicîndu-se fățiș în apăra
rea lui Kasavubu care a încercat 
să răstoarne guvernul legal al lui 
Lumumba, delegatul belgian a dat 
la iveală de fapt în întregime ac
țiunile agresive ale guvernului său 
împotriva acestei tinere republici 
africane.

La 1 octombrie ora 10,30 dimi
neața, ora New Yorkului, Aduna
rea se va întruni pentru a discuta 
ordinea de zi a celei de-a 15-a 
sesiuni.

Ppoclamapea independenței 
Republicii Nigeria

LAGOS 1 (Agerpres) — TASS 
La 30 septembrie, pe hipodro

mul din Lagos a avut loc ceremo
nia festivă a proclamării indepen
denței Federației Nigeriei.

Ceremonia la care au participat 
delegații străine din 60 de state, 
s-a deschis printr-o paradă militară 
a forțelor terestre și maritime ale 
Nigeriei care a durat peste două 
ore. La ora 23,55 la o tribună spe
cial amenajată au urcat Baleva, 
primul ministru al Nigeriei și Ro
bertson, guvernatorul general bri
tanic. în sunetele imnului britanic 
o gardă de onoare a marinarilor 
nigerieni a coborît drapelul brita-

Dineul oferit de tonarasul Dh. йицйііі-йеі in rinstea 
niiraluliloi la 0. Ill ni noilor state independente

NEW YORK (Agerpres). — 
Corespondență specială :

Joi seara tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, șeful delegației 
R. P. Romîne la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a oferit un dineu în cin
stea reprezentanților noilor state 
independente, care au devenit 
membre ale O.N.U. la actuala 
sesiune. La dineu au participat 
— Touragaba, ministrul Aface
rilor Externe al Ciadului, Mau
rice Dejean, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Africa 
Centrală, Doudou Ihian, minis
trul Afacerilor Externe al Sene
galului, Paulin Freitas, minis
trul Afacerilor Externe al Togo- 
ului, Francois Aplogan, minis
trul de Finanțe al Dahomeyului 
Mamadou Aw, ministrul Econo
miei al Republicii Mali, Hag! 
Farah Aii Omar, ministrul Eco
nomiei al Somaliei, Zenon Ros.

Dejunul oferit de N. S. Hrușciov 
în cinstea șefilor unor delegații

NEW YORK 1 (Agerpres)
Grupul de presă de pe lîngă pre

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

La 30 septembrie N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a oferit la re
prezentanța sovietică din New York 
un dejun în cinstea conducătorilor 
unor delegații la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

La dejun au participat șefii de
legațiilor Indiei — primul ministru 
Nehru, Republicii Arabe Unite — 
președintele G. Nasser, Poloniei
— W. Gomulka, Cehoslovaciei — 
președintele A. Novotny, Romîniei
— Gheorghe Gheorghiu-Dej, Un
gariei — J. Kadar, Iugoslaviei —

• NEW YORK. în dimineața 
de 30 septembrie a sosit la New 
York rrimu’ ministru al Australiei. 
Robert Menzies, care conduce de
legația Australiei la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

• STOCKHOLM. Au fost da
te -publicității rezultatele definiti
ve ale alegerilor pentru ce-a de-a 
doua Cameră a Riksdag-ului. Man
datele în cea de-a doua Cameră a 
Riksdag-ului suedez sînt împărțite 
în felul următor : partidul social
democrat — 114; partidul popular 
— 40 ; partidul de dreapta — 39. 
Uniunea țărănească de centru — 
34; partidul comunist 5 mandate.

• WASHINGTON. Autoritățile 
americane își continuă politica de 
înrăutățire intenționată a relațiilor 
cu Republica Cuba. La 29 septem
brie Departamentul de Stat a a- 
nunțat reprezentanților presei că 
a recomandat cu insistență cetățe
nilor americani să părăsească Cuba.

• LONDRA. La 29 septembrie 
sindicatul național al feroviarilor 
fi celelalte sindicate din care fac 
parte muncitorii de la atelierele fe
roviare au botărît să declare la 11

nic iar apoi, în aplauzele furtunoa
se ale zecilor de mii de nigerieni, 
orchestra a intonat imnul național 
al noului stat african. Deasupra 
hipodromului s-a înălțat drapelul 
național al Nigeriei independente. 
S-a pus capăt stăpînirii britanice în 
această țară, care a durat aproxi
mativ 100 de ani.

După înălțarea drapelului națio
nal timp de o oră focuri de artifi
cii au iluminat cerul în cinstea a- 
cestui eveniment îmbucurător. Mii 
de oameni scandau „Sîntem li
beri", „Trăiască independența".

în tot cursul nopii la Lagos, au 
avut loc serbări populare. 

sides, ambasador al Republicii 
Cipru, Louis Rakotomalala, am
basador al Republicii Malgașe

De asemenea au luat parte 
Ferdinand Cyono, reprezentantul 
permanent al Camerunului la 
O.N.U.; Mathieu Ekra, membru 
în parlamentul Coastei de Fil
deș și Albert Balima, director 
al Departamentului Politic din 
Ministerul Afacerilor Externe ai 
Voltei Superioare.

La dineu au participat tovară
șii : Ștefan Voitec, Leonte Răutu, 
Eduard Mezincescu. Silviu Bru- 
can, precum și tovarășii Bazil 
Șerban, Mihai Magheru, Mircea 
Malita și Stancitl Stoian.

In timpul dineului s-â toastat 
pentru prietenia dintre poporul 
romîn și popoarele țărijoț noi 
membre ale O.N.U., gutea |jez- 
voltarea relațiilor muîtriăterale 
între Republica Populară Romî- 
nă și aceste țări.

președintele Tito, Bulgariei — T. 
Jivkov, Albaniei — M. Shehu, 
R.S.S. Ucrainene — N. V. Podgor- 
nîi, R.S.S. Bieloruse — К. T. Ma
zurov, Cambodgiei — șeful statu
lui prințul Norodom Sianuk, Ne 
palului — primul ministru Koiră- 
la, Libanului — primul ministru 
Salam, Marocului — prințul Mou- 
lay Hassan, vicepreședinte ale Con
siliului de Miniștri.

Din partea sovietică la dejun au 
participat membri și consilieri ai 
delegației.

în timpul întâlnirii, între șefii de
legațiilor a avut loc un schimb de 
păreri asupra lucrărilor sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U,

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.
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octombrie o grevă națională în le
gătură cu respingerea revendicării 
muncitorilor de la atelierele fero
viare de a li se spori substanțial 
salariile. ;

• NEW YORK. în corespon-v 
dența „Africanii în Organizația 
Națiunilor Unite" apărută în ;,New 
York Herald Tribune", Margueri
te Higgins scrie că reprezentanții 
la O.N.U. ai statelor africane sînt 
indignați de discriminările ce li se 
aplică la New York și se pronunță 
pentru mutarea sediului O .NU. 
de la New York în altă parte.

• OSLO. Conducerea centrală a 
Partidului muncitoresc de guvernă
mânt din Norvegia a hotărît să ex
cludă din partid pe membrii „gru
pului muncitoresc independent nor
vegian" care se pronunță împotri
va participării Norvegiei la blocul 
agresiv al Atlanticului de Nord, 
pentru revenirea la tradiționala po
litică norvegiană a neutralității.

• ANKARA. La Ankara s-a a- 
nunțat că cu începere de la 29 sep
tembrie a fost interzis Partidul De
mocrat din Turcia (partidul fos
tului prim-ministru A. Menderes). 
Bunurile partidului au fost confis
cate de stat. Partidul a fost inter
zis în urma unei sentințe a tribu
nalului din Ankara, deoarece și-a 
încălcat statutul și programul.

• ROMA. In noaptea de 26 spre 
27 septembrie în orașul Lucca-Si- 
cula (provincia Agrigento) a fost 
asasinat comunistul Paolo Bongior- 
no, secretar al Camerei de Muncă.

Ziarul „Unita" scrie că asasina
rea lui Bongiorno este opera „cli
cii clericale și fasciste" din locali
tate.

• PARIS. Săptămînalul „France 
Observateur" a publicat o declara
ție în care protestează împotriva 
confiscării de către autoritățile 
franceze a numărului său din 29 
septembrie în legătură cu publica
rea unui ciclu de articole pe tema 
„Tineretul ți Algeria".
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