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

Cu planul îndeplinit înainte de termen
în întrecerea socialistă pentru 

îndeplinirea și depășirea planului 
în luna septembrie a.c. brigăzile si 
echipele de muncitori de la exploa
tarea minieră Banița au obținut 
succese remarcabile. Organizîndu-și 
mai bine activitatea, muncitorii dc 
Ia carierele Bănița și Peștera Bo
li au dat peste plan 4.000 tone dc 
calcar metalurgic depășind randa
mentele în medie cu 20 la sutiț.

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

La preparația Lupeni
Muncitorii dezbat proiectul noului statut 

din R.
ganizația 
precupeți 
lucrări de bună calitate și îna
inte de termen. Astfel, din dis
cuțiile purtate cît și din angaja
mentele luate a reieșit că oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră sînt hotărîți să îmbu
nătățească activitatea sindicală 
și să obțină noi succese în pro
cesul de producție.

S. COMAN 
corespondent ■

de partici- 
bucuria a- 
oglindește 
poporului

al sindicatelor
In cadrul preparației Lupeni 

dezbaterea noului proiect de 
statut al sindicatelor a sitîrnit 
jg viu interes în rîndul munci
torilor, inginerilor, tehnicienilor 
țj funcționarilor. In cadrul dis
cuțiilor cei peste 500 
panți și-au exprimat 
rătînd că noul statut 
întrutotul cerințele 
nostru muncitor. Odată cu dez
baterea acestui important docu
ment muncitorii și-au luat an
gajamente sporite în întîmpina- 
rea celui de-al IV-lea Congres 
al sindicatelor din țara noastră. 
Astfel tovarășul Hroștea Mihai, 
mecanic de locomotivă .s-a anga
jat să mențină drapelul de frun
taș Tn muncă, să'participe activ 
la muncile patriotice și să pună 
la punct o nouă raționalizare: 
ungerea automată "& cuzmetului 
de osie la locomotivele cu aburi. 
In cuvîntul său electricianul Ro- 
biaș Iosif s-a angajat să repare 
un număr de trei întrerupătoare 
D.I.T.A. iar sudorul Măndescu 
Tănase să realizeze economii în 
valoare de mai multe mii Iei 
prjn metoda de sudură cap la 
ca'p. Numeroși șefi de brigadă 
de la investiții printre care, se 
numără Popa Vasile, Nemeș A- 
lexandru și alții au asigurat or-
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№ mai tonă М9Ш
Mobilizați de organizația U.T.M. 

brigăzile de tineret de la Filatura 
Lupeni luptă pentru obținerea tit- 
Itdui de cea mai bună brigadă. 
Numeroase brigăzi care pînă mai 
acum cîteva luni abia obțineau 
n, i depășiri de plan, acum se 
află alături de cele fruntașe.

Intr-o ședință de analiză a si
tuației brigăzilor de tineret, a re
zultatelor pe care le obțin acestea 
în lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea planului și îmbunătățirea 
calității firelor, organizația U.T.M. 
de la Filatura Lupeni a acordat 
titlul și drapelul de brigadă de ti
neret fruntașă pe întreprindere a- 
celeia conduse de muncitoarea. 
Stăiculescu Maria din subsedia ? 
răsucit. • j

Acum în subsecția răsucit flutu- < 
ră două drapele : Drapelul de se'- < 
ție fruntașă, cîștigat în întrecerea ] 
dintre secțiile Filaturii Lupeni și j 
cel al brigăzii tovarășei Stăicule*- < 
cu Maria. 5

Grosu Gbirița, O atu Smaranda, !■ 
Ciolovic Ioana împreuna cu șefa] 
brigăzii privesc cu bucurie și nân- ' 
dric îndreptățită drapelul așezat la 
loc de cinste. Ele au muncit cu 
elan pentru întărirea disciplinei în < 
brigadă și astfel au ajuns în jrun- ‘ 
tea celorlalte, Pe lingă depășirile 
zilnice de plan și reducerea consi
derabilă ai 
gaz» au prestat 60 ore de muncă ' 
patriotică, 5 
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9lan fi reducerea const- ;
deșeului membrele bri- <
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N. MARES 
corespondent

Acest lucru a făcut ca exploatarea 
Banița să-și realizeze planul pe 
luna septembrie cu 4 zile înainte 
de termen. Muncitorii Pirtea Ghe- 
orghe, Scutaru Constantin, Iuțalim 
Virgil, Fodor Ignațiu, Cosmas loan 
și Cimpe Ștefan au contribuit la 
această realizare cu cele mai mari 
depășiri de plan.

DUMITRU MUNTEA 
corespondent

P. R.
sindicală 
eforturile

că nu-și vor 
pentru a da

Cu prilejul deschiderii noului ал universitar, clubului
C.C.V.J. Petroșani a găzduit sâmbătă dimineața adunarea festivă 
a studenților și cadrelor didactice de la Institutul de mine din 
Petroșani organizată cu prilejul începerii noului an de învățămînt 
superior. IN CLIȘEU: Un aspect dini sală în timpul adunării.

Organizația dc partid șl progresul tehnic
în perioada de cînd a fost dată 

în funcție, termocentrala Paroșeni 
a cunoscut o perfecționare 
treruptă. Uzina a 
instalații energetice complexe : ca
zane și turbine de mare capacita
te, care lucrează 
înalți, instalații de transport și mă
cinat cărbune, un complex hidrau
lic, precum și alte instalații care 
creează posibilități largi pentru 
sporirea producției.

Mobilizați de organizația de par
tid, muncitorii, inginerii și tehni
cienii energeticieni din Paroșeni, 
luptînd pentru îndeplinirea sarci
nilor puse de partid în privința 
sporirii producției de energie elec
trică și realizarea de economii, de
pun o muncă' susținută pentru in
troducerea tehnicii noi.- Indicii teh- 
nico-economici prevăznți în planul 
de producție pe anul 1960 sînt cu 
mult superiori celor din anul tre
cut. Plănui de producție de energie 
electrică a fost îndeplinit în pro
porție de 100,2 la sută, redueîn- 
du-se în același timp consumul spe
cific de combustibil. De la începu
tul anului s-au economisit peste 
2000 tone combustibil convențio
nal. Realizări, de seamă au obți
nut muncitorii energeticieni și 'în 
privința sporirii productivității 
muncii si reducerii consumului pro-
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Brigadă 
de muncă patriotică 

fruntașă
Brigada utemistă de muncă pa

triotică de la sectorul IX al minei 
Lupeni, condusă de tovarășul Flo
rin Florinei și-a programat în 
cursul lunii septembrie a.c. mai 
multe acțiuni de muncă voluntară 
pentru colectarea fierului vechi. în 
acest scop membri brigăzii au efec
tuat săptămînal mai multe ieșiri pe 
teren în special la halde, în jurul 
sectoarelor auxiliare și în jurul a- 
telierelor. în aceste locuri, tinerii 
au găsit și colectat o mare canti
tate de fier vechi provenit de la 
mașini și utilaje casate, uitate șt 
pe jumătate îngropate în pămînt.

Cu ocazia bilanțului făcut la sfîr- 
șit de lună, comitetul U.T.M. al 
minei Lupeni a evidențiat brigada 
de muncă patriotică de la sectoral 
IX pentru merite deosebite în 
muncă. Ea a colectat în luna sep
tembrie 8200 kg. fier vechi și a 
efectuat cel ■ mai mare număr de 
ore de muncă voluntară

priu tehnologic de energie electri
că. Prin aceste realizări muncito
rii energeticieni au economisit la 
prețul de cost de la începutul a- 
nului aproape 1.000.000 lei.

Succesele colectivului termocen
tralei au Ia bază un mare număr^ 
de măsuri tehnico-organizatorice 
care au fost luate pentru ridicarea 
nivelului tehnic al producției. Prin
tre aceste măsuri, aplicate în dife
rite domenii, amintim : menținerea 
parametrilor optimi la cazane și 
turbine, modificarea irijectoarelor 
la cazane pentru menținerea aces
tora în timpul de repaus în afara 
focarului, modificarea schemei de 
alimentare cu abur a degazorilor și 
ejectoarelor din sistemele de vid ; 
au fost luate măsuri pentru încăr
carea economică . a agregatelor 
auxiliare' ale cazanelor, în funcție 
de sarcină, ridicarea productivită
ții morilor de cărbune și multe al
tele.

Preocupată în permanentă de mo
bilizarea colectivului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, organizația de 
partid din termocentrală acordă o 
atenție neslăbită perfecționării ni
velului tehnic al producției. Orga
nizația’ de partid a îndrumat orga
nizațiile U.T.M. și sihdicat, condu
cerea întreprinderi' să acorde toa
tă atentia introducerii tehnicii noi.

Cuvtirtarea rosfWă 
la ședința de luni 

a 0,
NEW YORK 3 (Agerpres) — 

TASS transmite cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov în problema 
structurii organelor conducătoare 
ale O.N,U.

Ca răspuns la cuvîntările unor 
vorbitori aș dori să explic încă o- 
dată în cadrul dreptului de repli
că, poziția delegației sovietice în 
legătură cu una din problemele, im
portante prezentate spre examinare 
actualei Adunări Generale a 
O.N.U. Este vorba despre rolul și 
sediul organului executiv al O.N.U. 
pe care îl propunem în locul func
ției de secretar general.

Fac acest lucru pentru a da o 
ripostă celor care denaturează po
ziția noastră, precum și pentru a 
o explica celor care nu au înțeles 
încă importanța acestei propuneri, 
dar care doresc să o studieze și să 
o înțeleagă just.

După cum vă amintiți, Organi
zația Națiunilor Unite a fost crea
tă în anul 1945. în atmosfera în
cheierii victorioase a celui de-al 
doilea război mondial, cele mai lu
minate minți din acele timpuri s-au 
gîndit cum să se stabilească rela
ții normale între state, cum să se 
creeze un organ internațional ca
re să poată rezolva problemele li
tigioase dintre state sau grupări 
de state pentru ca să nu se ajun
gă la o situație încordată și cu 
atît mai mult, pentru a se exclude 
războiul.

A fost elaborată Carta acestei 
organizații în care se prevede că 
va exista o Adunare Generală ca
re va cuprinde toate statele ce 
vor accepta Cartă O.N.U. și vor 
corespunde cerințelor acestei Car
te. în vederea soluționării proble
melor importante, îndeosebi atunci 
cînd ele provoacă încordare, a fost 
creat Consiliul de Securitate pen
tru a se putea sUM această încor
dare, pentru а дат admite agrava
rea ei și cu adt mai puțin răz
boiul.

Uniunea S^ietică, China, Sta
tele Unite ale Americii, Marea 
Britanie și Franța, marile puteri 
de atunci au fost confirmate mem
bri permanenți ai Consiliului de 
Securitate. în Carta O.N.U. s-a 
înscris că hotărîrile luate de Con
siliul de Securitate cer acordul u- 
naidm al acestor cinci state. A- 
ceasta nu s-a făcut în mod întîm- 
plător.

De la crearea Organizației Na
țiunilor Unite au trecut deja 
ani. Oamenii care au trăit și 
acțicnat tot timpul împreună 
popoarele și statelor lor, văd că 
pămînt au avut loc grandioase 
schimbări sociale și politice. Cînd 
s-a terminat cel de-al doilea răz
boi mondial, pe întregul glob pă- 
mîntesc existau numai două state 
socialiste — Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Mongolă. Din 
păcate această republică nu a fost 
admisă pînă acum în Organizația 

15 
au 
cu 
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să stimuleze inițiativa muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în direc
ția progresului tehnic.

La termocentrala. Paroșeni, în 
toate secțiile uzinei, au fost cons
tituite comisii economice care joa
că un rol de mare însemnătate în 
ridicarea nivelului tehnic. Organi
zația de partid s-a îngrijit ca a- 
ceste comisii să fie formate din cei 
mai buni muncitori, ingineri și teh
nicieni, dintre -care cei mai mulți 
sînt membri și candidați de partid. 
Fiecare comisie își desfășoară ac
tivitatea pe baza unor planuri de 
muncă. O rodnică activitate au 
desfășurat comisiile din cadrul sec
țiilor turbine, cazane, combustibil 
și electrică. în cursul celui de-al 
treilea trimestru, de pildă, comisia 
din secția cazane a avut sarcina 
să studieze posibilitatea funcționă
rii cu două pompe de alimentare, 
în loc de trei, a cazanelor. în ur
ma studiului efectuat, comisia a 
stabilit un program de încercări 
care a fost aplicat, dînd rezultatele 
scontate. în urma acestor măsuri, 
cît și a altora, au fost obținute im
portante economii la consumul pro
priu tehnologic.

Organizația de partid din uzină
I. DUBEK

(Continuare în, pag. 3-a) 

de N. S. HRUȘCIOV 
a Adunării Generale 
N. U.
Națiunilor Unite și vrem să sub
liniem încă o dată că această ati
tudine față de Republica Populară 
Mongolă este complet ncjustifica- 
tă.

Statele Unite ale Americii car: 
sînt liderul lumii capitaliste au 
ieșit din război cele mai bogate și 
cu economia cea mai puternică. în 
timpul războiului Statele Unite au 
avut mai puține pierderi decît ce
lelalte țări, ba mai mult au profi
tat de pe urma lui. •

în primii ani de după război 
Uniunea Sovietică dispunea de o 
armată puternică, dar economia na
țională era greu lovită. Cele trei pu
teri imperialiste sperau că statul 
nostru își va da curînd sfîrșitul. 
Ele credeau că prin aceasta va lua 
sfîrșit existența orînduirii socialis
te pe pămînt și că socialismul va 
rămîne doar o problemă ideologi
că și teoretică. Dar toate aceste 
speranțe ale imperialiștilor, colo
nialiștilor, ale capitalului monopo
list s-au dovedit o iluzie, s-au 
năruit.

Uniunea Sovietică nu numai că 
și-a restabilit rapid forțele dar a 
cunoscut un asemenea ritm de dez
voltare care a uimit întreaga ome
nire.

Pe drumul socialismului a pășit 
marea Chină care își dezvoltă cu 
succes economia și cultura.

Ideologii burghezi afirmau că so
cialismul găsește teren numai în 
țările înapoiate, slab dezvoltate. 
Cehoslovacia a dezmințit aceste 
născociri și a demonstrat că și o 
țară dezvoltată, dacă pășește pe 
calea socialismului, creează po

norului său condiții nemaiîntilnite 
pentru un avînt impetuos, pentru 
îmbunătățirea vieții.

Sau luați Republica Democrată 
Germană. Pășind pe calea păcii, 
progresului și socialismului, popu
lația Republicii Democrate Germa
ne a lichidat jugul monopolurilor 
și militarismului. Acum Republica 
Democrată Germană este o țară iu
bitoare de pace și care se dezvolta 
rapid. Cu totul alta este situația 
care s-a creat în Germania occi
dentală. Economia ei se dezvoltă 
pe baze capitaliste și acolo renasc 
revanșismul, militarismul și fas
cismul, adică aceleași forțe care au 
împins lumea în cel de-al doilea 
război mondial.

Socialismul și-a cucerit un loc 
trainic pe planetă, a obținuc recu
noașterea și respectul popoarelor.

Oare este posibil să nu ții sea
ma de faptul că din cei 3 miliar
de de locuitori ăi pămîntului, peste 
un miliard trăiesc în țări care, în 
majoritatea lor, au făurit și or
ganizat în ultimii 15 ani orîndui- 
rea de stat socialistă ?

Dacă recunoaștem acest fapt in
discutabil, iar el poate să nu fie 
recunoscut numai de oamenii miopi 
din punct de vedere politic, devine 
absolut limpede că structura unor 
organe ale Organizației Națiuni
lor Unite, care a fost normală pen
tru timpul său și a corespuns situa
ției de fapt a lucrurilor în prezent 
s-a învechit. într-o anumită măsu
ră în organele O.N.U., de exemplu 
în Consiliul de Securitate și mai 
ales în Secretariat se face o dis
criminare față de peste o treime 
din populația globului pămîntesc.

în afară de marele și puternicul 
detașament al țărilor socialiste, pe 
arena internațională au apărut noi 
state tinere, care aplică o politică 
de neutralitate. Dar de interesele 
acestor țări nu se ține seama nici 
în . Consiliul de Securitate nici în 
Secretariatul O.N.U.

Trăim cu toții pe aceeași planetă 
și de aceea trebuie căutate căi în 
vederea normalizării relațiilor din
tre toate statele, în vederea re
glementării unei colaborări bazate 
pe egalitate în drepturi. Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să fie 
forul, locul unde această colabo
rare în interesele menținerii păcii 
să fie înfăptuită în modul cel mai 
larg și echitabil.

Cînd guvernul sovietic ridică, 
de pildă, problema reorganizării 
secretariatului general noi ținem 
seama de interesele popoarelor tu
turor țărilor și nu de interesele 
vreunui grup de țări sau chiar ale 
unor cercuri.

în momentul de față toate ho-

( Continuare în pag 4-a)
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MINE IUL LUPENI — 
DINAMO BUCUREȘTI1-2 (1-1)

кйіпігі amicale latre mineri

Nici în urmă cu doi ani, cînd 
Minerul Lupeni activa în cate
goria B, nu făcea jocuri atît de 
slabe ca cel de duminică în com
pania formației bucureștene Di
namo. Doar în primele 20 de mi
nute se poate spune că Minerul 
a jucat fotbal la nivelul catego
riei în care activează.

In primele 4 minute de joc, 
gazdele beneficiază de două lo
vituri de corner, punînd la grea 
încercare apărarea dinamovistă. 
Linia de atac a Minerului func
ționează destul de bine, Nisipea- 
nu, Țurcan și Crăiniceanu pa
rted în mare vervă de joc. A- 
tenți mereu la fază, ei nu slă
besc un moment apărarea dina
movistă care face cu greu față 
atacurilor gazdelor. Chiar în 
minutul 4, Țurcan interceptează 
o degajare defectuoasă a lui Pa- 
nait și de la 18 metri șutează 
puternic puțin peste bara trans
versală. Nu se înregistrase încă 
nici un atac mai serios la poar
ta lui Kiss, cînd Țurcan este 
faultat vizibil în careul' de 16 
metri advers, în plină acțiune. 
Arbitrul Nițescu (Sibiu) acordă 
lovitură de pedeapsă de la 11 пц 
Execută perfect Crăiniceanu și 
deci, în minutul 10, tabela de 
marcaj arăta 1—0 pentru Mine
rul Lupeni. Dinamoviștii pornesc 
însă hotărîți la atac și după două 
minute Eftimie ratează o ocazie 
clară trăgînd în Kiss de la 13 
metri unde se afla liber. După 
o lovitură de colț în favoarea 
oaspeților, Crăiniceanu preia 
balonul și singur driblează scurt 
doi apărători și șutează puter
nic de la 16 m. puțin peste poar
ta lui Uțu. Nu s-au scurs decît

Prestînd un joc mult aplaudat 
de către cei peste 2000 de Spec
tatori prezenți pe stadionul Mi
nerul din Vulcan, echipa locală 
a întrecut pe Rapid Deva (fos
tul lider al seriei) cu un scor 
concludent: 4—0 (1—0). Mine
rul a confirmat din nou forma 
hună din actualul campionat 
dovedindu-se cea mai constantă 
echipă din această serie

Meciul începe în nota de do
minare a vulcănenilor. Au 
trecut doar trei minute și la 
un atac fulgerător pe partea 
dreaptă, Rîșniță scapă și cen
trează, mingea ajunge lă Bella 
care face un stop greșit și balo
nul intră în poartă. Autogol; 
1—0 pentru Minerul. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, Minerul conti
nuă să preseze dar scorul rămî- 
ne neschimbat din cauza apără
rii supranumerice a oaspeților.

La reluare localnicii intră pe 
teren deciși să-și mărească a- 
vantaiul. Rapidiștii, în această 
parte a partidei practică și el

!N oesajd „DEZERTORULt♦
♦
♦

I♦
♦
• mai bine zis „Pasărea rarâ*- a ate- 
î rizal din nou sîmbăta trecută la
• Lupeni. Antrenorul a• -*♦

♦
♦
♦
♦
♦«

Pentru mulți iubitori de fotbal 
din Lupeni, vestea că Leabevici, 
fostul centru înaintaș al echipe Mi
nerul s-a reîntors la Lupeni a dat 
speranța întăririi formației locale. 
După cîteva luni de pelegrinâri 
prin București, „Beton" (numit 
astfel pentru rezistența lui) dar

schimbat 
formația, făcind antrenamente cu 
Leabevici în postul de centru. Se 
pare însă că Leabevici nu prea a 
fost mulțumit de „primire" și fără 
st spună nimănui nimic a dezertat 
chiar sîmbiti seara purând astfel 
în încurcătură formația lupeneană 
Introducerea a ctțiva tineri în e- 
ehipa Minerul a făcut ca potenția-
• • • •»«-*

20 de minute, dar pentru Mine
rul se pare că jocul a fost ea și 
terminat. Pe lîngă greșelile re
petate ale apărării, în care exce
lează Keresztes, Minerul s-a 
pierdut cu totul, pradicînd un 
joc confuz, anost, ineficace. Atît 
Țurcan cît și Nisipeanu și Szoke, 
par epuizați, sufocați, trăgînd în

Ж» *1 ЯК < л -С-лЯ

IN CLIȘEU: Un nou atac la poarta Minerului în care Kiss, in
tervenind, reține balonul.

minge la întîmplare, numai să 
scape de ea, întîrziind la pre
luări, stînd pur și simplu pasiv 
cînd balonul se afla la apăra
rea adversă. Și acest „sistem" 
a predominat pînă la sfîrșitul 
partidei. La un moment dat, în 
repriza a doua, am avut chiar 
impresia că Dinamo joacă pe te
ren propriu, iar Minerul în de-

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

Campionatul regional
un joc deschis, inițiind cîteva 
atacuri care au fost oprite de 
apărarea imediată a vulcăneni- 
lor la marginea careului de 16 
m. Apărarea gazdelor a funcțio
nat fără greșeală. Cei care în
scriu sînt tot minerii ridicînd 
scorul de trei ori prin Coțroază 
în minutul 61 și 75 și Melinte 
în minutul 88. Astfel partida 
care s-a desfășurat într-o com
pletă notă de sportivitate și la 
un bun nivel tehnic ia sfîrșit 
cu o meritată victorie a gazde
lor : 4—0. S-au evidențiat Ra- 
colța, cel mai hun din 22, Șer- 
ban, Coțroază, Nagy, Melinte și 
Pali.

M. EDELȘTEIN

ALTE REZULTATE: Victoria 
Călan — Retezatul Hațeg, 2—0; 
Minerul Aninoasa — Minerul 
Petrila, 0—0; Șantierul Hune
doara — Parîngul Lonea, 0—3; 
A. S. Corvinul Hunedoara — 
C.F.R. Simeria, 0—3; Lupeni 
(rezerve) — Horia Cristur, 3—3
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ltd ei tehnic să scadă. t)ar în ulti- • 
mul timp această formație începu- î 
se să devină închegată dînd rezid- J 
tale bune. Tocmai în acest moment ♦ 
a sosit „Beton" care în loc. să în- i 
tărească echipa lupeneană nu a fă- J 
cut altceva decît să încurce an- * 
trenamentele de o săptămână ceea j

este un element afacerist, lipsit de 
disciplină și respect pentru cei 
eare anul trecut l-au răsplătit din 
plin. Fapta lui Leabevici trebuie 
să dea de gîndit secției de fotbal 
a asociației Minerul care a primit 
cu multă ușurință omul care mai 
avea la activul

ce contează foarte mult pentru o * 
echipă de categoria A. In plus, ț 
Leabevici a dovedit încăodată că j 
*■'.........’----- ' '--- ♦ f 
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lui cîteva J 
asemenea „dezertări*... Se impun • 
deă măsurile corespunzătoare. * 

plasare. Aceasta deoarece lupe- 
nenii păreau resemnați, jucînd 
fără convingerea și verva cu 
care ne-au obișnuit, în timp ce 
dinamoviștii se încurajau conti
nuu alegînd toți pe teren, ata- 
cînd hotărîți.

Iată de fapt și alte cîteva as
pecte care au dăunat echipei din

accidente. In

Lupeni: In plină desfășurare a 
fazei Nisipeanu stă să se certe 
cu apărătorii dinamoviști, sau 
răspundea prin gesturi nervoase r 
la încurajările spectatorilor; Țur
can a fost tot timpul surprins 
de intrările tari ale oaspețiloi 
siinulîrid mereu 
minutul 25 cyid s-a produs ega- 
larea, Kiss ”ra preocupat să 
strige Ja arbitru „ofsaid, of
said!" în loc să fie atent la fază 
ceea ce a dat posibilitatea lui 
Țîrcovriicu să introducă mingea 
în poartă. De fapt de la egalare 
Minerul a jucat de nerecu
noscut. Și de la Dinamo aș
teptam mai mult în special din 
punct de vedere tactic, ei cîști- 
gînd mai mult datorită forței șî 
voinței de luptă.

Formațiile: MINERUL LU
PENI : Kiss — Dan, Coman, Ke- 
reszteș — Mihăilă, Mihaly — 
Cucu, Szdke, Nisipeanu, Țurcan, 
Crăiniceanu; DINAMO BUCU
REȘTI : Uțu — Popa, Nunweil 
Ier III, Panait — Alexandru 
Vasile, Nunweiller IV — Anghel 
Vasile, Țîrcovnicu, Ene II, Efti
mie, Solymosi.

Foto-text: M. DUMITRESCU
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Pe terenul Elevul din Petro

șani a avut loc partida de hand
bal în 7 din cadrul etapei a 

V-a a campionatului republican 
masculin categoria A. Știința 
din localitate a primit replica 
puternicei formații a studenților 
din Timișoara. Dovedind încă o- 
dată valoarea ridicată , a hand
balului practicat de petroșăneni, 
luptînd cu multă voință pentru 
obținerea victoriei Știința — In
stitutul de mine — a terminat 
învingătoare cu un scor conclu
dent: 20—14 (9—7).

Știința Petroșani a jucat foar
te bine atît în apărare cît și în 
atac reușind să finalizeze multe 
acțiuni prin principalii realiza
tori Barabaș, Sili și Pintea. Ba
lonul circulă cu viteză schimbat 
de localnici de pe o parte pe 
alta a terenului, scoțînd pe par
teneri din dispozitivul de apă
rare, terminîndiu-se cu șuturi pu
ternice pe poartă. In această în- 
tîlnire Știința a avut de aseme
nea un blocaj foarte bun. Nu
mai forma excelentă a portaru
lui timșorean Pîrva a salvat e-

Eram obișnuiți ca minerii die 
la mina Rovinari să vină de 
multe ori în schimb de experi
ență la minerii de la Lupeni, 
pentru a învăța de la aceștia. 
Pînă acum aceste întîlniri se fă
ceau mai mult în domeniul teh
nic adică în problemele specifice 
muncii miniere. Duminica aceas
ta însă schimbul de experiență 
a avut și un alt caracter — de 
data aceasta pe tărîmul sportiv. 
Intre sportivii celor două exploa
tări miniere a avut loc întîlniri 
amicale la următoarele discipli
ne : volei, șah, tenis de masă și 
popice, lată acum rezultatele a- 
cestor întîiniri :

VOLEI: Desfășurînd uri joc 
mai tehnic, combativ și cu o vo
ință de luptă mai mare, volei
baliștii de la Minerul Rovinari 
au cîștigat meciul cu scorul de 
3—1 (15—13; 16—14; 4—15;
16—14).

TENIS DE MASA: Tenisme- 
nii lupeneni au fost mai buni,

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

REZULTAT 
ECHITABIL

Duminică dimineața pe stadio
nul Jiul din Petroșani a avut 
loc partida de rugbi de catego
ria A dintre echipele Știința și 
Petrolul Ploești. Așteptat cu 
mult interes de către înflăcărații 
suporteri ai studenților, jocul nu 
a satisfăcut decît în parte dorin
țele celor peste 2000 de specta
tori prezenți pe stadion. Știința 
a presat mult dar fără eficaci
tate. Majoritatea acțiunilor pe 
treisferturi s-au terminat prin 
greșeli de prindere a balonului 
sau pase la întîmplare. Mai
mult, datorită întîrzierii balonu
lui la deschidere, linia de trei- 
sferturi a fost frînată 

:țiune, ne mai putted să 
gă apărarea oaspeților. 
Știința a jucat aproape 
pul în 14 oameni, deoarece Ciu
buc accidentat în minutul 10 pă
răsește terenul și nu mai rein
tră pînă la sfîrșitul partidei. Pe
trolul, aplicînd tactica de apăra
re a reușit să mențină rezultatul 
alb mult timp. Doar către sfîrși
tul jocului studenții au reușit să 
înscrie șase puncte prin Burac 
încercare, în urma unei pase pri
mite de Ia Drăghici și Antimo- 
ianu care urmărind o minge în 
terenul de țintă advers, culcă 
balonul la colț. Ambele transfor
mări au fost ratate de Antimo- 
ianu și respectiv Mateescu.

Mai buni au fost Coiculescu 
(cel mai bun de pe teren), Mez
drea, Burac și Ciornei de la Ști
ința, Tritean, Turlacu și Jinga 
de Ia Petrolul.

din ac- 
străpun 
In plus, 
tot tim-

VICTORIE 
MERITATĂ 
iiipa oaspete de o înfrîngere la 

un scor și mai mare.
Barabaș și Irimie s-au dovedit 

a fi buni creatori iar Drig Con
stantin infiltrîndu-se în perma
nență printre apărătorii adverși 
a reușit să înscrie de două ori 
prin surprindere. La această vic
torie și-au adus contribuția toți 
jucătorii (cu excepția portarului 
Flqrea care a primit gratuit cî
teva goluri) reușind un specta
col handbalistic mult apreciat 
de cei peste 800 dte spectatori.

Au marcat: Sili 6, Barabaș 6, 
Pintea 4, Drig C. 2, Drig H. 1, 
Irimie 1 pentru Știința Petro
șani și Neisz 4, Otoiu 4, Hart- 
weg 2, Strebl, Sauer, Kirtscher, 
Vlad pentru Știința Timișoara.

A arbitrat foarte bine Leikep 
Otto — Sibiu. Au jucat forma
țiile : ȘTIINȚA PETROȘANI : 
Florea, Irimie, Pintea, Drig Ho
ria, Suvăiala, Barabaș, Sili, Drig 
Constantin, Frank, Bartamens. 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA: Pîrva, 
Nyarî, Vlad, Sauer, Strebl, 

Fuchs, Kirtscher, Niesz, Schorsch, 
Hartweg, Otoiu, 

luptod pentru '■ fiecare minge, lu
cru care a dus ia cîțtigarea ce
lor trai partide pe can le-au 
susținut cu scorul de 3—0. Cei 
trei jucători de la Lupeni T. A- 
postolescu, Eduard Gheorgheș și 
Nicolae Bădău au cîștigat fieca
re cu 3—0.

ȘAH: Intîlnirea de șah s-a 
încheiat cu victoria meritată a 
lupenenilor care au învins cu 
scorul de 5—1. Mihu—Grecu, 
1—0; Molnar — Tiștea, 0—1; 
Orban — Ralea, 1—0; Coman — 
Scrifcovski, 1—0, Fodor — Eva, 
1—0; Ciortea — Marcovski, 1—0.

POPICE BARBAȚI : Și aceas
tă întîlnire a fost cîștigată die 
minerii din Lupeni cu 1812 p. d. 
la 1449 p. d. De la Lupeni s-au 
evidențiat Cățănaș Cornel, 337 
p. d„ Pelcis Iosif, 328 p. d., iar 
de la Rovinari Vasile Constan
tin, 261 p. d. și Holoș Adolf 249 
p. d.

ti. SLAVUȚEANU 
corespondent

Arbitrul N. Ionescu — Bucu
rești a condus cu scăpări for
mațiile : ȘTIINȚA: Ciornei, Rîm- 
niceanu, Dijmărescu, Coiculescu, 
Petrache, Drăghici, Ciubuc, Aîl- 
timoianu. Aîezdrea, Mateescu, ‘S_. 
Nicolescu, Ureche, Burac, A&i 
ton, Stoian. PETROLUL : Beloe, 
Mirea, Popa, Niculescu, Iones- 
cu, Dumitrescu, Jinga, Ristules- 
cu, Tritean, Negulescu, Brăiescu, 
Săbău, Băltean, Turlacu, Moho- 
nea.

1. TUDOR 
corespondent

O inițiativă bună-
s - • .

Duminică pe stadionul dm 
Vulcan s-a desfășurat întîlnirea 
de handbal în 11 între echipele 
feminine Minerul Vulcan și Ele- 
vul Petroșani care s-a soldat cu 
reziliatul de 4—5 (3—3). Din
inițiativa conducerii, colectivului 
Minerul din Vulcan, sub îndru
marea dr. Ciocea EWsabeta, în
tr-un timp relativ scurt s-a Reu
șit să se închege o echipă de 
handbal pentru tinerele fete.

Această Inițiativă e bine să 
fie preluată și de celelalte colec
tive sportive din raionul nostru 
și în special de cel de U Fila
tura Lupeni.

*
MOTOCICLISM

Concursul de drig-trak desfășu
rat duminică dimineața pe pi«ta cu 
obstacole a stadionului „Jiul", din 
inițiativa comisiei de specialitate 
a U.C.F.S. Petroșani, a atras pe 
stadion peste 1000 de spectatori 
dornici să vadă acest concurs ine
dit la Petroșani.

Probele desfășurate, i 
ce-a de la categoria 350 
fost viu disputate, fiind aplaudate 
de publicul spectator.

sin- 
e grea 
acestui 
într-un 
acestui 
colecti- 

din

Acțiuni de muncă 
voluntară ale sportivilor

Cine merge la o partidă de 
șah sau la una de tenis de ma
să la clubul cultural al 
dicătelor din Petroșani 
să mi observe că incinta 
club este transformată 
mic șantier. Muncitorii 
șantier sînt sportivi ai
vului Constructorul minier 
Petroșani. Ei au hotărît ca prin 
muncă voluntară să reamenaje- 
ze arena de popice a acestui co
lectiv aflată în curtea clubului. 
Pistele vor fi din bitumin iar o 
instalație electrică specială va 
semnala pozițiile popicelor. In 
această acțiune s-au evidențiat 
popicarii Enechescu Ioan, Albu 
Zoitan, Cazan Iosif, Iliescu Ioan 
și alții care au prestat peste 100 
ore de muncă voluntară.
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Cteganmțîa de partid
și progresul tehnic

(Urmare din pag. l-a)

Gheorghiu- 
romîne la 

a Adunării

Năzuința noastră 
fierbinte — pacea

Zilele trecute peste 700 de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari de la mina și prepa
rata Petrila s-au adunat în fața 
biiaurilor minei pentru a lua cu
noștință de cuvîntare rostită de 
tovarășul Gheorghe 
Dej, șeful delegației 
cea de-a 15-a sesiune 
Generale a O.N.U.

- Ne punem mari speranțe 
fti cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. au spus 
printre altele vorbitorii Giurgiu 
Gheorghe, Florea Sabin, Șomo- 
gyi îuliu, Enache Gicu și alții. 
In lume trebuie să triumfe pa 
cea intre popoare. Sîntem cu toții 
alături de cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, de la tribuna importantului 
for international. Această istori
că cuvtntare oglindește pe deplin 
năzuințele și interesele vitale ale 
poporului romîn, voința sa de
plină de a lupta neobosit pentru 
triumful păcii în lume, pentru 
ргьлоѵагеа principiilor coexis
tenței pașnice și de demascare 
a uneltirilor cercurilor imperia
liste exponente ale războiului 
rece едге se opun destinderii în
cordării internaționale, rezolvă
rii problemei dezarmării genera
le și totale $i a celorlalte pro
bleme la ordinea zilei.

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm, minerii din Petrila au 
hotărlt să trimită o moțiune de- 
legației - țării • noastre la O.N.U. 
în care se spune printre altele - 
Colectivul minei Petrila urează 
succes deplin delegației țării 
noastre in nobila sa misiune pen
tru apărarea păcii între popoare. 
El se aagajează să lupte neobo
sit ca prin munca sa să sprijine 
eforturile delegației țării noas
tre ^la O.N.U., puse în slujba 
cauzei apărării păcii în lume.

Anga jamentul
După terminarea șutului, mem 

brii brigăzii de instalatori de apă 
de pe Șantierul 7 construcții Lu
peni au ascultat cu viu interes cu- 
vîn'Atrea rostită de tovarășul Gheor
ghe Gbeorghiu-Dej, conducătorul 
delegației (ini noastre la cea de-a 
15-a sesiune a O.N.U.

Constructorii din brigada lui 7f- 
todor Viniiti au salutat cu bucu
rie propunerea tovarășului Ghear 
gbe Gheorghiu-Dej de a fi inclus 
pe ordinea de zi a sesiunii punc
tul intihdat „Măsuri pentru pro 
movarea in rindul tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare". Tine 
rii Moraru loan, Mănașcu Rubin, 
frații Ravel, Octăvian și Pantili-

constructorilor

ie face o largă popularizare a pu
blicațiilor și manualelor tehnice de 
specialitate. La dispoziția angaja- 
ților stă o bibliotecă care este do
tată cu numeroase cărți și reviste 
de specialitate. Un rol de mare în
semnătate în ridicarea nivelului de 
cunoștințe al cadrelor tehnice, al 
membrilor de partid îl are cercul 
de economie concretă. în cadrul 
cercului au fost dezbătute referate 
consacrate perfecționării procesului 
de producție.

Rolul hotărîtor în succesele obți
nute în ridicarea nivelului tehnic 
al producției îl constituie conduce
rea de către organizația de partid 
a tuturor sectoarelor de activitate 
din cadrul întreprinderii. Organi
zația de bază, biroul ei. au luat 
deseori In discuție activitatea sec
țiilor uzinei, au analizat munca co
misiilor economice din diferite sec
ții, asigurînd ca sarcinile ce le stau 
in față în privința ridicării nive
lului tehnic al producției să fie 
îndeplinite.

In lumina hotârîrilor luate de 
partid în vederea ridicării nivelului 
tehnic al producției, organizația de 
partid a analizat într-o adunate ge-? 
aerală a organizației de bază acti
vitatea tehnică a întreprinderii, fe
lul cum au fost îndeplinite sarci
nile prevăzute în planul tehnic. Pe 
baza propunerilor făcute dc munci
torii uzinei cu prilejul dezbaterii 
hotăririi C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, adunarea generală a trasat 
sarcini concrete serviciului tehnic 
și comisiilor economice în vederea 
ridicării nivelului tehnic, pentru 
înfăptuirea obiectivelor elaborate 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Preocuparea organizației de par
tid de la teromcentrala Paroșeni 
pentru ridicarea continuă a nive
lului tehnic „și perfecționarea pro
cesului de producție constituie ga
ranția că muncitorii, colectivul în
treprinderii vor obține noi succese 
în sporirea producției de energie 
electrică și realizarea de economii.

a îndrumat îndeaproape activitatea 
inginerilor și tehnicienilor. Cadrele 
tehnice au ținut în cadrul întreprin
derii numeroase conferințe și infor
mări tehnice în fața muncitorilor 
din domeniul energeticii. A fost 
organizată și o interesantă expozi
ție de inovații. Mișcarea de inova
ții a stat de asemenea în centrul 
atenției organizației de bază. Ca 
urmare inovatorii au desfășurat în 
acest an o activitate rodnică. De 
la începutul anului s-au înregistrat 
57 propuneri de inovații, din care 
29 au fost acceptate, iar 20 aplica
te. Trei inovații, sînt în curs de 
realizare. Comuniștii, prin exem
plul lor personal, au devenit ade- 
vărați animatori ai mișcării de 
inovații. în rîndul inovatorilor 
fruntași se numără comuniștii Bor
dei Victor, ing. Măiereanu Gheor
ghe, precum și tov. Crainic Petru 
și Jitveanu Gheorghe. O valoroasă 
inovație a fost realizată de comu
nistul Măiereanu Gheorghe. El a 
propus modificarea injectoarelot de 
păcură de la cazane, ceea ce a dus 
la o reducere substanțială a con*

.sumului de aburi pentru răcire.
Un obiectiv important în ridica

rea nivelului tehnic al producției, 
este perfecționarea neîntreruptă a 
pregătirii profesionale a muncito
rilor. în cadrul uzinei âu fost or
ganizate 4 cursuri de ridicare a 
calificării, care cuprind un mate 
număr de muncitori. în cadrul a- 
cestor cursuri sînt predate lecții pe 
specialități. De asemenea în uzină

să termine 
mon- 

sanitare de la blo- 
A. De asemenea 
din cvartalul III 
apă caldă și rece 
5 zile înainte de

mon, Moroșan Haralambie și toii 
ceilalți membri ai brigăzii și-au 
exprimat adeziunea deplină față 
de politica de pace a statului nos
tru.

Brigada s-a angajat
cu 10 zile înainte de termen 
tarea instalațiilor 
curile 22 și 22 
la noile blocuri 
Viscoza țevile 
se vor monta 
termen.

Prin munca 
hotărîți să sprijine politica de pace 
a statului nostru, să contribuie la 
întărirea prestigiului internațional 
al țării noastre.

V. CIRSTO1U 
corespondent

de
cu I

lort constructorii sînt.

Pentru înfăptuirea celei mai nobile 
năzutnți a omenirii — pacea

fetițe ale mele și toțî copiii din 
lume precum și viitoarele gene
rații ar fi feriți de pericolul 
unu Г nou război.

Despre aceste lucruri am dis
cutat cu tovarășii mei de mun
că — tineri și ei — și am hotă
rî! ca prin munca, noastră să ne 
arătăm deplina adeziune la po
litica de pace a țării noastre.

MIRON BĂDIȚĂ
electrician 

termocentrala Paroșeni

Cu deosebit interes urmăresc 
lucrările sesiunii Adunării Ge- 
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite. Cuvîntarea rostită de ia 
tribuna celei dea 15-a sesiuni a 
O.N.U. de cel mai iubit fiu al 

poporului noaitru tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej mi-a umplut 
inima de bucurie și mîndrie le
gitimă. In cuvîntarea sa tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
expus dorința noastră unanimă 
de a se trece la înfăptuirea pro
punerilor de dezarmare generală 
?i completă în scopul menținerii 
și consolidării păcii.

Popoarele iubitoare de pace 
vor să trăiască liniștite, fără 
fearția dezlănțuirii unui nou răz
boi, ele vor să-și făurească o 
viață fericită

Infăptuindu-se propunerea to
varășului N. S. Hrușciov făcută 
de la tribuna Organizației Na
țiunilor Unite și susținută și de 
scumpul nostru conducător, to

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și de celelalte delegații ale țări
lor socialiste — dezarmarea ge
nerală și completă — cele două

♦▼A*

Glasul poporalul nostru
Undele radioului și coloanele 

tiarelor ne-au adus la cunoștință 
cuvtntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, rostită de la tri
buna O.N.U. — mesaj de pace 
al poporului nostru.

Tl se umple inima de bucurie 
la gîndul că reprezentanții lumii 
au putut asculta răspicat și demn 
un glas din Carpați. Te emoțio
nezi la gîndul câ graiul romî- 
nesc s-a făcut auzit acolo unde 
nu de mult se ignora existența 
tui. A răsunat glasul unui po
por liber, care a plătit istoriei 
preț scump pentru libertatea sa. 

Cuvîntul a foșt deschis ca a- 
zurul. sobru, viguros ca de cre
mene și pornit din inimă caldă, 
frățească. Limpezimea ideii a 
exclus orice posibilitate de răs
tălmăcire și i-a dat greutate de 
avertisment.

Citind cuvîntarea rostită la 
cea de a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. îți dai seama 
că tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej s-a identificat cu în
treaga gîndire, simțire și voință 
a poporului nostru, ca un adevă
rat fiu al lui. in același timp, 
admiri claritatea care dă tărie 
ideilor. De la început ea atrage 
atenția asupra marii responsabi
lități ce revine Organizației Na
țiunilor Unite, sintetizîndu-i me
nirea în datoria „de a asigura 
dezvoltarea colaborării multilate
rale între țări și popoare, de a 
feri omenirea de calamității»

Un dispozitiv mic, de importantă mare
La mina Lupeni, inginerul 

Davidescu Gheorghe, șeful secto
rului VHI a pus la punct o nouă 
inovație: dispozitiv pentru ridi
carea vagonetelor încărcate că
zute de pe linie în galerii și alte 
locuri.

Dispozitivul constă dintr-o fur
că metalică cu gheare de prin
dere și dintr-un șurub filetat cu 
lanț și cîrlig. Invîrtind șurubul 
filetat al dispozitivului de ridi
care, așezat pe unul din vago- 
netele vecine, în trei minute, doi 
oameni pot ridica și manevra 
vagonetul încărcat după dorință

Experimentarea a dat cele mai 
bune rezultate. De remarcat este 
faptul că acest dispozitiv poate 
fi folosit cu succes și la scoate
rea și transportarea din subte
ran la suprafață a vagonetelor 
de mină cu roji defecte sau căzute. 
Dotînd cu acest dispozitiv orice 
locomotivă din subteran, caram- 
boalele nu vor mai constitui o j 
problemă. Conducerea minei 
Lupeni consideră ca o rea
lizare deosebit de importau 
tă dispozitivul creat de inginerul j 
Davidescu Gheorghe care deși în < 
aparență este mic, are o mare im- / 
portantă.

I INSTANTANEU
Ф la întrarea Tn șut 
-J — Unde, unde cu otita grabă ?

— Vino în sala de apel și ai să 
vezi.

Cei doi tineri ajunseră în noua 
sală de apel a minei Aniwgsa 
tocmai la timp. Un delegat de la 
A.D.A.S. Petroșani anunța polițe
le ieșite ciștigătoare la 37 august 
anul curent.

— Prin combinația L.S.V. tova
rășul Nistor Miron de la sectorul 
Vili al minei a ciștigat suma de 
1.000 lei. Prin aceeași combinație 
tov. Teianu loan din sectorul 1 
a ciștigat de asemenea 1000 lei. 
Tot 1000 lei a cîștigat prin combi
nația l.O.Y. tovarășul Ovreica 
Constantin, de la sectorul I al 
minei. Plata cîștigurilor o vom fa
ce acum.

Unul dintre cei doi tineri care 
intraseră în sala de apel în mo
mentul cînd delegatul A-D.A.S. a- 
nunța premiile era cu totul nelă
murit.

— la ascultă, frate. Cum a cîș
tigat Miron el nici nu-i asigurat 
la A.D.A.S. ?

— Cum să nu fie. Chiar în luna 
august s-a asigurat.

— Cum ?! Și după o lună a și 
reușit să cîștige ?

— Се-ți spuneam eu, cînd te-am 
chemat să-l vezi pe Miron ?

In sala de apel a minei comen
tariile în jurul premiilor nu mai 
conteneau. Delegații A.D.A.S. erau 
asaltați cu întrebări. In cîteva mi
nute încă zfice salariați ai exploa
tării Aninoasa se numărau printre 
cei asigurați la A.D.A.S.

Această forma de asigurare este 
mult apreciată de salariații minai 
Aninoasa care-i cunosc bine avan- ț 
tajele. De fiecare dată cînd dele- S 
gatul A.D.A.S. se află în mijlo- \ 
cui minerilor aninasem el primește ( 
noi cereri de înscriere. Numai în S 
trimestrul III, numărul membrilor '■ 

( asigurați la A.D.A.S. a crescut cu ■ 
ț peste 100. 1

<

rezolvare

Gheorghe

războiului, de a consolida necon
tenit pacea". O chemare în nu
mele vieții și progresului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a susținut importanta 
și umanitara teză a coexistenței 
pașnice, ca o cale de 
a marilor probleme 
noastre.

Cuvîntul tovarășului
Gheorghiu-Dej a creat o imagine 
luminoasă a Romîniei de astăzi 
prin prezentarea comparată a 
unor aspecte ale vieții și reali
zărilor poporului nostru.

Sîntem siguri că ele s-au 
pus lumii întregi, așa cum o 
dem și din ecoul cuvîntului 
porului nostru, pe toate meridia- 
nele globului, acolo unde sînt 
oameni cinstiți și de bună cre
dință

De aici de la mii de kilometri 
de unde am ascultat grai romi 
nesc rostit Ia o tribună interna
țională, inimile noastre se umplu 
de mîndrie, iar ochii de lacri

mile bucuriei adevărate.
încrederea în viitorul nostru 

luminos crește și ne dinamizea
ză energiile, pentru care fiecare, 
în munca noastră, să fim crea
tori neobosiți, apărători vajnici 
ai păcii, făuritori îndrăzneți și 
optimiști ai vieții sub conduce
re* înțeleptului nostru partid.

ANA COLDA
actriță

Teatrul de stat Petroșani

S
La mina Uricani majoritatea brigăzilor dun abataje strat ♦ 

antrenate în întrecerea socialistă pe profesii pentru titlul d* ‘ 
cea mai bună brigadă. Rezultatele obținute de minerii acestei 
mâne confirmă entuziasmul și hotărirea Cu care ei pășesc pe 
calea îndeplinirii sarcinilor de plan. Colectivul minei Uricani 
a extras în acest an aproape 9000 tone de cărbune cocsifica- 
bil peste plan, productivitatea medic pe mină depășește 1,160

de I

♦ ♦
Ф ♦

- —— Г"** r >W> — — —- J pr. у~
f cost trec de 115.000 lei. In ultimele luni titlul de cea mai bună * 
I brigadă a fost obținut de minerii conduși de Cîrclumaru Vie- , 
Itor care, sporindu-și productivitatea muncii la peste 7,800 tone j 

pe post, au extras peste plan o însemnată cantitate de căr- * 
bune cocsificabil. I» luna trecută o seamă de alte brigăzi ml- » 
niere printre care cele conduse de Hrițcan Vasile, Demeter J 
Augustin, Ștefan Nicolae, Năsăleanu Miron s-au apropiat mult J 
de realizările celei mai bune brigăzi pe mină. IN CLIȘEUL * 

» NOSTRU: Tov. Lticacs Mihaly, secretarul sindicatului mineri- « 
І lor de la Uricani, ajută lui Sas Irina să întocmească evi-» 
♦ dența întrecerii socialiste între brigăzile minei, deoarece în cu- J 
♦ rînd vor fi din nou decernate titlurile în întrecerea pe pro- • 
î fes •♦ «
• -9-9 9-9 «r-e *-■• «-« »»»■» 9 1*9-9 99 9

* к
♦

♦
♦

' tone pe post, iar economiile obținute prin reducere» prețului de

LIC1U LUCIA
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la ședința de luni

rostita de N. 5. HrușcHN
a Adunării Generale o 0. it tir ”u

(Urmare din pag. l-a)

tărîrile Adunării Generale și Con
siliului de Securitate sînt interpre
tate și aduse la îndeplinire de un 
singur om. Există de mult expre
sia că pe pămînt nu există și n-au 
existat sfinți. Cine crede că exis
tă oameni sfinți să rămînă la pă
rerea sa, dar noi nu credem aces
te basme.

Iată dar că această unică per
soană, în cazul de față domnul 
Hammarskjoeld, trebuie să in
terpreteze și să aducă la îndeplini
re hotărîrile Adunării Generale și 
Consiliului de Securitate, ținînd 
seama atît de interesele țărilor ca
pitalului monopolist, cît și de inte
resele țărilor socialiste, și de in
teresele țărilor neutre.

Domnul Hammarskjoeld a fost 
întotdeauna lipsit de obiectivitate 
față de țările socialiste ; el a apă
rat întotdeauna interesele Statelor 
Unite ale Americii și ale celorlalte 
țări ale capitalului monopolist. E- 
venimentele din Congo în care el 
a avut un rol pur și simplu infam, 
nu reprezintă decît ultima picătură 
care a umplut pînă ia refuz cupa 
răbdării.

Intr-adevăr, dacă secretariatul și 
Consiliul de Securitate ar fi avut 
altă componență, în Congo colonia
liștii nu s-ar fi încumetat să pună 
din nou mîna pe putere, și chiar 
dacă ar fi făcut-o, trupele Orga
nizației Națiunilor Unite nu numai 
că i-ar fi evacuat, ci ar fi creat 
condiții pentru ca parlamentul și 
guvernul ales în mod legal de că
tre poporul congolez să-și desfă
șoare activitatea normal.

Dl. Hammarskjoeld a folosit for
țele armate ale Națiunilor Unite nu 
pentru a sprijini parlamentul și 
guvernul legal al Congo-ului la ce
rerea căruia, au fost trimise trupele, 
ci pentru a sprijini forțele colonia
liștilor pentru a se amesteca în 
treburile interne ale acestui tînăr 
stat. Nimeni nu mai poate tolera 
o asemenea; samavolnicie și fără
delege. Despre acest lucru au vor
bit aici în mod just conducătorii 
delegațiilor Poloniei, Cehoslovaciei, 
Romîniei, Bulgariei, Ghanei, Re
publicii Arabe Unite, Cubei, Indo
neziei și alții.

Pentru ca să nu existe interpre
tări greșite vreau să repet: noi nu 
avem încredere în domnul Ham
marskjoeld și nu putem avea în
credere. Dacă el singur nu va a- 
vea curaj și nu va demisiona, ceea 
ce ar fi, să spun așa, cavaleresc, 
noi vom trage concluziile necesare 
din situația care s-a creat. Acest 
om care a încălcat dreptatea ele
mentară nu are ce căuta într-un 
post atît de important ca postul 
de secretar general.

Alții vor spune că poate domnul 
Hammarskjoeld ar trebui înlocuit 
cu un alt om mai potrivit. Dar 
oare procedînd astfel, vom feri 
O.N.U. de repetarea unor astfel de 
greșeli ? Cred că nu.

în prezent, din păcate, există o 
orientare unilaterală în activita- 
tatea Organizației Națiunilor Uni
te, în activitatea Adunării Genera
le, a Consiliului de Securi
tate și a Secretariatului General. 
Aici deocamdată domină un grup 
de state în frunte cu S.U.A., iar 
această dominare nu este în pre
zent nici măcar potrivit dreptului 
celui mai tare.

Forțele celor două state cele mai 
puternice — Uniunea Sovietică și 
Statele Unite — sînt cel puțin e- 
gale, iar dacă avem în vedere și 
celelalte țări socialiste, precum și 
fostele țări coloniale, devine lim
pede că de partea statelor iubitoa
re de pace se află nu numai drep
tatea ci și puterea. Dacă nu se ți
ne seama de toate acestea; atunci 
desigur, Organizația Națiunilor 
Unite nu va putea funcționa.

Da, atunci ea își va pierde în- 
trutotul importanța pentru că nu va 
putea să-și îndeplinească sarcina 
sa principală — menținerea păcii 
între popoare.

De altfel, ce să vorbim de vii
tor. De pe acum vedem la ce a 
dus unilateralitatea în rezolvarea 
problemelor care stau în fața Or
ganizației Națiunilor Unite.

Deosebit de evident se manifes
tă presiunea țărilor imperialiste a 
supra Adunării Generale în solu
ționarea problemei referitoare la 
restabilirea drepturilor legale ale 
Chinei în Organizația Națiunilor 
Unite. Pentru oricine trebuie să fie 
clar că trebuie, însfîrșit, să se li
chideze această nedreptate. Fără 
China nu poate exista dezarmare, 
fără China Organizația Națiunilor 
Unite nu-și poate desfășura activi
tatea în mod normal.

Este important ca Organizația 
Națiunilor Unite să poată să înă
bușe la timp focarul războiului, 
oriunde ar apare el. Cum se poate 
face aceasta ? Aceasta se poate fa
ce numai ținînd seama de intere
sele tuturor celor trei grupuri de 
state, ținînd seama și de interesele 
popoarelor coloniale.

De aceea pornind de la condi
țiile actuale este posibil oare ca în 
postul de secretar general al 
O.N.U. să fie găsit un om care 
ar putea să țină seama de intere
sele tuturor celor trei grupe de 
state ? Considerăm că este impo
sibil. Desigur dacă am vorbi de 
devotamentul față de ideile păcii,, 
față de ideile umanității s-ar putea 
promova în postul de secretar ge
neral un reprezentant al statelor 
socialiste, și un astfel de om ar re
flecta într-adevăr ideile cele mai 
progresiste ale societății umane ; 
ideile asigurării păcii. Dar putem 
afirma dinainte că puterile occi
dentale vor nutri neîncredere în 
acest om și această neîncredere va 
fi de înțeles.

Dar dacă noi înșine recunoaș
tem că numirea în postul de secre
tar general al O.N.U. a unui re
prezentant al țărilor socialiste nu 
va crea condiții normale pentru ac
tivitatea acestui organ, cum pot 
atunci puterile occidentale să ne 
ceară să credem în obiectivitatea 
candidatului k>r, în cazul de față în 
dl. Hammarskjoeld ? Țările neutre 
vor de asemenea să joace rolul lor 
în Organizația Națiunilor Unite, 
vor ca interesele lor să fie asigu
rate, iar de aceste revendicări le
gitime ale țărilor neutre trebuie să 
se țină seama.

De aceea, singura soluție justă 
va fi crearea unui organ executiv 
în care cele trei grupuri de state 
să fie reprezentate de trei persoane 
pentru ca acești oameni să înfăp
tuiască hotărîrile Consiliului de 
Securitate și ale Adunării Gene
rale.

Unii spun : dacă organul exe
cutiv al O.N.U. va fi alcătuit din 
trei persoane, acesta va fi parali
zat. Dar sarcina oamenilor propuși 
în acest organ va consta tocmai in 
faptul de a căuta hotărîri înțelep
te care să asigure pacea, și aceasta 
înseamnă că ei trebuie să țină sea
ma de interesele tuturor grupurilor 
de state. „

Cei care spun că Uniunea So
vietică ar face propuneri care dis
trug Organizația Națiunilor Unite, 
apreciază activitatea O.N.U. numaz 
de pe pozițiile unui singur 
grup de state. Dacă nu astăzi, a- 
tunci miine toate popoarele lumii 
vor înțelege că Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să țină sea
ma de interesele tuturor statelor. 
Cealaltă cale este dominația unui 
grup de state. Iar aceasta înseam
nă nu rezolvarea problemelor, ci 
agravarea încordării internaționale, 
care poate duce chiar la conflicte 
armate.

Năzuința tuturor oamenilor de a 
asigura pacea pe pămînt este sfîn- 
tă, iar cea mai bună garanție a 
asigurării păcii este dezarmarea. 
Dacă propunerile noastre de dezar
mare vor fi acceptate, noi sîntem 
gata să acceptăm orice propuneri 
ale Occidentului cu privire la con
trolul internațional.

Dar ce înseamnă controlul asu
pra înarmărilor pe care l-a propus 
președintele S.U.A., domnul Eisen
hower și despre care a vorbit de 
asemenea primul ministru al Ma
rii Britanii, domnul Macmillan ? 
Controlul asupra înarmărilor în
seamnă recunoașterea necesității de 
a deține armamente și pe viitor. 
In momentul critic cei care dispun 

de arme și promovează politica 
„de pe poziții de forță" nu vor în
treba Consiliul de Securitate și nici 
nu vor convoca Adunarea Generală 
pentru discutarea problemei — 
trebuie sau nu trebuie să pună în 
acțiune armele lor — ei le vor 
pune în acțiune. Iar dacă aceasta 
se va întîmpla, este evident, că nu 
se va mai întruni nici un fel de 
Adunare Generală, pentru că după 
aceasta va fi război cu toate con
secințele Iui distrugătoare.

De aceea garanția cea mai bună 
a păcii este distrugerea mijloace
lor de exterminare a oamenilor, a- 
dică armamentele. La această A- 
dunare Generală guvernul sovietic 
și-a expus încă o dată punctul de 
vedere și a adus spre examinarea 
dv. propunerile șale concrete.

Sînt necesare eforturile tuturor 
țărilor și tuturor popoarelor pen
tru a obliga guvernele acelor țări 
de care depinde realizarea unui a- 
cord, să înfăptuiască dezarmarea 
generală și totală.

Unii spun că trebuie închiși în- 
tr-o cameră specială Hrușciov și 
Eisenhower și lăsați să stea acolo 
pînă vor ajunge la un acord cu pri
vire la dezarmare. Acest lucru este 
însă, desigur, naiv. Putem noi sta ori- 
cît, dacă însă președintele și îndeo
sebi cercurile care stau în spatele 
lui nu vor dori să ajungă la un a- 
cord, nu va ieși nici un fel de fum 
pe coș, așa cum se întîmpla potri
vit tradiției cînd este ales Papa de 
la Roma. Cu atît mai mult cu cît 
în acest caz, avem de-a face nu cu 
problema alegerii Papei de la 
Roma, ci cu problema mult mai 
complexă a dezarmării și a preîn- 
tîmpinării primejdiei războiului, 
problema de viață și de moarte 
pentru milioane și milioane de oa
meni.

Se știe că după ce se va fi a- 
juns la un acord cu privire la de
zarmare trebuie să se creeze forțele 
armate internaționale. în principiu 
sîntem de acord cu aceasta. Dar-se 
pune problema cine le va coman
dă ? Secretarul general al O.N.U. ? 
Este oare admisibil ca soarta a mi
lioane de oameni să depindă de 
acțiunile unui singur om care de
ține acest post ? Noi nu putem să 
ne bizuim pe conștiința secretarului 
general deoarece fiecare are o pă
rere proprie în ceea ce privește 
conștiința, o concepție proprie în 
ceea ce privește morala.

Lumea capitalistă are morala 
ei. lumea comunistă are morala 
sa, țările neutre au morala lor.

Nu poate exista dezarmare, nu 
pot fi create forțe armate interna
ționale, dacă nu vor exista garanții 
pentru toate cele trei grupări îm
potriva folosirii abuzive a acestor 
forțe armate.

Unele personalități aruncă cuvin
te tăioase și acuzații aspre cum că 
Hrușciov distruge O.N.U. Respin
gem aceste acuzații și declarăm in 
modul cel mai categoric că propu
nerile Uniunii Sovietice urmăresc 
întărirea Națiunilor Unite.

Statele care urmăresc interesele 
lor înguste de grup în detrimentul 
intereselor celorlalte grupuri de 
state, dau o lovitură Organizației 
Națiunilor Unite și, în ultima ins
tanță, dacă ele se vor încăpățîna 
și își vor continua linia lor, vor 
duce la distrugerea Organizației 
Națiunilor Unite.

Dacă aparatul menit să rezolve 
problemele internaționale cele mai 
importante, ținînd seama de inte
resele tuturor, statelor, dacă acest 
aparat al Națiunilor Unite — Con
siliul de Securitate și secretariatul 
— vor rezolva aceste probleme în 
dauna statelor socialiste și a state
lor neutre, atunci, firește că aceste 
țări nu vor recunoaște asemenea 
hotărîri și se vot bizui pe propriile 
forțe pentru a apăra interesele 
statelor lor, interesele păcii.

Aș vrea să spun deschis delega- 
ților la actuala sesiune : nu vă lă
sați influențați de frazele sforăi
toare pe care le-au rostit d-1 Ham
marskjoeld și reprezentanții pute
rilor coloniale care încearcă să 
justifice crimele sîngeroase săvîr- 
șite împotriva poporului congolez 
de către colonialiști și lacheii lor.

Aș vrea să spun că reprezentan

tul S.U.A., care a luat cuvîntul 
aici, apără vechiul, ceea ce este 
putrezit, ceea ce se năruie. Acest 
lucru nu-1 vor reuși nici reprezen
tantul care a luat cuvîntul aici în 
numele Statelor Unite, nici alții. 
Un mort nu poate fi făcut să res
pire. Colonialismul și-a trăit traiul.

Unii spun că Hrușciov îndeamnă 
la răscoală. Nu îndemn la răscoa
lă pentru că problema răscoalelor 
împotriva orînduielilor nedorite 
într-o țară sau alta este rezolvată 
de poporul însuși. Am spus numai 
că dacă colonialiștii nu vor accep
ta să acorde independență și liber
tate popoarelor coloniale, atunci 
popoarele țărilor coloniale nu vor 
avea altceva de făcut decît să se 
răscoale împotriva asupririi ruși
noase, iar toți oamenii cinstiți tre
buie să întindă o mînă de ajutor 
celor care luptă pentru demnitatea 
lor umană, împotriva jafului, îm
potriva colonialiștilor.

Noi întindem mîna tuturor ace
lora care mai suferă încă în lan
țurile robiei coloniale. Dacă dv. 
considerați că acesta este un în
demn la răscoală, eu mă mîndtesc 
de acest lucru.

întreaga lume este preocupată în 
prezent de întrebarea — va fi re
zolvată oare problema dezarmării, 
vom ajunge oare la soluționarea a- 
cestei probleme de importanță vi
tală ?

In ceea ce ne privește decla
răm cu tărie, că anj( venit aici cu 
intențiile cele mai cinstite și sîn
tem gata să facem tot ce ne stă in 
putere pentru ca pe pămînt să fie 
pace. Și nu numai pace, dar și 
prietenie între popoare.

Guvernul sovietic se va strădui 
și în viitor sincer în această direc
ție, așa cum trudește semănătorul 
care seamănă pentru ca oamenii să 
obțină o recoltă bună. El alege 
semințele bune și le aruncă în pă 
mint. Atunci cînd aruncă semințele 
în pămînt el nu are siguranța că 
aceste semințe vor avea o prirfiă- 
vată și o vară bună, favorabilă. 
Nu, el știe că secete, furtuni și 
uragane se pot abate asupra vlăs
tarelor pe care le vor da aceste 
semințe. Se întîmplă și ca unele 
semințe să cadă pe un pămînt pie
tros.
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Telegrama adresată lui Boland 
de reprezentanții opiniei publice 

sovietice
MOSCOVA 3 (Agerpres) TASS 

transmite :
Un mare grup de reprezentanți 

ai opiniei publice sovietice a trimis 
la 3 octombrie o telegramă preșe
dintelui celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., Bo
land, în care sprijină întxutotul 
programul de acțiuni concrete și 
reale prezentat spre examinarea 
O.N.U. — în numele întăririi păcii 
și asigurării libertății tuturor po
poarelor — de șeful guvernului so
vietic N. S. Hrușciov.

Intîlnirea dintre N. S. Hrușciov și Nasser
NEW YORK 3 (Agerpres) — 

TASS transmite :
în după-amiaza zilei de 2 octom

brie, la Glen Cove în apropiere de 
New York, a avut loc o întîlnire 
între N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Eisenhower respinge propunerea celor cinci state 
privind o întîlnire cu N. S. Hrușciov

NEW YQRK 3 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La Washington a fost dat publi
cității textul unei scrisori identice 
adresate de președintele Eisenho
wer președinților Ghanei, R.A.U., 
Indoneziei și Iugoslaviei și primu
lui ministru al Indiei în care este 
respinsă propunerea acestora cu

Semănătorul nu poate să se o- 
prească din muncă. El nu poate să 
se dea bătut dacă forțele, naturii se 
pun deacurmezișul strădaniilor sa
le. El nu judecă astfel — merită 
oare să muncesc, trebuie să se
măn ? Omul trăiește și vrea să tră
iască I De aceea el muncește neo
bosit pentru a asigura viața celor' 
vii, o viață mai bună pentru oa
meni.

Am sosit aici din voința poporu
lui nostru și semănăm cu perseve
rență semințele păcii. S-ar putea 
că semințele noastre să nu nime
rească pretutindeni pe un teren fa
vorabil. Mai mult decît atît sînt 
convins chiar că unele semințe vor 
nimeri pe un teren pietros. Dar, 
domnilor, ați văzut desigur cu toții 
cum pe stînca care pare cea mai 
stearpă crește un brad falnic. De 
unde își ia el seva hrănitoare — 
este greu de spus. Dar el crește!

Sîntem siguri că dacă cîteva din 
semințele noastre ale păcii vor că
dea pe un teren pietros, ele nu vor 
pieri toate, deoarece sînt semințe 
sănătoase, semințe ale dreptății ц- 
mane și sînt semănate în numele 
dreptății și vieții oamenilor. Sîn
tem convinși că aceste semințe vor 
încolți, vor trece prin piatra, vor 
ajunge pînă la hrană și va crește 
copacul falnic, puternic al vieții. 
Credem în viață și luptăm jfcntru 
ea, pentru triumful păcii po' pă- 
mînt. . r

Sîntem convinși că semințele a- 
devărului vot ajunge pînă la min
țile oamenilor, cărora ne adre
săm ; sîntem convinși că oamenii 
care seamănă semințe bune, semin
țele adevărului, semințele vieții, 
vor fi răsplătiți pentru munca lor. 
Răsplata va fi : adevărul va prin
de rădăcini și forțele rațiunii și 
ale păcii vor învinge forțele răz
boiului.

Pentru aceasta trebuie semănate 
fără preget semințele adevărului, 
oamenii trebuie îndemnați să lup
te pentru acest adevăr, să lupte îm
potriva vînturilor secetoase și a 
furtunilor. Și dacă vor lupta toți, 
toți și nu numai un singur grup de 
state, atunci acest adevăr va trium
fa și pacea va fi asigurată pe în
tregul glob. (Text prescurtat^.

Telegrama este semnată de pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Alexandr Nesmeianov, de 
scriitorii Mihail Șolohov, Nikolai 
Tihonov, Alexandr Korneiciuk, Ilya 
Ehrenburg, de acad. Dmitri Skobel- 
țîn, președintele Comitetului de de
cernare a premiilor internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare", de patriarhul Alexei, de 
compozitorul Dmitri Șostakovici, 
de balerina Galina Ulanova, de 
pictorul Serghei Gherasimov și 
alții.

și Gamal Abdel Nasser, președin
tele R.A.U.

N. S. Hrușciov și Gamal Abdel 
Nasser au făcut un schimb de pă
reri în probleme care interesează 
Uniunea Sovietică și Republica 
Arabă Unită.

privire la o întîlnire imediată în
tre președintele Eisenhower și N. 
S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. Se știe 
că această propunere a fost făcută 
la 30 septembrie de președintele 
Indoneziei Sukarno, sub forma u- 
nui proiect de rezoluție prezentat 
Adunării Generale a O.N.U.
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