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Adunarea oamenilor muncii de la mina 
Vulcan 

șeful sectorului II, maistrul Dăs- 
călescu loan șî alții. Cu toții 
și-au' exprimat dorința de a lupta 
pentru apărarea păcii, de a cons
trui în pace și liniște.

In încheiere, tovarășul Mîrza 
Aurel, secretarul comitetului de 
partid a dat citire unei telegra
me adresate de oamenii muncii 
din Vulcan celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Adunarea a luat sfîrșit. Minerii 
au coborit în adine. Acolo, în aba
taje, minerii Vulcanului și-au ară
tat prin hărnicie dorința de pace, 
de a construi în liniște 1

■ Știri din Aninoasa

Ш

Deși e toamnă, razele soarelui 
se strecurau prietenos printre frun
zele rărite ale copacilor amintind 
de călduroasele zile de vară. Căl
dură și încredere era și în inimile 
celor peste 1000 de mineri, teh
nicieni și ingineri de la mina Vul
can ce au 
prin care 
ținut să-și 
de a lupta 
lui cel mai 
pacea. Gîndul lor e alături de cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
alături de tovarășul Gheorghe 
Ghieorghiu-Dej, purtătorul soliei și 
dorinței de pace a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră.

Йтп delegația noastră la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., poporul nostru 
își unește glasul cu acela al sute
lor de milioane de oameni cins
tiți din lumea întreagă, face front 
comun cu ei în lupta pentru apă
rarea păcii.

Luînd cuvîntul Ia adunarea mi
nerilor din Vulcan, tovarășul Co- 
toț Iosif, șeful exploatării a vor
bit despre transformările adinei 
petrecute în țara noastră în anii de 
democrație populară, rod al mun
cii pașnice a poporului nostru con
dus de partid.

’ — Noi, oamenii muncii din Vul
can — a spus vorbitorul — sîntem, 
din toată inima alături de , dele
gația noastră la istorica sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
alături de delegația Uniunii So
vietice în frunte cu tovarășul N. 
S. Hrușciov, alăturj de toate dele
gațiile care de la înalta tribună a 
O.N.U. își înalță glasul pentru 
pacț și coexistență pașnică în lu
mea întreagă.

Printre cei care au luat cuvîntul 
au fost inginerul Stoica Petru,

participat ia adunarea 
minerii din Vulcan au 
dovedească voința lor 
pentru apărarea bunu- 
de preț al poporului —
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ln primăvara acestui an, a înce- 8 
put la Lupeni construirea unui 8 
nou cvartal de locuințe, cvartalul 8 
Viscoza IU. Acum lucrările de 8 
construcție sînt mult avansate. La 8 
blocurile 23, 24 și 29 zidăria de 8 
roșu s-a terminat cu 20 zile înain- 8 
te de termen, iar în prezent se lu- 8 
crează la acoperirea lor cu țiglă. 
Aici brigada de dulgheri condusă 

e de Popescu Nicolae s-a străduit 
g să termine acoperișul blocului 23 8 
g și șarpanta la blocul 29 creînd 8 
g posibilitate brigăzilor de tencui- 8 
g lori să-și desfășoare lucrul în bu- g 
g ne condițiuni. Brigăzile de tencui- g 
g tori conduse de Căpitanu Gheor- g 
g ghe și Gebede Alexandru au 
g trecut la executarea tencuielii in- 
o terioare a blocului nr. 23. Încă din 
8 primele zile de muncă zidarii au 
8 obținut o depășire de 7 la sută 

față de planul de producție.
Alături de blocul 23, la blocul 

24, lucrează brigada de tencuitori 
condusă de Moga Aurel. Această 
brigadă a reușit să obțină depă
șiri de 10 la sută în medie în fie
care zi- La blocul 25 brigada de 
tineret condusă de Pîrciu Dumitru 
lucrează la zidirea etajului II. Și 
această brigadă obține depășiri de 
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V Cg Brigăzile de zid-ari, dulgheri și g 
g electricieni de pe acest șantier sînt 
g hotărîte să lupte pentru darea în 
g folosință a noilor blocuri cu 26 
g zile înainte de termen.
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Dorînță fierbinte
S-au adunat in locuința vădu

vei Balint Maria. Erau vreo 
30 la număr, femei și bărbați de 
diferite vîrste. Din fiecare casă de 
pe strada Gheorghe Șincai din Lu- 
peni a ținut să vină cineva la adu
nare.

S-a citit ziarul. Cuvîntarea ros
tită de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej de la cel mai înalt fot 
internațional a produs un ecou pu
ternic în inimile celor -prezenți. -

— In strada noastră avem peste 
100 copii — a spus gospodina 
Ciontoș Margareta. Printre ei uriu-î 
al meu — TibL Pentru nimic în 
lume nu aș vrea ca jocul lor să fie 
întrerupt de vuietul sijreneldr, de 
grozăvia unui nou război. Am o 
singură dorință, întruchipată în 
cuvîntarea scumpului nostru con
ducător, tovarășul Gheorghe Ghe- 
orghiurDej : să ne bucurăm de o 
viață liniștită, de o pace trainică.

A vorbit apoi Balla Petru.
Eu am fost miner ani muiți 

— a spus el. Acum sînt pensionar. 
Mă bucur de o bătrînețe liniștită 
și fericită. îmi privesc nepoții și 
mă gîndesc cîte lucruri s-ar putea 
înfăptui pe acest glob pămîatiesc 
dacă n-ar. mai fi războaie. De a- 
ceea sînt alături de toți oamenii 
cinstiți din lume care doresc de
zarmarea generală și < 
pacea.

oresc ac- ;» w . 
completă,

BRIGĂZI FRUNTAȘE 
ț In luna septembrie, colectivul 
S sectorului II al minei Aninoasa 
( s-a situat în fruntea întrecerii so-
> cialiste pe exploatare. Organizjn- 
; du-și mai bine activitatea, brigă

zile de mineri din acest sector 
au economisit 43 m. c, lemn de

' molid, 23 m.c. lemn de stejar 
; și 5 m.c. de seîndură.

Pe sector, cele mai bune rezul
tate în muncă au fost obținute de 

5 brigada minerului Hegediiș Dăni- 
j lă. Membrii acestei brigăzi, și-au 
j depășit planul lunar cu peste 
j 22 la sută și au înregistrat e- 
j conomii importante. Printre l 
< găzile care au depus o activitate 
) rodnică în cursul lunii trecute, se 
{ numără și cea condusă de mine
le rul Pentek Alexandru. In 25 de 
<, zile lucrătoare această brigadă a 

săpat în steril un suitor lung de 
ij 34 metri, o galerie transversală în 

stratul V, de 8 metri și un suitor 
'' în cărbune pe stratul XIII. Toto- 

dată, brigada a executat și lăr- 
i[ girea unei galeri simple pe o por- 
f țiune de 10 metri.
^RANDAMENTE SPORITE
j!
([ ln cadrul întrecerii socialiste pe 
fj •profesii, numeroase brigăzi de la 

sectorul. IV al minei Aninoasa 
i abțin rezultate tot mai bune. De 

curind, pentru a obține o prodjicti- 
;> vitale sporită în abataj, brigada 

condusă de comunistul Bdrzu Gbe- 
orgbe care lucrează într-un abataj 

][ cameră pe stril iul III, sectorul 
f IVi a botărit ca după fiecare puș- 
]> cătură, schimburile să extragă cu 

ajutorul ciocanelor de abataj și un 
al doilea cîmp de cărbune. Apli- 

]i cat, acest procedeu de lucru care 
nu este nou dar în schimb puțin 
aplicat în sector, d permis brigă- 

i[ ca în luna septembrie a.c. să 
ț depășească randamentul planificat 
'[ cu 1,5 tone de cărbune pe post.
> Urmînd acest exemplu și brigada 
(condusă de dane Victor și-a de-

! cu 1,2 tone randamentul. <
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i De Ia Cimpa în sus, drumul merge pe valea Voevodului o
I bună bucată. Apoi' cotește la stingă și continuă pe valea
I pinului Răscoala către inima munților.- - .... ---------------
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1 curățenie și spălatul rufelor, iar bucătăreasa
» gătește mîncarea pentru zeci de muncitori I

Aici, la poalele masivelor păduroase, se găsește exploata
rea forestieră „Răscoala", deschisă în primăvara acestui an. 
Cei 70 de muncitori care lucrează aici sînt împărțiți în două 
brigăzi mari: una condusă de Șuică loan lucrează la tăiatul 
și corhănitul lemnului de fag, iar alta aflată sub conducerea 
lui Bacoș Nicolae construiește drumul de acces spre adîncul 
masivului. Muncitorii sînt cazați în bune condițiuni într-o ca
bană frumoasă, unde muncitoarea Bocșa Viorica se ocupă de 

I Cîrstea 
forestieri.

IN CLIȘEU: Muncitorii loba Benonie, . Manole 
Ț Vlad loan și Mirea Toma în cârcă cu un nou lot de 
* de fag autocamionul condus de șoferul Blaj Anton.

• I

Maria

Andrei, 
bușteni
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Deputății — in fruntea acțiunilor 
de gospodărire a orașului

Deputății Sfatului popular al 
orașului Petrila se preocupă in
tens de antrenarea maselor de 
cetățeni la diferite acțiuni gos
podărești, de înfrumusețare a o- 
rașului. Zilnic, deputății Bako 
Dionisie, Răscolean Petru, Fe- 
her Iosif, Bertoti Ileana, Tamași 
Francisc și alții discută cu ale
gătorii despre măsurile ce tre
buie luate pentru o mai bună 
gospodărire a orașului. Locui
torii Petrilei răspund prin fapte 
la chemarea deputaților, mun
cind cu entuziasm pentru înfru
musețarea orașului.

In acest an, un mare număr de 
cetățeni, mobilizați de deputați, 
au participat la acțiuni volunta
re. Și cîte nu s-au făcut în oraș ! 
S-au săpat și întreținut șanțuri 
pe o lungime de 40 km., s-a 
schimbat înfățișarea străzilor 
Libertății, I. C. Frimu, F. Sîrbu,
l. V. Stalin, s-au amenajat 19,500
m. p. zone verzi, s-au nivelat 
750 m. p. terenuri, s-au construit 
garduri din elemente prefabrica
te pe o lungime de 440 m. și 
multe altele, care a îmbunătățit 
aspectul urbanistic al orașului. 
La aceste lucrări cetățenii ora
șului’ Petrila au prestat de la 
începutul anului și pînă în pre
zent aproape 205.000 ore de

Proiectai noului statal al sindicatelor 
in dczDatcrea membrilor de sindicat

In aceste zile la exploatările 
miniere, in întreprinderile și in
stituțiile din raionul nostru au 
lcc adunări pentru dezbaterea 
proiectului noului statut al sin
dicatelor din R. P. Romînă. Cu 
acest prilej membrii de sindicat 
își manifestă adeziunea față de 
prevederile proiectului noului 
statut al sindicatelor, se anga
jează să obțină noi realizări în 
producție In cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al sindicatelor 
din țara noastră.

Un puternic imbold 
în muncă

Plenara lărgită a comitetului 
sindicatului de la mina Aninoa
sa pentru dezbaterea proiectului 
noului statut al sindicatelor a 
fost temeinic pregătită. Comite
tul, desfășurînd o intensă acti
vitate de agitație, a făcut cu
noscut conținutul proiectului de 
statut tuturor membrilor de 
sindicat. In sectoare, ateliere, 
la locurile de muncă, a fost a- 
fișat projectul noului statut. In 
afară de aceasta zilnic la sta
ția de radioficare s-au citit a- 
numite capitole din proiectul de 
statut. Așa se explică faptul că

la ședința de lucru muncitorii 
au venit pregătiți, au pus în
trebări și au discutat pe larg 
scoțînd în evidtență însemnăta
tea pe care o prezintă noul pro
iect de statut în viața sindica
telor.

După plenară, pe baza unui 
plan de măsuri, s-a trecut la 
dezbaterea acestui document pe 
secții și grupe sindicale. Pînă 
în prezent dezbaterea proiectu
lui de statut la mina Aninoasa 
s-a făcut în 92 de grupe sindi
cale, unde au luat cuvîntul peste 
25G membri de sindicat. Munci- 
c.itorii s-au angajat să-și spo
rească eforturile în producție, 
să lupte pentru creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost al cărbunelui.

— După cum se arată în pro
iectul noului statut — a spus 
șeful de brigadă Cristea Aurel 
din sectorul I. — membrii de 
sindicat au datoria să ltipte 
pentru dezvoltarea întrecerii so
cialiste, pentru îmbunătățirea 
activității de zi cu zi în pro- 

•cesul, dte' producție. Socotesc că 
la noi în; sector, în cadrul în-

aceasta este necesar ca secțiile 
sindicale să colaboreze mai 
strîns cu tehnicienii și inginerii 
și împreună să găsească 
țiile prin care poate fi 
consumul de lemn.

In numele brigăzii sale 
rășul Cristea și-a luat angaja
mentul să economisească 10 
m. c. lemn de mină în întrece- 

■ rea în cinstea; celui de-al IV-lea 
Congres al sindicatelor din R. P. 
Romînă șr să extragă cărbune 
de calitate • . ,

Asemenea angajamente mobi
lizatoare și-au mai luat tova
rășii’ Biro Ștefan, Mănă'ilă Va- 
sile, Gosma Remus, Dima' Vir
gil Și alții. s

Cu prilejul dezbaterii noului 
/ proiect de statut al sindicate- 

lor, colectivul minei Aninoasa 
și-a majorat angajamentul a? 
nu al de economii’ de 2.000.000 
lei cu încă 100 000 lei.

soîu- 
redus

tova-

Discuții pline de conținut
Proiectul noului statut al sin

dicatelor i a fost primit cu viii 
............... - intereș de către, membrii de sin- 

trecerii/ trebuie pus un accent . dicat de la • mina Lonea. DezT 
mai mare pe reducerea consu- ----------------- -
mului specific de' lemn. Pentru (Continuare în pag. 3-a)

muncă voluntară. Valoarea lu
crărilor executate se ridică la 
aproape 620.000 lei

La chemarea dieputaților Mun- 
teanu loan al Vasiei din Taia, 
Avram Hie din Birăoni, Androa- 

_ ne Luca din Jieț, Popa Gheorghe 
șî alții, sute de țăran1, muncitori 

■. au contribuit la înfrumusețarea 
satelor în care locuiesc. Ca rezul
tat al muncii depuse de deputați, 
planul anual al lucrărilor prin 
contribuții în muncă cu brațele 
și atelajele a fost îndeplinit pînă 
în prezent în proporție de 92 
la sută, respectiv, 67 la sută. 
Prin grija dieputaților s-au exe
cutat în acest an 1520 m. c. te- 
rasamente pe drumurile comu
nale din localitățile Taia, Cimpa 
și Voevodul. S-a extras și trans
portat peste 1000 m. c. de pie
triș, care a fost așternut pe a- 
ceste căi de acces și s-au con
struit și reparat șase podețe.

Deși cea mai mare parte a 
deputaților sfatului popular își 
îndeplinesc rolul de gospodari ai 
treburilor obștești, mai sînt însă 
unii care nu-și îndeplinesc în
datoririle. Iată, de pildlă, depu
tății Gălățan Nicolae din Jieț, 
luhasz Grigore din Cimpa, Uj 
falvi Ileana din Lonea și alții 
nu răspund prin fapte încrede
rii ce le-a fost acordată de a- 
legători. Ei sînt pasivi față de 
sarcinile care le stau în față, nu 
întreprind acțiuni gospodărești 
în circumscripțiile respective, ne
glijează propunerile pe care le 
lac alegătorii. Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al ora
șului Petrila trebuie să propună 
primei sesiuni, să analizeze fe
lul în care acești deputați se a 
chită de îndatoriri.

Vorbind despre gospodărirea 
orașului, trebuie arătat că locui
torii orașului Petria sînt nemul
țumiți de faptul că iluminatul în 
timpul nopții a unor străzi lasă 
de dorit. Intre Petrila și Lonea 
este neglijată complet ilumina
rea străzii principale, nefiind 
puse nici măcar becuri. De a- 
semenea, o serie de străzi cum 
sînt -6 Martie, Maria Sîrbu, .T. 
Vladimirescu și altele sînt com
plet lipsite de lumină în .timpul 
nopjii. Deși conducerea sectoru
lui I.C.O. din localitate a fost 
șezi sală de aceste lipsuri,, nu 
s-au luat măsuri de remediere. 
De asemenea din unele străzi șî 
cartiere muncitorești, ridicarea 
gunoiului se face la cîte 10—12 
zile, sau chiar mai rar.

jțjuțat și îndrumat de cpmite- 
. tul executiv al sfatului popular, 
sectorul I.C.O. Petrila, trebuie să 
freacă fără întîrziere la reme- 

! dtereâ lipsurilor existente, să a-
sigure o cît mai bună • gospodă
rire a orașului.

Z. ȘUȘTAC
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Ne pregătim temeinic 
pentru alegerile 

pionierești
Alegerile pionierești au început 

și la Școala de 7 ani nr. 1 din 
Lupeni. Cu acest prilej, pionierii 
se pregătesc cu multe și frumoase 
acțiuni. La gazeta de perete a uni
tății au și început să apară arti
cole despre aceste pregătiri. Au a- 
părut de asemenea panouri pe 
care scrie ț,Să întîmpinăm alege
rile pionierești cu cele mai bune 
rezultate la învățătură și discipli
nă". S-au amenajat colțul U.T.C.- 
ului unde pionierii iau cunoștință 
de lupta și viața eroilor U.T.C.-iști. 
Ziua de 25 septembrie a fost în
chinată acțiunii de strîngere a 
fierului vechi. In ziua aceea pio
nierii școlii au strîns peste 300 
kg. fier vechi. Fiecare detașament 
pregătește un program artistic. S-au 
învățat deja frumoase cînte- 
ce printre care „E roșie cra
vata mea ca focul", „Steagul Par
tidului" etc. La Camera pionierilor 
zilnic vin pionieri și pun la punct 
jurnalele de detașament. In grupe 
s-a discutat de asemenea regula
mentul organizației de pionieri.

IULIA BODI 
instructoare superioară

——★=—
Concurs 

„Cine știe cîștigă“ 
între elevi

Consiliul raional A.R.L.U.S. 
— Petroșani, organizează un 
concurs „Cine știe cîștigă'* în
tre reprezentanții școlilor medii 
din raion, cu tema: „Influența 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie asupra mișcării mun
citorești din Romînia“. Vor par
ticipa trei elevi, reprezentînd 
școlile medii din Petroșani, Lu 
peni și Lonea.

Data concursului a fost fixată 
pentru ziua de 30 octombrie a.c.

Concursul va fi viu disputat, 
deoarece cîștigătorul primește 
ca premiu o excursie gratuită 
de două săptămîni în U.R.S.S., 
pe ruta Kiev—Leningrad—Mos
cova.

QrfanizapHe U. T. M. din școli, factor 
important In educarea comunistă a elevilor

Tineretul patriei noastre par
ticipă cu entuziasm alături de 
ceilalți oameni ai muncii la mă
reața operă de construire a,so
cialismului în țara noastră. De 
aceea, partidul adordă o aten
ție deosebită creșterii, educării 
și instruirii tinerei generații, 
chemată mîine să conducă so
cietatea. O expresie deosebită a 
grijii partidului față de tînăra 
generație o constituie hotărî rea 
C C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri privind îmbunătăți
rea învățămîntului seral și fără 
frecvență, de cultură generală 
și superior, care a deschis noi 
posibilități tineretului pentru a 
putea învăța fără a se rupe de 
munca productivă. Paralel cu a- 
ceasta, partidul a acordat o ma
re atenție dezvoltării pe mai de
parte a învățămîntului mediiu și 
superior la zi. 
1951—1960 au 
pentru nevoile 
din bugetul de 
miliarde lei. Au 
școli noi, săli noi de clasă, ate
liere, laboratoare înzestrate cu 
aparatele necesare.

In munca de educare a ele
vilor în școli, un rol important 
îl au organizațiile de U.T.M. Lor 
le revine în primul rînd sarcina 
de a desfășura o susținută mun
că politică educativă în rîndul 
elevilor pentru ca aceștia să-și 
însușească temeinic cunoștințele 
predate în școală, contribuind 
din plin la educarea lor patrio
tică în spiritul dragostei față 
de popor, față de partid.

In această direcție, organiza
țiile U.T.M. din școli au obți
nut succese importante. Congre
sul al III-lea al U.T.M. consem- 
nînd aceste succese, a canalizat 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
spre noi sarcini ca : întărirea 
legăturii dintre învățămînt și 
munca productivă, dezvoltarea 
diragostei penfru munca fizică, 
însușirea temeinică a noțiunilor 
de economie politică și socialism 
științific ce se predau în școală, 
organizarea unei bogate și va
riate activități cultural-artistice 
și sportive eu un conținut cores
punzător.

Avînd în vedere aceste obiec
tive de seamă, organizația 
U.T.M. de la Școala medie mixtă 
Petroșani și-a întocmit un plan 
de muncă bogat, a cărui aplica
re va contribui din plin la rea
lizarea sarcinilor ce stau în fața 
organizației.

In planul de muncă este pre
văzut ca organizațiile U.T.M. 
pe clase să se ocupe îndeaproa
pe de munca practică a elevilor, 
pentru ca aceștia să folosească 
din plin orele afectate practi
cii. Anul trecut elevii acestei 
școli au prestat peste 10.000 
ore de muncă patriotică. Pes
te cîteva zile se vor atribui

........,U—u. =.-----------

în atelierele școlii din Lonea

Numai în anii 
fost cheltuiți, 
învățămîntului 
sta-t, peste 24 
fost construite
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Școală nouă la Paroșeni

In cursul acestui an s-a des- 
’ chis la Paroșeni, localitate care 

s-a dezvoltat în anii regimului 
nostru, o școală nouă.

La această școlă nouă, con
struită cu 8 săli de clasă, ate 
lier, laborator, învață un număr 
de 246 elevi la cursul de zi, iar 

. la cursul mediu seral 
elevi.

Școala e încadrată cu 
măr de 5 profesori cu
la seral și 9 profesori cu com
pletări de catedră.

Printre elevii cei mai buni fa 
Învățătură se numără tovarășii 
Vulpe Gheorghe, Socodan Ghe- 
orghe și alții.

Insigne și carnete de brigadieri 
ai muncii patriotice, elevilor ca
re au îndeplinit norma de 100 
ore.

Pentru întărirea organizației 
U.T.M. pe clase s-au ținut in-_ 
structaje cu birourile U.T.M. a- ’ 
lutfndu-le totodată în întocmi
rea planurilor lor de muncă. Co
mitetul U.T.M. pe școală a ho- 
tărît ca cel mai buni elevi din 
clasa VIII-a să fie primiți în 
rîndul utemiștilor de către or
ganizațiile de U.T.M. din cla
sele mai mari pînă cînd și în 
clasele a VIII-a se vor consti
tui organizații.

Ținînd cont de experiența 
anul trecut, postul utemist 
control și gazeta de perete 
căpătat o nouă formă și au 
conținut mai bogat, atractiv, 
urmărindu-se eficacitatea artico
lelor în rîndul elevilor. Iată nu 
mai cîteva din sarcinile impor 
tante pe care organizația de 
U.T.M. (secretar Mihuț loan), 
și le-a propus pentru desfășu
rarea unei activități rodnice în 
acest an, dovedind preocupare 
pentru educarea patriotică a e- 
levilor.

Dar nu la fel stau lucrurile 
peste tot. De exemplu la Școala 
medie mixtă din Lonea organi
zația U.T.M. (secretar prof 
Păunescu Chirii) nu a trecut la 
întocmirea planului de muncă 
nici pînă în prezent.. Pretextînd 
că este foarte ocupat, avînd sar
cini foarte multe secretarul or
ganizației U.T.M. de la această 
școală a neglijat sarcinile care-î 
revin pe linie de U.T.M. Oare 
nu înseamnă aceasta lipsă de 
respect față de cei care au a- 
vut încredere cînd l-au ales ? 
O mare lipsă o are și comitetul 
U.T.M. al școlii care s-a com
plăcut în situația de delăsare a 
secretarului. Este necesar ca în 
cel mai scurt timp Comitetul 
raional U.T.M. să ia măsuri 
pentru a se relua în mod nor
mal activitatea U. T. M. și 
la această școală, numai astfel 
ea putînd să-și îndeplinească 
sarcina principală de a face ₽• 
levilor o educație nouă, socia
listă.

de 
de 
au 
un

C. COTOȘPAN

178 de

un nu- 
catedră

Aproape în fiecare zi, din clă
direa Școlii medii mixte din Lo
nea zeci de elevi pot fi vă- 

zuți îndreptîndu-se spre atelierele 
de lucrări practice ale școlii aflate 
la cîteva sute de metri de școală. 
Pentru cei din clasele a VI-а și a 
VII-а, a fost amenajat un atelier 
de lăcătușerie, iar pentru clasa a 
V-a un atelier de tîmplărie.

In cele două săli spațioase de 
atelier pe elevi îi așteaptă aran
jate în ordine bancurile de lucru 
cu uneltele necesare : pile, mașini 
de perforat, ciocane etc. Pentru e- 
levii din clasa V-a care se pregă
tesc să pătrundă tainele meseriei 
de tîmplar, atelierul îi întîmpină 
cu rindele, tejghele, ferăstraie, tot 
ceea ce este necesar pentru a da 
posibilitatea 'elevilor să efectueze 
lucrări de tîmplărie. Maiștrii Teș- 
can loan și Crăciunoiu loan, cate 
au deja o experiență în noua lor 
muncă avînd în vedere că și anul 
trecut au inițiat elevii în tainele a-

cestor meserii, se preocupă și acum 
ca orele de lucrări practice să 
creeze la elevi nu numai îndemî- 
narea și priceperea necesară în c- 
fectuarea unor lucrări dar și dra
gostea pentru munca practică, pro
ductivă. Prin grija direcției școlii 
$i a conducerii exploatării miniere 
Lonea elevii din clasele a VIII— 
IX-a efectuează în acest an orele 
de lucrări practice la atelierele 
minei Jieț la specialitatea mașini- 
unelte. Pentru cei din clasa a X-a 
care studiază automobilul li s-a 
pus la dispoziție garajul I.C.O. un
de, ajutați de mecanici, ei studia
ză automobilul practic pe mașinile 
aflate aici.

Datorită atenției deosebite pe 
care o acordă conducerea școlii din 
Lonea politehnizării învățămîntului 
la această școală elevii folosesc 
din plin orele rezervate activită
ții practice efectuînd lucrări care 
dovedesc pricepere și îndcmînarc.

.Ora de geografie s-a terminat. Profesoara a încredințat w 
elevilor Costin Victoria și H ristea Nicolae din clasa VH-a a ț 
Școlii de 7 ani nr. 1 Lupeni, globul pentru a-1 duce în ca- • 
mera cu material didactic. Pe coridor cei doi elevi s-au o» f
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După ce a sunat clopoțelul
Era în pauza dintre două lec

ții. Elevii claselor ѴІП-ІХ se în
dreptară spre ieșire pentru re
creație. Jos, în fața școlii un 
grup. de elevi seraliști din cla 
sa IX discutau cu aprindere. 
Frînturi de fraze se auziră pî- 
nă sus în sala de clasă a celor 
dintr-a VIII-a, Elevii Adămuț 

și Turcoianu, erau numai urechi.
— Auzi, cei dintr-a IX-a cum 

fac legătura între ceea ce au 
învățat la lecțiile de istorie și 

cuvîntarea tovarășului Gheorgh0 
Gheorghiu-Dej rostită de la tri
buna O.N.U.

Turcoianu se plecă înafară 
să-1 audă mai bine pe cel care 

-vorbea, pe minerul seralist Maf
iei Constantin.

— Sigur că făuritorii istoriei 
sînt popoarele. Tot ele imprimă 
și direcția dezvoltării istoriei... 
Maftei Constantin se opri o cli
pă apoi continuă. Și dacă om®- 

- nirea năzuiește către o lume 
fără die războaie, dezarmarea 
generală și completă trebuie să 
se înfăptuiască pentru a se 
realiza năzuința de veacuri a 
popoarelor...

ț
...In sala de clasă a intrat 

profesoara de istorie tovarășa 
Elena Mocanu. Seraliștii. clasei 
a VlII-a au întîmpinat-o cu 
stimă. S-a trecut la lecție. Răs
punsurile clare șl precise date 
de elevi Adămuț Constantin, 
Margine Mircea, Iacob Marin. 
Colț Silvia, Turcoianu loan și 
alții au dovedit aprofundarea de 
către aceștia a cunoștințelor de 
istorie dobîndite din lecția ante
rioară. Nici-o întrebare pusă de 
profesoară nu a rămas fără 
răspuns.

Ora de istorie a trecut repe
de. Discuțiile seraliștilor au fost 
întrerupte de sunetul clopoțeii!1 
lui.

...întunericul nopții a cuprins 
Orașul nou — Uricani și împre
jurimile sale. La școala medie 
serală s-au stins toate becurile. 
Un grup de seraliști în drum 
spre casă încă mai continuă dis
cuția despre lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Genșrale 
a O.N.U. despre cuvîntarea to
varășului Gheorghe Gheorghiu' 
Dej rostită de la tribuna O.N.U.
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SERALI STELE
Cele patru fete coborau scările. 

Albert Magda mergea în urma 
celorlalte însoțită de secretarul 
organizației U.TM., tovarășul Ba
nă Stan. După primul colț d co
ridorului fetele dispărură. Albert 
Magda, deși pășea alături de to
varășul Bană era cu gîndul aiurea 
Însoțitorul ei o observă în tăcere 
dar după un timp curiozitatea îl 
împinse la vorbă.

— M-aș prinde cu oricine, că 
ți-a rămas gîndul la seralistele 
noastre.

Maistorița răspunse:

— Da, la ele mă gîndeam. Fe
tele astea îs mereu împreună. 
Le-ai văzut la muncă patriotică ? 
Au format echipă și... tine pas cu 
de dacă poți. Le tot ziceam bai. 
fetelor lăsați lucrul să-l termine 
alții că nu mai ajungeți la timp la 
școală. Dar una din ele îmi răs
punde : „Nu ne mai purtați otita 
grijă, lăsați că știm noi cînd e 
timptd să plecăm'-. Și au rămas. 
Interesîndu-mă de prezența lor la 
școală am aflat că n-au nici o în- 
tirziere. Tot atunci am mai aflat 
că așa cum se ajută la lucru se

4
4

IN CLIȘEU: Tinerele Răducu Floarea, Zamfir Ecaterina, 
loniți Maria și Funduc Maria într-o discuție amicală — ca 
deobicei toate patru împreună.

іи
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ajută și la învățătură. Legătoarea 
loniți Maria învață împreună cu 
mașinista ei Funduc Maria, iar 
Răducu Floarea cu Zamfir Ecate- 
rina. In secția depănat tot împreu
nă le vezi. Pe primele două, la 
mașina nr. 4, iar pe celelalte la 
mașina nr. 7. Șj cu toate că nu fac 
parte din aceeași brigadă de tine
ret, pe cele două legătoare le 
vezi ba legînd vreun fir rupt de 
la bobină, ba descărcînd și încăr- 
cînd mașina de depănat. Tot la 
fel și mașinistele își ajută tova
rășele de muncă. Lucrînd astfel 
toate patru au ajuns fruntașe în 
producție.

Tovarășul Bană Stan asculta cu 
multă atenție cele spuse de mais- 
toriță. De fapt și el tot așa le cu
noaște pe aceste tinere.

La școală, la club sau la cine
matograf, la muncă patriotică, a- 
casă sau în serviciu, cele patru se- 
raliste sînt mereu împreună.

Maistorița Albert Magda obser
vă că de data aceasta pe secretarul 
organizației U.T.M. îl preocupă un 
gînd.

— Ce zici, am ghicit ? Nu-i așa 
că tot la ele te gîndești ? îl între
bă.

— Da. încerc să privesc, peste 
ani. Le văd absolvind cu succes în- 
vățămîntul mediu seral pe care 
abia l-au început în acest an. Le 
văd braț la braț, pe toate patru, 
urcînd scările unui institut de în- 
vățămînt superior. Șz' poate le vom 
vedea după ani de studii inginere, 
conducătoare destoinice ale secții- 
lat Filaturii Lupeni.

M. LAZUR
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Cu sprijinul cetăjeniior
Lucrările celui de-al Ш-lea Con

gees al P.M.R. cu privire la pla
nul de dezvoltare a patriei noastre 
în următorii 6 ani și proiectul de 
perspectivă pe 15 ani trasează or
ganelor locale ale puterii de stat 
numeroase sarcini importante. Una 
dintre aceste sarcini este antrena
rea maselor de cetățeni la condu
cerea treburilor obștești, la diferi
te acțiuni de folos obștesc. Practi
ca dovedește că cu cît deputății 
și comisiile permanente sînt mai 
strîns legate de activitatea sfatu
rilor populare, cu atit această acti
vitate devine mai eficace, iar le
gătura cu masele de oameni se rea
lizează in permanență. Conștiente 
de sarcina lor, comisiile permanen
te ale Sfatului popular al comunei 
Cimpu lui Neag au reușit să-și îm
bunătățească activitatea acordînd 
în special o deosebită atenție ac
țiunilor de folos obștesc. Astfel, 
într-o perioadă relativ scurtă. Sfa
tul popular al comunei Cimpu lui 
Neag a obținut o seamă de reali
zări. in acest an sfatul popular 
s-a îngrijit de repararea școlii ele
mentare.

Cu ajutorul deputaților care au 

Proiectul noului statut al sindicatelor — 
în dezbaterea membrilor de sindicat
(Urmare din pag. 1-aJ

bitftid proiectul noului statut 
participanții la discuții au ară
tat că punerea în dezbaterea 
membrilor de sindicat a noului 
proiect die statut al sindicatelor 
constituie o dovadă a înaltului 
democratism al sindicatelor din 
tara noastră. La dezbaterile ca
re au avut loc pînă în prezent 
au participat peste 1500 membri 
de sindicat.

Cei care au participat la dis
cuții, printre care tovarășii Com- 
podi loan, Rancea Alexandru, 
Rusii Nichita, Ujfalvi loan. Mi- 
halac Ioan, Demeter Ștefan, Ig
nat Mihai, Simipn Vasile și al
ții au arătat că proiectul nou
lui statut oglindește succesele 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră pe drumul făuririi 
unei vieți fericite. Ei au subli
niat importanța deosebită pe 
care îl are noul proiect de sta
tut în călăuzirea muncii sindi
cale în noua etapă în care ne 
af^m — etapa deeăvîrșirii con
strucției socialiste în țara noas
tră.

Discuțiile purtate de numeroși 
participanți în cadrul grupelor 
sindicale, au demonstrat intere
sul mare cu care a fost primit

LA MINA LONEA

Activității industriale de la suprafață — 
o atenție mai mare ?

Exploatarea minieră Lonea 
este în continuă dezvoltare. Du
pă ce în anii puterii populare 
au fost redeschise gurile de mi
nă Cimpa I și П, alături de lu
crările din subteran la suprafa
ța minei au fost executate o 
seamă de obiective industriale. 
Astfel, la Jieț si-au -construit si
lozuri de cărbune, funicular de 
șist, un mare atelier mecanic, 
nou circuit și bandă transpor
toare, iar la minele Cimpa silo
zuri noi, circuite de suprafață, 
funiculare de șist.

Conducerea acestei mine dă 
multă atenție desfășurării mun
cii în subteran, se interesează 
de mersul fiecărui sector, aba
taj, intervenind operativ atunci 
cînd sînt piedici sau greutăți 
în muncă. Din păcate, această 
preocupare a conducerii minei 
lipsește cînd este vorba despre 
lucrările și activitatea de la su
prafața minei. Această activita
te se desfășoară îndeobște la 
voia diferiților maiștri, care u- 
neori nu-și dau tot interesul pen
tru bunul mers al muncii.

Un exemplu în această direc
ție îl constituie și noua lucrare : 
casa ventilatorului Defor. Ea a 
fost începută de mult, urmînd 

tnobiliw cetățenii la acțiuni de 
muncă voluntară. soseau» comunală 
a fost reparată fi pietruită pe o 
porțiune de mai mulți kilometri. 
Pentru prevenirea inundațiilor, su
te de locuitori ai comunei au par
ticipat la săparea unor noi albii, 
schimbînd cursul mai multor pî- 
raie. De asemenea pentru scurge
rea apei de ploaie s-au săpat 
canale și șanțuri. Tot cu a- 
jutorul cetățenilor a fost reame- 
najatâ clădirea dispensarului comu
nal, iar zilele trecute a fost ter
minată reparația generală a cămi
nului cultural „Horia". Valoarea 
contribuțiilor voluntare la lucrări
le de folos obștesc se ridică la 
peste 13.000 lei. La obținerea a- 
cestor rezultate un merit deosebit 
revine tovarășilor Hamzu Iosif, 
Mihăiasa Lazăr II, Defilipo Vil- 
masi, Oprea Vasile, Greed Nico- 
lae și Drăghici Iosif. Ei au spriji
nit activ munca comitetului execu
tiv al sfatului popular dînd un 
exemplu pozitiv pentru toți locui
torii comunei.

I. MANOLESCU 
președintele Sfatului popular 
al comunei Cimpu lui Neag

proiectul noului statut al sindi
catelor, dorința membrilor de 
sindicat de a contribui la îm
bunătățirea muncii sindicale în 
cinstea celui de-al IV-lea Con
gres al sindicatelor.

Prilej de îmbunătățire 
a muncii

Proiectul noului statut al sin
dicatelor din R.P.R. a fost dez
bătut articol cu articol de către 
fiecare grupă sindicală din ca
drul I. F. Petroșani. Muncitorii 
forestieri au primit cu multă 
bucurie noul articol introdus în 
proiectul de statut privitor la 
faptul că membrii de sindicat se
zonieri pot să-și mențină ve
chimea în sindicat cu condiția 
ca în perioada în care nu lu
crează în sectorul de stat să plă
tească cotizația lunară. In ca
drul dezbaterilor numeroși mun
citori forestieri au arătat că fie
care capitol din noul statut o- 
glindește marile drepturi acor
date oamenilor muncii de către 
regimul nostru democrat-popu
lar. Ei și-au luat angajamente 
mobilizatoare în cinstea celui 
dle-al IV-lea Congres al sindica
telor, privind creșterea indicelui 
de utilizare а masei lemnoase.

să fie terminată încă la... 30 
iunie

— Lucrează numai 2—3 mun
citori, dar și ei mai mult se plim
bă — spune tov. Bîja Ioan, me
canicul de la vechiul ventilator 
Defor. Uitați, utilaje aruncate 
pe afară, o magazie distrusă, 
ăsta e tot „șantierul*4. Așa se 
lucrează ?

Pe bună dreptate este indig
nat bătrînul mecanic Bîja.

La noua casă de ventilator de 
la Defor, schelele nici nu au fost 
scoase complet dar... plouă înlă- 
untru, așa de „bine“ a fost fă
cut acoperișul. Betonul de fun
dație e de calitate proastă, pie
sele noului ventilator (rotorul, 
carcasa, lagărele sînt aruncate 
în noroi și ploaie) un motor e- 
lectric odihnește... răsturnat sub 
o tufă de măcieș, dintr-o maga
zie a mai rămas un sfert de 
perete și cea. 20 panouri de 
șine împrăștiate care încotro.

La punctul „Valea Arsului1* -se 
află în construcție un tablou de 
distribuție și o casă de compre
sor. Aici, lucrările sînt de ase
menea întîrziate și de slabă ca
litate. In prezent electricienii 
Crineanu Manole. Olariu Vale- 
riu, Tampa Gheorghe și Stoiciu»

Recent constructorii de utilaje miniere de la U.R.U.M.P. au 
trimis minerilor din Lupeni un nou utilaj de mare valoare, un 
schelet metalic pentru stația de întindere a funicularului minei 

■ Lupeni. Acest utilaj a fost executat, printr-o muncă bine orgar 
nizată, înainte de termenul stabilit, de muncitorii Nicoară Tră
iau, Cenuță Ioan, Moacă Ștefan, Sotnkereki Petru.

IN CLIȘEU: Scheletul metalic, iar în medalion cei patru ti
neri muncitori care l-au execut at

Chibzuiește mai bine tovarășă 
Vîlcu!

Tînără, înăltuți, buni munci
toare, a cîștigat încrederea ute- 
miștilor din secția sortare a Fila
turii Lupeni care au ales-o ca se
cretară a organizației de tineret 
din secție. Tovarășa Vîlcu Ana pe 
atunci era o fată modestă, șîrguin- 
cioasă și bună organizatoare. Un 
merit în mobilizarea tineretului din 
secție la înfăptuirea sarcinilor de 
producție i-a revenit și secretarei 

‘ de organizflție U.T.M., tovarășei 
Vîlcu Ana.

Spre nemulțumirea tovarășelor 
sale de muncă, a brigadierei, a în
tregii organizații de tineret, de o 
vreme încoace Vîlcu Ana s-a 
schimbat.

Daci e vorba de muncă patrio
tici, de mobilizarea tinerilor din 
secție ea răspunde: „N-am timp". 
Este vorba de vreo conferință la 
club, o manifestație cultural-artis- 
ticâ, ori de repetiții, răspunsul este 
același. Vîlcu Ana n-are timp să 
convoace tinerii iar de participat 
nici atit, cu toate că ea e și res
ponsabilă cu munca culturală de 
masă în cadrul grupei sindicale 
din care face parte.

Vasile fac montajele de rel₽e, 
contoare, semnalizări, iar meca
nicul Marin Pavel îngrijește de 
compresoare. Dar, lucrarea nu 
este nici acum gata. Clădirea 
are o seamă de defecțiuni. Ast
fel, un număr de tret grinzi sînt 
fisurate și „bandajate**, un pe
rete al camerei de pompe este 
deja desprins, chesonul de îm
prejmuire este deplasat, canalul 
de evacuare a drenului este în
nămolit. La Jieț, stația de trans
formatoare și tabloul de distri
buție încă nu sînt terminate — 
de-abia se fac diferite montaje, 
iar în jur materialele stau 
vraiște. La toate acestea terme- 
nete de predare sînt mult depă
șite I

Lipsă de preocupare se mani
festă și în alte domenii. De e- 
xemplu, în jurul porții nr. 10 
de la mina Lonea stau aruncate 
însemnate cantități de material 
fieros (motoare electrice, capa
ce de pompe, angrenaje, armă
turii- lîngă gardul minei (în a- 
fară) ruginește nestingherit uu 
culbutor, sub silozul de cărbune 
liniile de transport sînt aproape 
acoperite cu cărbune, la funicu- 
larul Defor lucrările de conso
lidare a malurilor merg încet.

— Tovarășă secretară răspunzi 
de prezentarea unui referat asupra 
felului cum se desfășoară întrece
rea pe profesii între brigăzile de 
tineret din secție.

— N-am timp.
N-are timp pentru ședințe, n-are 

pentru activități culturale, nici 
măcar atit timp ca să se o- 

prească cu vreo tînără care vrea 
să-i ceară o părere. De „ocupată" 
ce e repede pe oricine. A ajuns 
pînă acoloi incit nici pentru înde
plinirea sarcinilor de producție nu 
mai are timp. Lucrează fără dra
goste de muncă. Unde vrea să a- 
jungă tovarășa Vîlcu Ana cu ati
tudinile ei ? —se întreabă cei 
care o cunosc... Unde ? Nici ea nu 
știe precis pentru că nu privește 
în fur.

Haide, tovarășă Vîlcu, fă-ți oti
ta timp incit să cbibzuiești asupra 
atitudinii din ultima vreme și 
astfel, poate, îți vei găsi din nou 
timp pentru a activa ca în trecut, 
pentru a răspunde încrederii ce 
ți-au acordat-o tovarășii de muncă.

M. M.
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In seara de sîmbătă. 1 octom
brie, pe la ora 18, ai plecat din 
curtea minei Jieț o garnitură de 
6 vagoane cu cărbune, cu loco
motiva nr. 3 condusă de meca
nicul Jura Nicolae și avînd ca 
frînar pe Paraschiv Petru. Din 
cele 6 vagoane de cîte 12 tone 
fiecare, numai un vagon — nr 
16 — avea frînă bună, iar cele
lalte cinci (vagoanele nr. 3, 9, 
29, 32 și 36) aveau frînele de
fecte.

— Am venit numai cu nisip 
pînă la preparație — spunea 
mecanicul Jura.

Nimeni nu se gîndește să 
repare frînele. Mecanicii de fu
nicular și ventilator de la Defor, 
cei de compresor de la „Valea 
Arsului" spun că foarte rar, la 
eîteva luni odată, văd venind pe 
la ei pe tov ing. Feier Gheorghe 
șeful exploatării și pe tov. ing. 
Ungureanu loan inginerul șef 
al minei.

N-ar fi bine oare ca tovară
șii din conducerea exploatării 
Lonea să dea o raită pe la toa
te punctele de activitate — cel 
puțin acum, înaintea iernii cînd 
timpul este încă bun ? Poate vi- 
zitînd locurile de la suprafață, 
discutînd cu oamenii, vor ve
dea că au de rezolvat probleme, 
de luat măsuri pentru a asigu
ra o desfășurare normală a ac
tivității pe timp de iarnă.

ST. MJtLH

• PUBLICITATE
Аваишвимяшішіііпіішішиішіімйаііііішііішптііііііиіп

С. E. C.;
in afară de depunerile pe 

librete de economii cu do- 
bîndă Casa de Economii și i 
Consemnațiuni mai are și 
depuneri pe librete cu cîș
tiguri. Desigur fiecare de- j 
punere are. avantajele sale. 
Pentru depunerile pe librete 
cu dobîndă se acordă depu
nătorilor 5 la sută dobindă 
pe an, astfel depunătorii a- 
vînd posibilitatea ca pe lin
gă sumele economisite de 
dinții să mai beneficieze șl 
de o sumă în plus la finele 
anului.

Depunerile pe librete cu 
cîștiguri nu beneficiază de 
dobîndă în schimb participă 
la tragerea la sorți trimes
trială, depunătorii puțind 
astfel cîștiga 250 la sută — 
200 la sută — 100 la sută 
din soldul mediu trimestrial. .

Incepînd cu trimestrul IV ' 
I960, respectiv cu 31 decem
brie 1960, C.E.C. oferă de- . 
punătorilor pe libretele cu ! 
ciștigurl, pe lîngă cele 20 ! 
cîștiguri de 250 la sută — • 
200 la sută — 100 la sută ț 
și alte câștiguri față de sol- 1 
dul mediu trimestrial ce re- ‘ 
vin la fiecare 1000 librete, j 

Aceasta pentru a stimula 
pe depunătorii care își păs- ' 
trează anumite sume pe li
brete C.E.C. cu cîștiguri atît 
în interesul lor personal cit ; 
și pentru economia noastră i 
națională.

Șl dvs. puteți avea un 4- , 
bret cu cîștiguri participînd ! 
astfel la 31 decembrie la ' 
tragerea la sorți trimes
trială.

Teatrul de stat
„Valea Jiului” 

prezintă 

sîmbătă 8 octombrie 1960 
oreie 19,30

i

к
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VIII

piesă în 3 acte 
de Lucia Demetrius

Și
dummies 9 octombrie 1960 

oreie 19,30

PMTEA LEUL*UI 
comedie în 3 acte 

de C. Teodoru 
Regla artistică : 

Marcel Șoma 
Scenografia :

Lidia Pincus

T. A. P. L
PETROȘANI

Aduce la cunoștința publi
cului că incepînd cu data de 
24 septembrie 1960 a des
chis la fosta grădină de va
ră Gambrinus

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

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

ЛТя^ісл plăcută și ce* 
mere bine încălzite.
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Lucrările Adunării Generale 
N. U.

lei de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a continuat 
dezbaterea generală. Reprezentantul 
Spaniei; Felix у Lecquerica a elo 
giat guvernul S.U.A. pentru aloca
țiile acordate regimului franchise. 
El s-a dedat la atacuri grosolane 
împotriva țărilor neutre. Guvernul 
spaniol, a declarat el; este mîndru 
că pc ritofTuT său se află baze 
militare străine. Lăudînd s,ajuto
rul" acordat de S.U.A. Spaniei, 
franchistul s-a pronunțat împotri
va discutării concrete a problemei 
dezarmării în Adunarea Generală 
spunînd că o asemenea discuție ar 
fi o ;,comedie sentimentală".

După părerea mea, a spus pri
mul ministru al Noii Zeelande, 
Walter Nash; care a luat cuvîntul 
după aceea, problema principală a 
zilei de astăzi este dezarmarea. 
Nash și-a exprimat speranța că 
în viitor dosebfrile existente în 
planurile de înfăptuire a dezarmă
rii se vor împuțina. Acum; a spus 
el, este important să se găsească 
o cale pentru începerea dezarmă
rii. Ește mai bine «ă se realizeze 
un acord în orice domeniu al de
zarmării decît să se înregistreze 
un insucces în realizarea unui a'cord 
cu privire la un plan atotcuprinză
tor.

Prințul Moulay Hassan, șeful de
legației Marocului și-a exprimat 
regretul că în domeniul dezarmă
rii nu s-a înregistrat un progres. 
Dînd însă dovadă de o vădită in
consecvență, reprezentantul Maro
cului a sprijinit ideea occidenta
lă a creării unui comitet de ex- 
perți pentru examinarea aspecte
lor tehnice ale dezarmării.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
Afacerilor Externe al Olandei 
care a declarat că împărtășește 
starea de spirit a sutelor de milioa
ne de oameni din întreaga lume 
care vor să fie salvați de perico
lul unor noi războaie, Imediat 
însă el a luat apărarea revanșis- 
mului vest-german.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Olandei și-a consacrat cea mai 
mare parte a cuvîntării atacurilor 

la adresa Indonziei în legă
tură cu declarația făcută la se
siunea Adunării Generale de că
tre Sukarno, președintele Repu
blicii Indonezia.

Cu aceasta ședința plenară a A- 
dunării Generale a luat sfîrșit.

întrevederi
a

NEW YORK (Agerpres)
La 4 octombrie, în cadrul șe

dinței plenare de dimineață a 
Adunării Generale,» a continuat 
discuția politică generală.

Primul a luat 
legației R.S.S. 
Podgornîi.

Conducătorul 
Ucrainene a vorbit despre însem
nătatea celei de a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Referindu-se la problema dezar
mării, N. V. Podgornîi a arătat, 
printre altele, că Uniunea Sovie
tică depune eforturi sincere și în
flăcărate pentru înfăptuirea dezar
mării generale și complete. Guver
nul Statelor Unite, dimpotrivă, își 
bazează politica pe menținerea ar
melor atomice și cu hirdogen.

N. V. Podgornîi a atras atenț;.r 
asupra înrudirii politicii S.U.A. și 
politicii R.F.G. în problema dezar
mării. Cercurile conducătoare din 

aceste țări consideră dezarmarea 
drept un rău care trebuie preîn
tâmpinat.

Conducătorul delegației R.S.S. 
Ucrainene s-a oprit în continuarea 
cuvîntării sale asupra problemei 
lichidării colonialismului. El a sub
liniat că a sosit timpul să se ac
celereze și să se desăvîrșească pro
cesul destrămării 
nial și eliberării 
lor înrobite.

Referindu-se la
go, șeful delegației R.S.S. Ucrai
nene a relevat rolul nedemn al se
cretarului general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, care acționează ca slu
gă a imprialiștilor colonialiști.

Șeful delegației R.S.S. Ucraine
ne a dat riposta cuvenită atacuri
lor calomnioase, inclusiv din par
tea primului ministru al Canadei, 
Diefenbacker, împotriva R.S.S. U- 
crainene.

In continuare au luat cuvîntul 
Șaeb Salam; primul ministru al 
Libanului și E. Averoff, ministrul 
Afacerilor Externe al Greciei.

★

NEW YORK 5 (Agerpres) --
La ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 4 octombrie a ce-
---- O-----  -------

cuvîntul șeful de- 
Ucrainene, N. V.

delegației R.S.S.

sistemului colo- 
tuturor popoare-

situația din Con-

(Agerpres)
anunță agenția 

4 octombrie, cu 
de-a 15-a aniver-

Marele miting 
de la Praga

PRAGA 5
După cum 

CETEKA, la 
prilejul celei
sări a constituirii Federației Sin- 
dicale Mondiale, la Praga a 
avut loc un mare miting al oa
menilor muncii la care au luat 
parte conducătorii F.S.M. In la
ta a mii de participant! la mi
ting a luat cuvîntul A. Novel
la, președintele F.S.M.

Subliniind însemnătatea isto
rică a constituirii și activității 
F.S.M. în ‘ultimii 15 ahi, A. No
vella a declarat că această or
ganizație internațională a 
menilor muncii, 
peste 100.000.000
pășește în avangarda luptei pen
tru pace și prietenie între po
poare, pentru extirparea colo
nialismului, pentru progresul so
cial și întărirea solidarității oa
menilor

După 
Zupka, 
Central
hoslovacia, participanții la mi
ting au adoptat în unanimitate 
textul unei scrisori adresate ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

La miting a fost adoptat de 
asemenea un mesaj către F.SM. 
cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a constituirii ei.

oa-
care numără 

de membri,

muncii, 
cuvîntarea rostită de F. 
președintele Consiliului 
al Sindicatelor din Ce-

I

ale iui N. S. Hrușciov
...CU M. HASSAN

NEW YORK (Agerpres) — 
TASS. Grupul de presă de pe 
lîngă președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. trans
mite :

In dimineața zilei de 4 oc
tombrie, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.SjS. l-a primit pe 
prințul moștenitor Moulay Has
san, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Marocului. In 
cadrul convorbirii care a avut 
loc, N. S. Hrușciov și M. Has
san au avut un 
rerî asupra unor 
prezintă interes 
nele U.R.S.S. și

schimb de pă- 
probleme care 
pentru guver- 
Marocului.

...CU MACMILLAN
NEW YORK 5 (Agerpres) — 

TASS transmite:
La 4 octombrie N. S. Hruș

ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., șeful de
legației sovietice la cea de-a 
15 a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., s-a întâlnit cu 
Macmillan, primul ministru al 
Marii Britanii, la reședința a- 
cestuia de la hotelul „Waldorf 
Astoria". In timpul întâlnirii a 
avut loc o convorbire la care a 
participat A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., precum și persoane 
oficiale dm partea engleză.

№Iid o lume iară războaie, tara loiie toioniaia 
diate a independenței țărilor co
loniale.

Partizanii păcii din Uniunea 
Sovietică își exprimă profunda 
satisfacție pentru faptul că cei 
mai de seamă oameni de stat 
din țările socialiste și din cele
lalte state iubitoare de pace au 
sprijinit ч cadrul sesiunii 
O.N.U. pre, unerile cu privire la 
dezarmarea generală și comple
tă, cu privire la lichidarea co
lonialismului, cu privire la re

glementarea pașnică a probleme
lor internaționale litigioase.

Partizanii păcii din Uniunea 
Sovietică, se arată în declarație, 
vor lupta fără preget și de acum 
înainte, pentru o lume fără răz
boaie, pentru o lume fără robie 
colonială.

MOSCOVA 5 (Agerpres) -- 
TASS transmite:

La 4 octombrie, Comitetul so
vietic pentru apărarea păcii a 
adoptat' o declarație în care se 
spune: Comitetul sovietic pen
tru apărarea păcii exprimînd 
punctul de vedere al opiniei pu
blice din Uniunea Sovietică, 
cere insistent participanților la 
cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. să ajun
gă la un acord în problemele 
urgente care frămînta întreaga 
omenire. Popoarele așteaptă și 
cer ca la O.N.U. să se ajungă 
la o înțelegere cu privire la de
zarmarea generală, completă și 
controlată, să se facă un pas 
hotărî! pe calea acordării ime-

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

„N. S. Hrușciov a exprimat năzuința 
popoarelor întregii lumi64

DJAKARTA 5 (Agerpres) — 
Referindu-se la declarația fă

cută de N. S. Hrușciov la Adu
narea Generală a O.N.U. în ziua 
de 23 septembrie, d-na Hidayat, 
președinta Comitetului național 
indonezian al partizanilor pă
cii, a declarat reprezentanților 
presei că propunerea guvernului 
sovietic cu privire la lichidarea 
sistemului colonial va fi fără în
doială salutată de toate popoa
rele care luptă pentru elibera
rea lor națională. Ea și-a expri
mat speranța că propunerea so
vietică cu privire la dezarma
rea generală și totală va des
chide cafea spre rezolvarea de-

--------- ----- = ♦♦♦« ~~=----------

Lucrările Camerei Populare 
Germane

mane, subliniind 
statele străine să 
lății diplomatice 
mană care șă slujească colabo
rării internaționale și asigură
rii păcii.

Deputății care au luat cuvîn
tul ia dezbateri au condamnat 
noua acțiune agresivă a guver
nului vest-german — denunța
rea tratatului cu privire la co
merțul intergerman — calificînd 
aceasta drept o măsură antina
țională care adîncește scindarea 
Germaniei.

a R. D.
BERLIN 5 (Agerpres)
La 4 octombrie în Camera 

Populară a R.D. Germane a con
tinuat discutarea declarației pro
gram a Consiliului de Stat al 
R. D. Germane — important 
document politic care deschide 

în fața întregului popor german 
noi perspective în lupta pentru 
rezolvarea pașnică a probleme
lor naționale, pentru dezarma
rea generală și totală.

In cuvîntările lor deputății 
din Camera Populară au relevat 
creșterea permanentă a presti
giului internațional al R.D. Ger-
----- ----- . ==========

ca 
re- 

cu R.D. Ger-

necesitatea 
stabilească

• MOSCOVA. La 4 octombrie 
a avut loc o adunare a Academiei 

de Științe a U.R.S.S. consacrată a- 
niversării a trei ani de la lansarea 
primului satelit artificial al Pă- 
mîntului. Adunarea a fost deschi
să de acad. Alexandr Nesmeianov, 
președintele Academiei.

La adunare au participat cunos- 
cuți oameni de știință sovietici; nu
meroși reprezentanți ai presei.

• CONAKRY. Agenția France 
Presse anunță că la 4 octombrie 
Seku Ture, președintele Republicii 
Guineea, a plecat din Conakry spre 
New York unde va conduce dele
gația Guineei la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

• BEIRUT. După cum relatea
ză agenția France Presse; la 3 oc
tombrie în urma concedierii a 250 
de muncitori de la filatura de 
bumbac din Tripoli, 2000 de mun
citori de la această fabrică au de
clanșat o grevă de solidaritate 
pentru a obliga direcția să revină 

asupra hotărîrii de concediere.
• SCARBOROUGH. La Scar

borough continuă lucrările confe
rinței Partidului laburist din An
glia.

Delegații la conferință au discu
tat documentul-program al Comi
tetului executiv ;,Mișcarea laburis
tă în anul I960" în care sînt ex
puse sarcinile partidului în perioa
da următoare. Autorul acestui do
cument Morgan Phillips, secretarul

general al partidului; îndeamnă la 
întărirea și lărgirea partidului la
burist.

• ROMA. Asociația națională a 
partizanilor din Italia a dat pu
blicității o declarație în care aver
tizează împotriva reînvierii mili
tarismului german. „Partizanii din 
Italia — participant la măreața 
luptă împotriva nazismului ți fas
cismului; se spune în declarație, a- 
trag atenția opiniei publice asupra 
primejdiei de moarte pe care o 
prezintă tendințele cercurilor mi
litare ți politice de la Bonn".

• BERLIN. Conferința Uniunii 
studenților socialiști din Germania 
occidentală a adoptat o serie dc 
rezoluții printre care o rezoluție 
împotriva înarmării atomice a Ger
maniei occidentale; a propagandei 
revanșarde precum și a proiectelor 
politicii războiului rece" dusă de 
Bonn. Această conferință a avut 
loc în ciuda presiunilor exercitate 
asupra Uniunii studenților socia
liști din Germania occidentală de 
către guvernul Adenauer și de con
ducerea de dreapta a P.S.D.G.

• HAVANA. In întreaga Cubă 
se string semnături pe „declarația 
de la Havana", care a devenit do
cumentul program al luptei pen
tru libertate fi fericire nu numai 
pentru poporul cuban, ci și pentru 
toate popoarele Americii Latine.
Potrivit datelor preliminare, -„de

clarația de la Havana" a și fost

semnată de peste două milioane 
de cubani.

• LENINGRAD. La 4 octom
brie s-a încheiat la Leningrad 
Conferința europeană pentru coor
donarea mersului trenurilor de că
lători, la lucrările căreia au parti
cipat delegații-din 25 de țări. Au 
fost examinate problemele îmbu
nătățirii transportului internațional 
feroviar de călători din Europa.

• DELHI. Potrivit datelor or
ganizațiilor
sindicatele 

proximativ 
primul lac, 

numărul membrilor 
Congresul național al sindicatelor 
din India care numără 1.503.000 
membri.

• NEW YORK. Prensa Latina 
anunță că Ministerul Afacerilor
Externe al Venezuelei a adresat 
Departamentului de Stat al S.U.A. 
o notă în care protestează cu ho- 
tărîre împotriva încălcării de că
tre Statele Unite a rezoluției adop
tate de Conferința din Costa Rica 
a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor membre ale Organizației 
Statelor Americane cu privire la 
sancțiunile împotriva Republicii 
Dominicane. Aceste încălcări cons
tau în faptul că în ciuda rezoluției 
adoptate în unanimitate, pentru ca
re a votat și delegația americană, 
S.U.A. continuă să întrețină relații 
economice strînse cu regimul dic
tatorial Trujillo și să importe za
hăr din Republica Dominicană.

sindicale; în prezent 
din India numără a- 

3.400.000 membri. Pe 
din punct de vedere al 

se situează
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finitivă a acestei probleme, ur
gente a timpurilor noasfte, și 
a subliniat că, în cuvîntarea sa, 
N. S. Hrușciov a exprimat nă
zuința popoarelor întregii lumi 
de a se realiza o pace trainică.

In încheiere, d-na Hidayat a 
spus : „Fie ca Organizația'*?» a- 
țiunilor Unite să nu dezamă
gească speranțele omenirii, fie 
ca lupta consecventă și nobilă 
a primului ministru Hrușciov să 
fie încununată de succes".
-----  ----- O-----

SITUAȚIA DIN C0N60
LEOPOLDVILLE 5 (Ager- 

presi)
Ultimele telegrame transmise 

din Leopoldville de agențiile de 
presă dovedesc cît de precare 
și șubrede sînt pozițiile complo
tiștilor care cîrmuiesc în Con
go în cîrdășie cu cercurile co
loniale. La 4 octombrie, în în
treaga provincie Katanga, unde 
s-au cuibărit trădătorul Chom- 
be și acoliții săi, s-au introdus 
restricții de circulație între ore
le 24 și 5 dimineața. După cum 
anunță corespondfentul agenției 
Reuter subunități de jandarme
rie și poliție înarmate pînă. în 
dinți patrulează în jeep-nrî pe 
străzile pustii din Elisabethvil- 
le — principalul oraș din Ka
tanga.

La Leopoldville, așa-numitul 
„consiliu al comisarilor gene
rali" care a fost creat de reac- 
țiune pentru a contracara gu
vernul Lumumba, bate în retra
gere. „No; nu intenționăm să 
luăm în mîinile noastre puterea 
de stat deoarece poporul nu ne-a 
îmnuternicit și nu ne-a ales", se 
spune în declarația consiliului.

„Consiliul comisarilor ■ gene
rali" care nu reprezintă pe ni
meni și nimic s-a dovedit 
neviabil.

Potrivit știrilor sosite 
Congo, Patrice Lumumba, 
guvernului legal, continuă 
lucreze la reședința sa din 
p'oldville, păzită de autoritățile 
congoleze și de trupele O.N.U. 
Lumumba se bucură de spriji
nul deplin al unităților armatei 
naționale congoleze aflate la 
Stanleyville, 
trativ al 
goului.

a fi

din 
șeful 

să 
Leo-

aflate
centrul adminis- 

părții de vest a Con-
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unui satelit militar 
american

NEW YORK 5 (Agerpres)
Corespondentul din Cap Ca

naveral al agenției United Press 
International relatează că S.U.A. 
au lansat la 4 octombrie un sa
telit „Courrier" pe o orbită e- 
cuatorială. Satelitul are forma 
unei sfere cu diametrul 129,5 
cm și cîntărește 216,5 kg. La 
bordul satelitului sînt instalate 
aparat dte înregistrat: și radio- 
emițătoare care, potrivit agen
ției, vor servi pentru retransmi
terea informațiilor militare se
crete.
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