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Îngrijirea spațiului locativ — 
sarcina I. L L dar și a locatarilor

necesar 
ve.ntila 
pînă a-

Incze

Roadele 
unei propuneri 
Jîicze Iosif este fochist la ca

zonele care alimentează cu a- 
buri Filatura Lupeni. Partici- 
pîtid la o consfătuire de produc
ție în care s-au analizat posi
bilitățile de reducere я consu
murilor specifice în vederea mic
șorării prețului de cost al pro 
ducției, el a venit cu 0 propu
nere asupra căreia s-a gîndit 

.mult. Pentru a se asigură o ar 
, dere completă a cărbunelui în 
focarul cazanelor, este 
să se lucreze cu două 
toare, și nu cu'unul, ca 
tunci — a arătat tov.
Consumul în plus de energie e- 
lectrică necesară celui de-al doi
lea ventilator, va fi compensat 
de marile economii ce se vor 
face la combustibil.

Trecînd la înfăptuirea propu
nerii sale, comunistul Incze a 
adus întreprinderii economii im- 

. portante: la fiecare 24 de ore 
se realizează la cazane o eco
nomie de 2000 kg. cărbune.

ION STRAINU 
corespondent 
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întrecere pentru titlul 
de „cea mai bună 

brigadă”
întrecerea pentru titlul 

„cea mai bună brigadă" se des
fășoară la sectorul I al minei 
Aninoasa cu multă însuflețire. 
De exemplu, în hma septembrie 
a. c. brigăzile conduse de mi
nerii Cristea Aurel. Mănăilă Va
sile, David Ioan, Roman Petru, 
Ștefan Grigore și Toroțkoi Ghe- 
orghe au reușit să obțină o pro
ductivitate sporită realizînd tot
odată economii cuprinse între 
500—1300 lei. Pînă în pre
zent, brigada comunistului 
Cristea Aurel a obținut depă
șii le cele mai mari. In luna sep
tembrie această brigadă și-a die- 
pășit planul cu 25 la sută. Re
cent, minerii Dina Virgil, Pe
trie Nicolae și Dobre Alexandru 
care lucrează în brigada mine
rului Cristea Aurel s-au angajat 
să sporească productivitatea în 
abataj cu încă 0,500 tone de căr
bune pe post. Deoarece majori
tatea brigăzilor de la sectorul I 
au început să obțină realizări 
din ce în ce mai mari, este greu 
de prevăzut cine va cîștiga locul 
de brigadă fruntașă pe sector. 

1 Lăcătușul ajustor Ștefan •
Vasile este unul din utemiștii * 
harnici de lai U.R.U.M.P., cu-’ 
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t în timp ce verifică montarea J 
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* tru transportoarele ȚP-1

de

Economii de materiale

La cele peste 8700 tone de căr
bune date peste plan în trimestrul 
III la Vulcan, au adus o contri
buție de seamă și minerii din sec
torul II, deținătorii titlului „Casca 
de aur a tehnicianului"
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Minerii luga Vasile și ivașcu Luca lucrează în brigada 
lui Mănăilă Vasile de Ia sectorul I Aninoasa. Preocuparea 
lor și a întregii brigăzi este de a da cărbune cît mai mult 
dar și de calitate bună. Pentru aceasta, tăierea cărbunelui în 
front trebuie făcută cu atenție, la fiecare lovitură a picha- 
merului să cadă cît mai mult cărbune în blocuri mari. După 
cum se vede în clișeul nostru, cei doi mineri îșî cunosc bine 
meseria. In timp ce luga desprinde pe ruptură un bloc de 
cărbune, Ivașcu îl ajută cu ciocanul.

Vești din sectoarele minei Vulcan 
Mai mult cărbune cocsifieabil 

siderurgicilor
Obiectivul cel mai important al 

activității minerilor de la sectorul 
I al minei Vulcan este de a extra
ge cît mai mult cărbune cocsifieabil 
pentru industria noastră siderur
gică. Minerii de aici au trimis la 
suprafață în luna trecută cu aproa
pe 800 tone mai mult cărbune di- 
cît aveau planificat. Acesta este 
rezultatul întrecerii socialiste pe 
profesii care a cuprins toate brigă
zile ce lucrează în cărbune la acest 
sector.

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut în septembrie minerii din 
frontalul de pe stratul 15 condus 
de Zaharia Constantin care au dat 
cu 600 tone de cărbune mai mult 
decît planul lunar. Bine au mun
cit și brigăzile conduse de Tu ca
duc Mihai și Bogdan Gheorghe 
care au încheiat luna septembrie 
cu 100—120 tone cărbune extra
se în afara planului

Vineri
7 octombrie

1960

Luptînd pentru a se menține în 
------ --------- i cu celelalte sec-

reducerea 
lemnos și

fruntea întrecerii 
toare miniere din Valea Jiului, co
lectivul sectorului 
trimestrul III cu un plus de 1274 
ttWF1 de cărbune cocsifieabil față 
de prevederile planului.

Pe lîngă rezultatele frumoase ob
ținute în extragerea cărbunelui, co
lectivul sectorului II a obținut suc
cese remarcabile și în 
consumului de material 
exploziv.

In luna trecută s-au
pe sector 30 m.c. lemn 
35 kg. exploziv și o cantitate apre
ciabilă de capse.

La obținerea acestui rezultat au 
contribuit în mare parte brigăzile 
de mineri conduse de Bordea Ema- 
noil, Pîrvu Ștefan, de la pregătiri 
și Negrescu Vasile.

II a încheiat

economisit 
de molid,

înfăptuirea sarcinilor economice — 
în centrul atenției muncii politice de masă

Minerii din Vulcan au pornit 
cu însuflețire la înfăptuirea sar
cinilor puse de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R. în fața indus
triei carbonifere. Sporirea pro
ducției de cărbune pentru cocs 
pe baza ridicării continue a pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost au devenit preo
cupări de căpetenie ale întregu
lui colectiv al exploatării. Prin 
succesele lor de zi cu zi, prin 
preocuparea continuă pentru 
îmbunătățirea organizării mun
cii și perfecționarea procesului 
de producție, minerii, tehnicienii 
și inginerii minei Vulcan își a- 
firmă hotărîrea de. a da viață 
sarcinilor puse de partid în fața 
industriei carbonifere.

Pentru a stimula elanul în 
muncă al colectivului, pentru 
a-1 mobiliza spre obținerea de 
noi succese în îndeplinirea sar
cinilor de producție, organiza
țiile de partid, toți comuniștii de 
la mina Vulcan desfășoară o 

activitate susținută.
îndrumate de comitetul de 

partid, organizațiile de bază din 
sectoarele minei pun în centrul 
preocupărilor lor îndeplinirea 
sarcinilor de producție, a anga
jamentelor luate în întrecerea 
socialistă în privința sporirii
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Citi(i în pagina IV-a:

• Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
• N. S. Hrușciov a primit pe un cunoscut fizician american.
• Paul Robeson — doctor Honoris Causa al Universității 

Humboldt.
• Referendum în Uniunea S ud-Africană fără participarea 

populației băștinașe.
• Declarația guvernului R. P. Mongole.

Sarcina de bază a I.L.L. o cons
tituie administrarea și întreținerea 
fondului de locuințe proprietate 
de stat, aflat pînă la 1 martie a.c. 
în administrarea întreprinderilor, 
organizațiilor economice de stat 
etc. Totodată, buna gospodărire și 
întreținere a fondului de locuințe 
trebuie să constituie obiectul unei 
griji permanente a cetățenilor, care 
beneficiază de spațiul ce li s-a re
partizat. Aceasta înseamnă că în
săși locatarii acestor imobile tre
buie să respecte obligațiile ce le 
revin și, mai mult chiar, să ajute 
în mod voluntar organele între
prinderii, la o cit mai bună gos
podărire a fondului locativ ocupat 
de fiecare chiriaș contribuind ast
fel la menținerea spațiului de lo
cuit în condițiuni cit mai bune.

Prin aportul locatarilor se crea- 
ză condiții mai largi pentru Бвва 
administrare și întreținere a imo
bilelor, punîndu-se capăt deterio
rărilor și chiar distrugerilor dato
rite atitudinii înapoiate, lipsă de 
grijă față de avutul obștesc. Este 
o obligație cetățenească să se lupte 
împotriva acelor locatari care, prin 
delăsare sau neglijență, provoacă 
stricăciuni mici, care cu timpul de
vin mai mari în paguba clădirilor 
în care locuiesc.

I.L.L.-ul Petroșani a primit din 
partea statului un important fond 
bănesc 
ținerea 
folosit în scopul prelungirii yieții 
imobilelor, atît a celor vechi cît și 
a celor noi. De la înființare și pînă 
în prezent, I.L.L.-ul a executat un 
volum însemnat de reparații la a- 
cele imobile care necesitau să fie 
reparate urgent. Astfel, se pot da 
ca exemplu lucrările de reparații 
executate în lanț pe străzile 23 Au
gust, Gelu, Decebal, Al. Stahanov, 
Radu Șapcă, 7 Noiembrie, M. Emi- 
nescu, Budai Deleanu din Petro
șani, str. nr. 1, 2, 3, 4, 5 din Co
lonia Ștefan, Crișana, Gh. Lazăr, 
I. V. Stalin și altele din Lupeni, 
precum și în celelalte orașe ale Văii 
Jiului. Aceste reparații au constat 
din repararea tencuielilor exjferioa- 
re, a acoperișurilor, a coșurilor, a 
șarpantelor, a tîmplăriei, confecțio- 
nîndu-se cercevele noi în locul ce
lor putrede, s-au chituit geamurile 
etc. In unele locuri, din cauza ins
talației electrice aparente s-a pro- 

pentru repararea și între- 
imobilelor, fond ce trebuie

productivității muncii și reduce
rii prețului de cost.

O atenție deosebită acordă co
mitetul de partid și organizațiile 
de bază din sectoarele minei in
tensificării muncii politice de 
masă. In ultimele luni colecti
vele de agitatori ale organiza
țiilor de bază au fost lărgite, ele 
cuprinzînd în prezent mai bine 
de 500 membri și candidați de 
partid precum și un mare nu
măr de tovarăși din activul fără 
de partid. Muncitori și tehni
cieni de frunte, buni organiza
tori ai producției, exemple de 
disciplină și conștiinciozitate în 
muncă, așa cum sînt tov. Bor- 
dea Emanoil, Gantz Ștefan, Biro 
Emeric, Negrescu Vasile, Ko
vacs Emeric — iată cine au 
fost confirmați în primul rînd 
ca agitatori.

Comitetul de partid s-a preo
cupat de asemenea cu multă a- 
tenție de instruirea agitatorilor 
Au fost organizate trimestrial 
ședințe de instruire cu toți agi
tatorii de la exploatare. La ulti
ma ședință de instruire, tovară
șii Mîrza Aurel, secretarul co
mitetului de partid, Cotoț Iosif, 
șeful exploatării și Rîpa Petru, 
președintele comitetului sindica
tului minei au vorbit agitatori-

introducerea ei în tub 
sub tencuială.

I
i

cedat la 
Bergman

Apropiindu-se timpul de iarnă, 
conuucerea I.L.L. Petroșani în șe
dință cu șefii sectoarelor I.L.L. 
din Valea Jiului a trasat sarcini 
concrete asupra măsurilor ce tre
buie luate, pentru ca oamenii mun
cii să nu simtă niciun neajuns în 
privința bunei funcționări a fon
dului locativ. Astfel, se vor lua 
măsuri ca absolut toate acoperișu
rile și coșurile să fie reparate și 
curățate. Pentru ducerea la înde
plinire a acestor sarcini un aju
tor prețios va trebui să-1 avem 
și din partea locatarilor, prin ară
tarea acelora care sparg țiglele л* 
izolațiile de pe terase, prin mon
tarea de antene.

Se vor lua măsuri la blocuri de 
a se pune la punct subsolurile prin 
completarea tîmplăriei lipsă, a gea
murilor și predarea cu proces ver
bal a acestora, responsabililor de' 
scară, care împreună cu locatarii 
vor trebui să suporte eventualele 
stricăciuni. Se vor repara ușile de 
intrare și completa cu geamuri; aco
lo unde lipsesc și se vor executa 
zugrăveli pe case de scări. Cu a-] 
jutorul grupelor de partid, se voi ț 
face adunări cu locatarii stărilor 
din blocuri, în scopul de a iniția i 
întreceri pentru buna întreținere și 
curățenie a acestora.

O altă măsură ce se va lua de 
către I.L.L. este aceea a reparării 
centralelor termice, asigurîndu-sc i 
astfel buna funcționare a acestor I 
centrale, pentru a da căldură și 
apă caldă suficientă locatarilor. De 
relevat este faptul că un ajutoț 
prețios s-a adus din partea comi
tetelor de blocuri cu încălzire cen
trală, care din fondurile create prin 
donațiile locatarilor, au și execu
tat o serie întreagă de reparații.

Toți cetățenii din Valea Jiului 
care locuiesc în imobilele admi
nistrate de I.L.L. trebuie să sprijine 
activitatea noastră, iar colectivul 
I.L.L. se angajează să lupte pen
tru crearea de condiții cît mai bu
ne de locuit oamenilor muncii, 
contribuind prin aceasta la între
ținerea și înfrumusețarea imobile
lor și prelungirea duratei lor de 
funcționare.

ȘEFER GHEORGHE 
ing. șef. I.L.L. — Petroșani

lor despre sarcinile ce stau în 
fața exploatării în lumina di
rectivelor elaborate de Congre
sul al III-lea al partidului, le- 
iul cum trebuie desfășurată 
munca politică de către agita
tori în vederea mobilizării bri
găzilor de mineri la sporirea 
productivității muncii, realizarea 
de economii, intensificarea între
cerii socialiste pentru înfăptui
rea angajamentelor luate de co
lectivul minei. îndrumate de co
mitetul de partid, organizațiile. 
de bază se îngrijesc die aseme
nea de instruirea agitatorilor, 
de înarmarea lor cu cunoștințele 
necesare desfășurării un^i munci . 
politice bogate în conținut, efica
ce. In acest scop birourile or
ganizațiilor de bază din sectoa
rele I, II, III, V, VIII și altele 
instruiesc lunar agitatorii în le- j 
gătură cu sarcinile economice. 
care stau în fața colectivelor sec-; 
toarelor, precum și cu metodele ■ 
pe care agitatorii trebuie să le 
folosească în activitatea lor de, 
zi cu zi. Birourile organizațiilor 
de bază din aceste sectoare a- 
cordă o deosebită atenție și în
drumării agitatorilor. La secto-

I. DU ВЕК
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albiei țiului Mur- 
I timpul cutremuru- 

pkmint din anul 
vot fi suficiente 
exploatarea unei

baza marilor 
de minereuri 
regiuae vor

Puiul
Academia de Științe a 

R.S.S. Tadjice a început 
a 

resur- 
orien- 
econo-

elaborarea științifică 
problemei folosirii 
selor 
tării 
mice

In

naturale și 
dezvoltării 

a Pamirului. 
baza unei hotărlri a

guvernului Tadjiki'stanu- 
lui, în Pamir, unul din
tre cele mai înalte pla
touri din lume, situat la 
o altitudine de 4000— 
5000 metri deasupra ni
velului mării, se va cons
titui o nouă regiune eco- 

■ nomică. Pe
zăcăminte 

această

lua o mare dezvoltare in
dustriile extractivă, car
boniferă și chimică. Pen
tru prelucrarea produse
lor animaliere și hortico
le va fi creată o indus
trie alimentară.

Rîurile de munte din 
Pamir reprezintă un u- 
riaș potențial de energie. 
Rezervele de apă ale la
cului Sarezkoe care s-a 
format de pe urma sur
pării I 
gab în 
lui de 
1911;
pentru 
puternice hidrocentrale.

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

РыИн proiecția rețelelor 
de înaltă tensiune

Protecția liniilor de transportare a energiei e-

-ea unei delegații sovietice 
de oameni de cultură

Capitală Me> 
de cultură so-

de prietenie sovieto- 
prim-vicepreședinte al 
unionale pentru răs- 
cunoștințelor politice

Joi a sosit în 
goți a de oameni 
vietîci care va participa Ia ma
nifestările din cadrul Lunii prie
teniei romino-sovietice în țara 
noastră. Delegația sovietică este 
compusă din: Nikolai Nikolae- 
vici Meseațev, vicepreședinte al 
Asociației 
romîne, 
Societății 
plndirea

«și științifice, candidat In științe 
"juridice, conducătorul delegației; 

prof. dr. Ekaterina Alekseevna 
Vasiukova, vicepreședinte al A- 
sodației de prietenie sovieto-ro 
mine, director al Institutului u- 
nlona! de endocrinologie expe
rimentală; Aleksandr Aieksan- 
drovlci Mihailov, membru cores
pondent al Academiei de științe 
a Uniunii Sovietice, doctor In 
științe astronomice, directorul 
Observatorului Pulkovo, preșe
dintele Comitetului de aotronau-

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

tică; Ivan Ivanovic! Merjavih, 
maistru petrolist din R.S.S.A. 
Tătară.

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, delegația sovietică a fost 
salutată de tovarășii: acad. prof. 
P. Constantinescu-Iași șl Marin 
Florea lonescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
acad. Șt. Mllcu, prim-secretar 
al Academiei R. P. Romîne, 
acad. Gh. Demetrescu, directo
rul Observatorului astronomic 
din București al Academiei R.P. 
Romîne, dr. 1. Bogdan, vicepre
ședinte al S.R.S.C., E. Rodan și 
I, Moraru, secretari ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de știință, 
artă șl cultură, activiști al 
A.R.L U.S.-uIul, ziariști.

Au fost de față V. A. 
consilier al Ambasadei 
Sovietice la București 
membri ai

Karpov, 
Uniunii 
și alți

Ambasadei.
(A ger preș)

A

m inima muntelui
In valea pitorească a 

ilului Agura domnește 
veselia și însuflețirea. 
Acolo, pe țărmul Mării 
Negre, în apropiere de 
Soci, s-a deschis o ta
bără turistică interna
țională pentru tineret, 
cu o capacitate de 275 
locuri, in această tabă
ră se odihnesc tineri și 
tinere din Uniunea So
vietică, precum și tineri 
din Cehoslovacia, Polo
nia, Statele Unite ale 
Americii, Republica De-

frumoase pe drumurile 
de munte din Caucaz, 
plimbări cu șalupele/ 
de-a lungul coastei, vi
zitează locurile mai 
deosebite din stațiunea 
balneară. Durata șede
rii în tabără variază 
între 8 și 24 de zile. 
Tinerii din străinătate 
vin aici în cadrul 
schimbului de turiști.

Sistemul energetic al Siberiei
Construcția hidrocentralelor, ca

re vor intra în sistemul energetic 
unic al Siberiei, va fi concentrată 
în anii următori pe Angara și Enisei. 

In afară de hidrocentrala Irkutsk, 
care a și intrat în funcțiune și de 
hidrocentrala Bratsk care se află 
în curs de construcție , pe Angara 
se prevede să se construiască încă 
două hidrocentrale — de la Uimsk 
și Bogucean—cu o putere totală de 
cel puțin 9.000.000 kW.

Grandioasă va fi cascada de 
hidrocentrale de pe Enisei cu o 
producție anuală de aproximativ 
100 miliarde kWh energie 
lectrică.

La Institutul de energetică al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S. s-au 
terminat cercetările și calculele 
tehnico-economice legate de crea
rea unui sistem energetic unic îu 
Siberia.

Principalele noduri ale sistemu
lui energetic siberian vor deveni 
marile termo și hidrocentrale cu o 
putere de pînă la 6.000.000 kW, 
dintre care unele se și află în curs 
de construcție. Două treimi din 
întreaga cantitate de energie elec
trică vor fi produse de termocen
tralele ce se construiesc pe baza 
imenselor zăcăminte de .cărbune din 
Siberia răsăriteană.

cent oamenii de știință sovietici au creat un nou 
agregat care protejează linia în mod absolut e- 

' ficace împotriva oricăror suprasarcini. La uzina 
„Proletarul" din Leningrad s-a construit un mo
del experimental de paratrăsnet combinat pentru 
rețelele cu o tensiune pînă la 500.000 V. El a tre
cut ci succes încercările la care a fost supus, re- 

/ zistînd la șocurile unor trăsnete artificiale cu o 
pînă la 1.300.000 V. Acum, acest para- 

înce-
tensiune 
trăsnet 

t pe să 
/produs 

{ serie.

...Și în ziua aceea ușa cămi
nului cultural din Bănița era 
larg deschisă încă de diminea
ță. Tov. Mezdrea Angela, direc
toarea căminului, alegea cu gri
jă cîteva cărți din bibliotecă pen
tru a le duce ca de obicei la 
domiciliul locuitorilor din inima 
muntelui. Este știut însă că ci
titorii pasionați vin singuri la 
bibliotecă pentru a împrumuta 
cărți și totuși la Bănița mulți 
primesc acasă cărțile dorite. A- 
ceasta nu pentru că oamenii nu 
ar fi îndrăgit și ei prietenul cre
dincios — cartea. Nu 1 Dar Ba
nița este întinsă pe o rază de 
aproape 15 km., mulți locuind 
într-adevăr în inima muntelui 
și uneori trec zile multe pînă 
cobor la cămin. ■“

Iată de ce directoarea cămi
nului este, văzută adesea cu pla
sa doldora de cărți străbătînd 
potecile pînă la cele mai înde
părtate case ale sătenilor

Prietenii bibliotecii
Numai cu cîțiva ani în urmă 

locuitorii Băniței s-au adunat 
din cele mai îndepărtate colțuri 
ale comunei pentru a participa 
la inaugurarea noului lor cămin 
cultural. Atunci a luat ființă și 
biblioteca de aici, ea fiind cea 
mai tînără din raion. In acest

•JTW

biblioteca și-a cuce-timp scurt,
rit mulți prieteni. Nu este vorba 
numai de cei care o frecventează 
cu regularitate ci de acei tare 
au îndrăgit munca cu cartea, 
ajutînd din plin activitatea bi
bliotecarei. Ajutată de cititori 
ca Stoica Petru, Brebeu Zam
fir, lonescu Marin și alții, bi- 
blfotecara Mezdrea Angela a or
ganizat 21 de cercuri de citit. 
Fiecare din aceste cercuri este 
frecventat de 15—20 de persoa
ne In serile lungi de toamnă în 
multe locuințe pierdute printre 
dealuri, se string mulți săteni 
ascultînd atenți lectura cărților.

In ajutorul sătencelor
La celelalte activități pe care 

te desfășoară în cadrul căminu
lui cultural tov. Mezdrea An
gela, nu de mult s-a adăugat 
una nouă : organizarea cercuri
lor de citit cu femeile în care 
sînt citite articole din revistele 
„Femeia" și „Săteanca". De ac
tivitatea acestor cercuri se ocu
pă tov. Scutaru Viorica, ’ că 
la început veneau la ședințele 
cercurilor doar cîte 5—6 femei, 
azi numărul lor trece de 20.

Biblioteca de ia cămin pune 
de asemenea la dispoziția săte
nilor cărți care îi ajută în mun
ca lor de zi cu zi. Astfel sînt 
foarte solicitate cărți cu carac
ter agricol ca: îngrijirea cultu
rilor, Bolile animalelor, Cultura

Progresul tehnic în cele mai importante ramuri 
industriei sovieticeale

In culegerea statistică „Eco
nomia națională a U.R.S.S. în 
1959", apărută recent Ia Mos
cova, un interes deosebit pre
zintă datele cu privire la indi
catorii tehnico-economici ai ce
lor mai importante ramuri ale 
industriei grele, care oglindesc 
rezultatele progresului tehnic

INDUSTRIA ENERGETICA: 
anul trecut, pentru producerea 
unui kWh de energie electrică 
s-au cheltuit în medie în U.R.S.S. 
440 gr. de combustibil conven
țional (cu o capacitate calorică 
de 7000 calorii). Aceasta repre
zintă cu 103 gr. mai puțin decît 
în 1950 și cu 80—115 gr. mai 
puțin decît actualul consum de 
combustibil convențional tn 
R.F.G., Anglia și Franța

In 1959, termocentralele din 
U.R.S.S. au produs 217,5 mili
arde kWh de energie electrică 
La consumul specific de com
bustibil din anul 1950, pentru 
producerea unei asemenea can
tități de energie ar fi fost nece
sar să se transporte în plus de 
la mine la centrale electrice a- 
proximativ 23 milioane tone de 
antracit de calitate superioară.

INDUSTRIA SIDERURGICA 
ȘI METALURGICA: în 1959,

coeficientul mediu de folosire a 
volumului util al furnalelor a 
fost în U.R.S.S. de 0.771, ceea 
ce înseamnă că s-a obținut o 
tonă de fontă pe zi de pe 0,771 
m. c, de volum util al furnalu
lui față de 0,980 m.c. în 1950. Tot
odată, la furnale s-a înregistrat 
de două ori mai puțini timpi 
morți dfecît anul trecut.

In condițiile folosirii furnale
lor la nivelul indicilor anului 
1950, pentru obținerea a 43 mi
lioane tone de fontă, cît s-au 
produs în 1959 în U.R.S.S., ar 
fi fost necesar suplimentar apro
ximativ 25 la sută din capaci
tățile existente, adică aproape 
ioj atîtea capacități cîte avea 
Franța cu doi ani în urmă.

Deși ziuă de lucru a fost re
dusă cu o oră, producția pe 
muncitor a crescut de la circa 
’000 tone în 1950 la 2700 tone 
în 1959.

In 1959, în oțelăriile Martin 
din U.R.SiS, s-au elaborat peste 
51 milioane tone de oțel. Tot
odată, cantitatea medie de oțel 
obținută zilnic de pe metru pă
trat de vatră a fost de 7,48 tone 
— cu o treime mai mult decît 
în 1950.

Dacă cuptoarele Martin ar fi

fost menținute la nivelul anului 
1950, pentru elaborarea a 51 
milioane tone de oțel ar fi fost 
necesare în plus circa 42 la sută 
din capacitățile existente — mai 
multe decît capacitățile existen
te în Anglia.

In decurs de 10 ani, produc
ția oțelăriilor Martin pe cap de 
muncitor, deși ziua de muncă a 
fost redusă cu o oră, a crescut 
cu aproximativ două treimi, fi
ind în 1959 de 1.217 tone.

INDUSTRIA CARBONIFERA : 
extracția medie lunară pe mun 
citor a crescut anul trecut cu 
peste o treime în comparație cu 
anul 1940, fiind aproape de 41 
tone. Aceasta reprezintă cea mai 
înaltă producție din lume, după 
S.U.A. La extracția după metoda 
la zi producția medie lunară a 
crescut dfe aproape patru ori în 
comparație cu nivelul antebelic 
șt a fost de 227 tone. Crește im
petuos greutatea specifică a 
metodei de extracție la zi. Din 
cele peste 500.000.000 tone de 
cărbuni extrași în 1959, peste o 
cincime a fost obținută în carie
re, Înainte de război; partea ex
tracției prin metoda de exploa
tare la zi reprezenta circa 4 la 
sută.

INDUSTRIA PETROLULUI 
ȘI A GAZELOR: între 1950— 
1959, productivitatea muncii 
muncitorilor din industria de 
extracție a țițeiului a crescut de 
2,7 ori. Aceasta este într-o con
siderabilă măsură rezultatul ex
ploatării zăcămintelor prin fisu
rarea hidraulică a straturilor 
petrolifere, cînd majoritatea son- 
delor erup. Din cantitatea de
129.5 milioane tone de țiței ex
trasă anul trecut aproape 75 la 
sută s-a obținut prin metoda e- 
îupției.

In aceiași perioadă, viteza 
de forare la țiței și gaze a cres
cut aproape de 2,5 ori, în 1956 
reprezentînd 996' metri per gra- 
nîc lunar.

INDUSTRIA CONSTRUC
TOARE DE MAȘINI : în peri
oada 1950—1960, productivita
tea muncii în industria construc
toare de mașini — cea mai ma
re ramură a industriei — a cres
cut (în condițiile trecerii la ziua 
de muncă de șapte ore) de peste
2.5 ori, iar producția industriei 
constructoare de mașini a cres
cut de 4,3 ori.

Numai în ultimii patru ani 
lucrătorii din această ramură au 
produs aproape 7.500 de noi ti
puri de mașini și utilaje, din ca
re aproximativ 2.300 «— anul 
trecut. (Agerpres).

pomilor fructiferi, Creșterea a- 
nimalelor etc.

Deși mulți locuitori ai Băni
ței stau la o mare distanță de 
căminul cultural, totuși cărțile 
ajung în casele lor, ajutîndu-î 
să muncească mai bine, mai cu 
spor.

M. CHIOREANU

Campionatul raional 
de fotbal

Duminică pe stadionul Mine- 
rui din Vulcan a avut loc pri
mul meci de fotbal din cadrul 
campionatului raional între e- 
chipele Minerul II Vulcan și 
Preparatorul Lupeni.

Prima repriză a aparținut Iu- 
penenilor care au dominat cu 
autoritate. Scorul este deschis 
de către oaspeți în minutul 3 
prin Jurca care transformă un 
penalii.

La reluare inițiativa o au 
gazdele care domină dar,înain
tarea este ineficace. Cei care 
marchează sînt tot oaspeții în 
minutul 80 prin Jurca. Unicul 
punct al vulcănenilor este în
scris în minutul 89 de către 
Semetre. Scor final: 1—2.

A. HO2U 
corespondent
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Înfăptuirea sarcinilor economice - 
în centrul atenției muncii politice 

demasă
(Urmare din pac. l-a)

rul I, de pildă, secretarul orga
nizației de bază, tov. Ursa Ioan, 
sau un alt membru al biroului, 
precum și comunistul Covacs E- 
meric, șeful sectorului, stau de 
vorbă cu regularitate cu agita
torii la locurile de muncă, îi în
drumă concret asupra felului 
cum trebuie să muncească pen
tru mobilizarea brigăzilor ia ob
ținerea de noi succese.

Ca rezultat al preocupării bi
rourilor organizațiilor de bază, 
agitatorii au devenit mobiliza
tori entuziaști ai colectivelor la 
obținerea de rezultate din ce în 
ce mai bune în producție. O bo
gată muncă politică au desfășu
rat mai ales agitatorii din or
ganizația de bază nr. 1. Ei au 
arătat rmnerilor că principala 
cale către sporirea producției de 
cărbune cocsificabil și reduce
rea prețului de cost o constituie 
ridicarea productivității muncii. 
Prin îndemnul și exemplul lor 
personal în folosirea tuturor re
zervelor locurilor de muncă pen
tru sporirea productivității mun
cii, agitatorii au mobilizat mine
rii la obținerea de rezultate im
portante. Brigăzile în care lu
crează agitatorii Zaharia Con
stantin. Gagyi loan, Bogdan 
Gheorghe, Moraru Nicolae, spre 
exemplu, își depășesc cu regu- 

. laritate randamentele planificate 
-cu cîte o tonă de cărbune pe 
post. Pe sector productivitatea 
muncii a fost dtepășită cu peste 
500 kg. pe post, obținîndu-se un 
randament de 2,064 tone pe 
post. Cu aceste realizări, secto
rul I se situează în fruntea în
trecerii socialiste pe exploatare. 
Colectivul sectorului a extras 
pînă acum peste 4.900 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan 
Șl a realizat 275.000 lei economii.

însemnate realizări au obținut 
în activitatea lor și agitatorii 
organizației de bază nr. 3. In.. 
Urma mupcii politice desfășura
te de agitatorii Biro Emeric, 
Jurca Emil, Șerban Nicolae și 
alții colectivul acestui sector a 
înregistrat frumoase succese în
deosebi în privința reducerii con
sumului de material lemnos prin 
introducerea armăturilor metali
ce. In abatajul frontal de pe 
stratul 3 și preabatajele secto
rului au fost introduse armă
turi de fier. Drept rezultat, sec- 

Логиі III a economisit lunar 80

Reducerea termenelor do predare, buna gospodărire 
a șantierului

pentru 
în ca- 
lipsuri

șantie-
au

La începutul lunii iulie, în zia
rul nostru a fost publicat artico
lul „Reducerea termenelor de pre
dare, buna gospodărire a șantieru
lui — probleme centrale 
constructorii din Petroșani" 
te se criticau o seamă de 
constatate pe acest șantier.

Organizația de partid a ; 
rului, comitetul sindicatului 
analizat cu toată seriozitatea pro
blemele ridicate in articol. Zeci 
de constructori împreună cu teh
nicienii șantierului au dezbătut pe 
larg posibilitățile de a lichida cu 
rămî nerea in urmă, au propus so
luții și măsuri in scopul îmbună
tățirii activității șantierului.

Au fost regrupate vechile bri
găzi, s-au format altele noi, s-au 
făcut grafice și s-au stabilit ter
mene de execuție pentru o seamă 
de lucrări. Maiștrii au primit în 
grijă loturi de lucru bine definite. In 
același timp, agitatorii organizației 
de bază a șantierului au desfășu
rat o largă acțiune de antrenare 
a Întregului colectiv de constructori 
la dezvoltarea întrecerii socialiste 
și realizarea în cit mai bune con- 
dițiuni a sarcinilor de plan.

Toată această activitate a început 
să-și arate roadele. In luna august 
a fost recuperată răminerea in ur
mă în ce privește predarea unor o- 
biective și a fost predat blocul G 
cu 24 apartamente care era prevă
zut pentru 30 septembrie, iar in 
primele zile ale lunii octombrie 

in. c. material lemnos, lucru ce 
a influențat substanțial reduce
rea prețului de cost. Sectorul 
III este pe cale de a îndeplini 
angajamentul luat în privința 
reducerii prețului de cost. Mi 
nprii sectorului au realizat o e- 
conomie de 531.200 lei. In ob
ținerea acestor rezultate munca 
politică de masă a avut un rol 
de seamă.

Numeroase fapte din activita
tea agitatorilor s-ar putea enu
mera și din alte sectoare. O do
vadă grăitoare a eficienței mun
cii politice desfășurate de agi
tatorii de la mina Vulcan sînt 
rezultatele obținute de colectivul 
exploatării în întrecerea socialis
tă. Minerii din Vulcan 
ținut în cursul ultimei 
productivitate de peste 
de cărbune pe post, pe 
tare, iar la prețui de cost au 
realizat peste 350.000 lei eco
nomii.

Succesele de pînă acum pre
zintă garanția că, mobilizați de 
comuniști, minerii din Vulcan 
vor obține pe viitor realizări șl 
mai de seamă în înfăptuirea sar
cinilor puse de partid.

au ob- 
luni o 

o tonă 
exploa-

Executarea unui rotor pentru poantele de 720 litri nu eote o 
treabă ușoară mai cu seamă atunci chad încă nu stăpinești com
plet tainele meseriei. Dar lăcătușii lakab loeif și Nicuia Alexan
dru se ocupă îndeaproape de tovarășul lor de muncă Văsiu Ghe
orghe, sprijimindu-l ca să-și ridice calificarea ia nivelul muncito
rilor din secția de întreținere a Filaturii Lupani.

IN CLIȘEU; Nicuia Alexandru și lakab Iosif urmărind înde 
minarea cu care Vasta Gheorghe execută măsurătorile cu ajutorul 
șublerului.

probleme actuale pentru constructorii 
din Petroșani

vor fi predate blocurile В și 
cu cîte 24 apartamente care 
fost planificate pentru predare 
31 decembrie, urmînd ca ultimul 
bloc mare — A, prevăzut tot pen
tru sfîrșitul anului, să fie predat 
pînă la 7 Noiembrie.

Și la blocurile mici cu cîte oa- 
tru apartamente, Lucrările de fini-
•ee*e****eee**ee*eeeeeeee»

Pe urmele 
materialelor publicate

saj și predare au aiuns din urmă 
și depășit planul stabilit inițial. 
Astfel, au fost predate deja toate 
blocurile prevăzute pentru sfîrșitul 
trimestrului III, iar- acum cons
tructorii de pe acest lot, au început 
să predea în folosință blocurile 
prevăzute pentru 31 decembrie.

Hotărîrea fermă a constructo
rilor de pe șantierul Petroșani es
te ca pînă la 7 Noiembrie să pre
dea în folosință toate blocurile 
prevăzute pentru acest an, să ter
mine planul anual de predări cu 
aproape 2 luni înainte de ter
men.

Au luat avînt și tencuielile exte
rioare. Brigăzile lui Moga Ioan, 
Găvan Petru, Budică Gheorghe au 
terminat tencuiala exterioară a în
tregului grup de 14 blocuri și au 
trecut la tencuirea încă în acest 
an a blocurilor de pe aliniamentul

c 
au 
la

Cu ocazia proclamării inde
pendenți Federației Nigeriei, 
tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
a trimis d-lui Alhaji Abubakar 
Tafewa fealewa, primul ministru 
al noului stat independent afri
can, o telegramă de felicitare. In 
telegramă se arată printre al
tele :

„Salutînd acest eveniment de 
importanță istorică din viața

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

FRUNTAȘII MINEI
Minerii din Lupeni, în frunte 

cu comuniștii, participă cu în
suflețire la bătălia pentru a da 
viață sarcinilor elaborate de cel 
de-al Ill-lea Congres al parti
dului în privința sporirii pro
ducției de cărbune cocsificabil.

In primele rînduri ale acestei 
bătălii, pășesc minerii din aba
tajele frontale ale celui mai ma
re sector al exploatării — sec
torul III. Luna care s-a încheiat 
recent a însemnat pentru minerii 
acestui sector o perioadă de 
muncă rodnică, bogată în reali
zări. Preocupați neîncetat de 
perfecționarea procesului de pro
ducție, ei au realizat o producti- 

re-al doilea, hotărîți să obțină un 
zultat deosebit: toate . blocurile 
locuite din cartierul Livezeni să 
fie tencuite și exterior, cu toate 
amenajările terminate !

La zidăria de roșu a noilor clă
diri, s-au introdus inovații valo
roase care au dat roade frumoase : 
la construcția școlii cu 16 clase a 
fost repartizată brigada lui Froșt 
Ștefan care a luat lucrarea în a- 
cord global, de la fundații pînă la 
ultimul metru pătrat de tencuială 
interioară și exterioară ! La fel, 
la construcția blocurilor. M, N, L, 
A 1 și A 2, zidăria de roșu este 
executată de brigada lui Wirst 
Walter, care trece de la un bloc la 
altul după cum are clmp de iu* 
cru deschis prin montarea planșee- 
lor, ceea ce face să obțină un ran
dament ridicat.

In problema gospodăriei mate* 
rialelor, curățirii și punerii la punct 
a incintelor și împrejurimile noi
lor blocuri predate sau obținut de 
asemenea unele succese. Dar, a- 
cestea sînt departe de posibilități 
și nu satisfac cerințele actuale.

Au trecut două luni și jumătate 
de la publicarea articolului amintit 
mai sus. In acest răstimp, construc
torii șantierului Petroșani au lichi
dat multe lipsuri și au obținut im
portante succese. Aceste realizări 
trebuie dezvoltate în continuare, 
în toate sectoarele lor de activita
te, pentru a înregistra noi victori 
în muncă 1 

ii Federația Иіцпеі I 
poporului nigerian, guvernul 
Republicii Populare Romîne de
clară în mori solemn că recu
noaște Federația Nigeriei ca 
stat independent și suveran".

In telegramă se exprimă con
vingerea că între Republica 
Populară Romînă și Federația 
Nigeriei se vor stabili și dez
volta relații prietenești în inte
resul păcii și al colaborării in
ternaționale.

vitate de 2,199 tone de cărbune 
pe post, cu aproape 200 kg. pe 
post mai mare decît sarcina de 
plan. In acest fel ei au înregis
trat o însemnată depășire de 
plan: 1910 tone cărbune cocsi
ficabil. Cea mai mare contribu
ție la această diepășire au adus-o 
brigăzile de fronta-liști conduse 
de comunistul Ghioancă Sabin 
și candidatul de partid Spînu 
Petre, care și-au depășit sarci
nile de plan cu 928, respectiv, 
1070 tone de cărbune. însemnate 
rezultate în întrecere au. înre
gistrat și brigăzile conduse de 
Onișor Nicolae, Abrudeanu Flo- 
rea șî Aslău loan.

Dar faptul că minerii secto
rului și-au pus la inimă sarci
nile elaborate de directivele 
Congresului, îl confirmă rezul
tatele obținute,de ei în reduce
rea consumului de material lem
nos. Prin introducerea armătu
rilor de fier, minerii de aici e- 
conomisesc lunar importante 
cantități de lemn de mină. Pe 
luna septembrie, de pildă, ei au 
redus consumul de lemn cu a- 
proape 90 m. c. adică cu 3,560 
m. c. pe 1000 tone cte cărbune.

—«♦==—

Amintiri plăcute
N-a fost trimestru din acest 

an în care pe adresa comitetu
lui sindicatului de la preparăția 
Petrila să nu fi sosit ilustrate 
din diferite colțuri ale țării. 
Cele mai muJte însâ au venit 
în trimestrul III. E și normal. 
In această perioadă au fost în 
concediu de odihnă în stațiunile 
baJneo-climateriee cei mai mulți 
muncitorii și tehnicieni care au 
trimis pe adresa sindicatului 
ilustrate însoțite de mulțumiri 
și urări pornite din inimă adre
sate partidului1 pentru grija ce 
o poartă tuturor acelor ce mun- • 
eesc.

— Asta-i de ia Rapel, asta 
de la Moldovan, cealaltă de la 
Barbura... își spune zîmbipd to
varășul Balogh, președintele sin- 
dlicatului. $i ori de cîte ori le 
privește prin minte îi vin amin
tiri plăcute, așa cum le vin și 
celor care prin grija partidului 
nostru drag și-au petrecut con
cediul de odihnă așa cum nici 
nu îndrăzneau să viseze în tie
cut.

GAINA PETRU
corespondent

t 
t

ANUNȚ
Institutul de Mine „Gh.

Gheorghiu-Dej“ Petroșani 
anunță: luni 10 octombrie 
a. c. va avea loc concurs de 
admitere pentru cursurile de 
zi la facultățile:

— Mine — secția exploa
tări mitoiere.

— Electromecanică minieră 
— secția mașini și utilaj 
'tniniei

înscrierile se vor face la 
secretariatele facultăților res
pective pînă în 2iua de 9 
octombrie inclusiv.

Miercuri 12 octombrie a.c. 
va avea loc concursul de 
admitere pentru cursurile 
serale și fără frecvență:

— Facultatea de mine» 
secția exploatării miniere 
(fără frecvență și seral).

— Facultatea electrome
canică minieră, secția ma
șini și utilaj minier (fără 
frecvență).

înscrierile se vor faee pî
nă în riua de 11 octombrie 
a. c. inclusiv.

■ ■ . . -
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Ca urmare a prevederilor 5 
hotărîriî Consiliului de Mi- * 

iwștri nr. 40 din 6 aprilie a.c., ♦, 
programul de lucru al de- * 

j pozitelor de combustibil pe £ 
Ф perioada octombrie—martie o

5 -------
♦ rea 9—17.
o ---- --

este:
— lunea, miercurea, vlne-

— marțea, Joia ți sîmb&ta 
,30—15,30.

1
-f,

Teatrul de stat
„Valea Jiului”

prezintă 

sTmbătă 8 octombrie 1960 
orele 19,30 

JUKI îl fEUORII LUI 
piesă în 3 acfe 

de Lucia Demefrius
Și

duminică 9 octombrie 1960 
orele 19,30

PARTEA LEULUI 
comedie în 3 acte 

de C. Teodor и 
Regla artistică : 

Marcel Șoma 
Scenografia :

Lidia Pincus
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Lucrările Adunării Benerate
NEW YORK 6 (Agerpres).
La ora 15,25, ora New York- 

ului, a început ședința plenară 
die după-amiază a Adunării Ge
nerale a O.N,U. La această șe
dință a continuat discuția ge
nerală.

Luînd cuvîntul, Federico Al
varez Plata, conducătorul dele
gației Boliviei, a declarat că, 
pentru țările Americii de sud, 
cele mai importante sînt proble
mele asigurării dezvoltării lor 
economice. Problema ajutorării 
dezvoltării economice a țărilor 
din America Latină, a spus el, 
a fost ridicată dte mult, dar nu 
a fost rezolvată pînă în pre
zent.

Referindu-se la politica exter
nă a tării sale, conducătorul 
delegației boliviene a declarat 
că guvernul Boliviei sprijină 
lupta popoarelor pentru liber
tatea și independența lor. Cei 
care, vorbesc despre lipsa de 
maturitate a popoarelor colo
niale, despre incapacitatea lor 
de a prelua puterea, insultă a- 
ceste popoare. In încheiere Al
varez Plata a subliniat că pen
tru întreaga omenire este impe
rios necesar să se realizeze de 
zarmarea.

Primul ministru al Australiei, 
Menzies, și-a asumat rolul ne
demn de a apăra în mod fățiș 
„idealurile" imperialismului. El 
a chemat popoarele coloniale „să 
scoată din inimi înverșunarea" 
și să uite de imperialism. Refe
rindu-se la posesiunile coloniale 
ale Australie? în Noua Guinee 
și Papua, Menzies a declarat că 
ar fi „un act criminal" dacă li 
s-ar acorda independența.

Menzies s-a declarat împotri
va propunerii Uniunii Sovietice 
cit privire la înlocuirea postului 
de secretar general cu un organ 
colectiv.

Menzies s-a pronunțat din nou 
în vorbe pentru coexistența paș
nică a statelor socialiste și ca
pitaliste, însă a afirmat că a- 
cest lucru ar fi împiedicat1 de 
țările comuniste. Așa de pildă 
el nu s-a jenat să declare că 
primejdia directă a unei agre
siuni în regiunea Oceanului 
Pacific ar porni „din partea Chi
nei comuniste".

In încheiere Menzies s-a re
ferit la problemele dezarmării. El 
a declarat că inspecția și dezar
marea sînt inseparabile și că 
problemele armei nucleare și a 
armamentelor clasiqe trebuie să 
fie rezolvate împreună. Totuși, 
căutînd în mod vădit să justi
fice cumva refuzul puterilor oc
cidentale de a rezolva în mod 
serios, constructiv problemele 
dezarmării, el a căutat să do
vedească că înarmările nu sînt 
cauza încordării internaționale.

Delgado, reprezentantul per
manent al Filipinelor la O.N.U. 
a acționat ca un apologet fățiș 
al politicii externe agresive a 
S.U.A. El a justificat printre al
tele existența bazelor militare 
ale S.U.A, pe teritoriul Filipi
nelor și participarea acestei țări 
îa -S.E.A.T.O. Noi am fi bucu
roși să scăpăm de bazele ame
ricane întrucît ele ne cauzează 
mari neplăceri, a spus delegatul 
filipinez dar nu putem face a- 
ceasta deoarece am pune în pri
mejdie securitatea noastră. Noi 
privim aceste baze ca fiind un 
lucru inevitabil.

Ultimul a luat cuvîntul în șe
dința plenară de după-amiază 
К. T. Mazurov, șeful delegație? 
R.S.S. Bieloruse. Desfășurarea 
discuției generale, a declarat 
К. T. Mazurov, arată că dele
gațiile multor state au sosit aici 
cu dorința sinceră de a contri
bui activ la realizarea unor so
luții constructive în problemele 
dezarmării și în celelalte pro
bleme care stau în fața O.N.U. 
Reprezentanții mai multor țări 
occidentale care au luat cuvîn
tul de ta această tribună ne îm
ping în labirintul discuțiilor 

sterile. In acest timp însă gu
vernele lor duc vechea politică 
a războiului rece.

R.S.S. Bielorusă, a declarat 
în continuare К. T. Mazurov, 
este profund interesată în rezol
varea neîntîrziată a tuturor pro
blemelor care generează încor
darea în relațiile dintre țările 
europene.

Acest lucru se referă îndeosebi 
la problema reglementării paș
nice cu Germania. Subliniind 
primejdia politicii înarmării 
Germaniei occidentale dusă de 
puterile occidentale, șeful dele
gației R.S.S. Bieloruse s-a ocu
pat de discursul rostit de pri
mul ministru Macmillan la se
siunea Acîunării Generale. Pare 
straniu să vedem pe primul mi
nistru al Marii Britanii, a spus 
el-,. în rolul de apărător al re- 
înarmării Germaniei occidentale. 
Politica încurajării militarismu
lui și revanșismului în Germa
nia occidentală primejduiește 
pacea și securitatea tuturor po
poarelor, inclusiv a poporului 
englez. Aceasta este o politică 
periculoasă. К. T. Mazurov a 
citat fapte care atestă reînvie
rea fascismului în R. F. Ger
mană. El a spus printre altele că 
locuitorii Bielorusiei își amin
tesc bine de numele criminalu
lui de război1 Heusinger care 
deține în prezent postul de co
mandant al Bundeswehrului și 
care este cunoscut prin crimele 
sale monstruoase în timpul răz
boiului.

Șeful delegației R.S.S. Bielo
ruse a demascat și a criticat cu 
vehemență acțiunile agresive 
ale Statelor Unite împotriva U- 
niunii Sovietice.

Cu exemple convingătoare el 
a demonstrat că adevăratul vi
novat pentru zădărnicirea tra
tativelor cu „privire la dezarma
re sînt Statele Unite și aliații 
lor occidentali, deși ei încearcă 
să treacă vina de pe un cap bol
nav pe altul sănătos, acuzînd 
pentru zădărnicirea lucrărilor 
Comitetului celor zece state, pe 
Uniunea Sovietică și alte țări 
socialiste care au făcut parte 
din acest comitet.

Vorbind despre cuvîntarea 
rostită de președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale în 
problema dezarmării, К. T. Ma
zurov a declarat că noua propu
nere a Uniunii Sovietice expusă 
în documentul „Prevederile fun
damentale ale Tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală", constituie nu numai un 
program elaborat în amănunți
me în vederea înfăptuirii dezar
mării generale și totale în trei 
etape, dar constituie și o garan
ție sigură că în niciuna din a- 
ceste etape nici un sfat nu va 
obține avantaje militare față 
de alte state. Toate măsurile în 
domeniul dezarmării, de la în
ceput pînă la sfîrșit, vor fi în
făptuite sub un control interna
țional strict și eficient al cărui 
volum și caracter vor corespunde 
pe deplin fiecărei etape a de
zarmării.

====■ âa^a«======"....... ■=■
Țările Asiei și Africii aprobă propunerile U.R.S.S. la O.N.U.

NEW YORK 6 (Agerpres).
Comentatorul diplomatic al 

trustului de presă „Scripps Ho
ward", Shackford, a publicat un 
articol în care subliniază că po
ziția Uniunii Sovietice, expusă 
de N. S. Hrușciov la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. este 
sprijinită de țările Asiei și A- 
fricii.

Atrăgfnd atenția asupra fap
tului că țările din Asia și Afri
ca reprezintă în momentul de 
față aproape o jumătate din 
membrii Organizației Națiunilor 
Unite, Shackford scrie: „Un nu-

a 0. N. N.
Cuvîntările delegaților occi

dentali la actuala sesiune a A- 
dunării Generale demonstrează 
din nou că puterile occidentale 
nu doresc dezarmarea generală 
și completă, ci tind să înlocu
iască dezarmarea prin control 
și inspecție ceea ce ar însemna 
de fapt culegerea de date de 
spionaj cu privire la țările so
cialiste. Conducătorul delegației 
Bielorusiei a cerut tuturor deîe- 
gaților să aprobe propunerile 
s. vietice cu privire la dezar
mare. К. T. Mazurov a spriji
nit propunerile sovietice privind 
reorganizarea O.N.U.

Conducătorul delegației Bielo
rusiei ,a subliniat că colonialiș
tii întreprind în prezent încer
cări disperate de a stăvili dez
voltarea imperioasă a mișcării 
de eliberare de pe continentul 
african.

Dînd ca exemplu situația din 
Algeria și evenimentele din 
Congo, К. T. Mazurov a demon
strat că colonialismul trăiește 
și că se adaptează intens la 
noile condiții.

O.N.U., a declarat în conti
nuare К. T. Mazurov, este obli
gat să adopte măsuri hotărîte 
pentru restabilirea situației nor
male în Republica Congo și pen
tru a crea condiții în vederea 
activității nestînjenite a parla
mentului ales dte popor și a sin
gurului guvern legal condus de 
Lumumba.

К. T. Mazurov a declarat că 
delegația Bielorusiei sprijină în- 
trutotul declarația cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, prezen
tată spre examinarea O.N.U. de 
către delegația sovietică.

Apoi ministrul Afacerilor Ex
terne al Indoneziei, Subandrio, 
a răspuns la cuvîntarea din 4 
octombrie a ministrului Aface
rilor Externe al Olandei. El a 
demonstrat totala netemeinide 
a declarațiilor reprezentantului! 
Olandei cu privire la problema 
Irianului de vest. Am proclamat 
dreptul și suveranitatea poporu
lui nostru asupra tuturor teri
toriilor care au aparținut foste
lor Indii de est olandeze. Olan
da a subliniat el, nu a îndepli
nit acordul cu privire la acor
darea suveranității Indoneziei. 
Mai mult decît atît. ea promo
vează sistematic o activitate de 
subminare împotriva Indone
ziei cu ajutorul acelora care vor 
să-și mențină posesiunile. De- 
mascînd fățărnicia perorațiilor 
colonialiștilor cu privire la fap
tul că ei eliberează coloniile, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei a declarat că Olanda 
s-a împotrivit din toate puterile 
independenței poporului indone
zian. Poporul nostru și-a cuce
rit independența în lupta înver
șunată cu colonialiștii, a subli
niat el.

In încheiere Subandrio a dte- 
clarat că menținerea colbnialis»- 
mului în Irianul de Vest repre
zintă o primejdie permanentă 
pentru pace.

Cu aceasta ședința de după- 
amiază s-a încheiat.

măr însemnat de țări din Asia 
și Africa consideră că o mare 
parte din programul prezentat 
aici de Hrușciov reprezintă un 
interes mult mai mare decît tot 
ceea ce pot să propună puterile 
occidentale".

Numeroși delegați din țările 
Asiei și Africii, subliniază auto
rul, „sînt de acord cu observa
țiile critice făcute de Hrușciov 
la adresa lui Hammarskjoeldi".

Referindu-se ia problema co
lonialismului, autorul scrie: 
„Foarte puțini reprezentanți ai 
țărilor din Asia, Africa sau A-

tal Roiesra " doctor ta rii [ansi al Daiversiiaili 
RiiiM

BERLIN (Agerpres).
După cum anunță agenția 

A.D.N., cunoscutul cîntăreț a- 
merican Paul Robeson a fost 
distins cu titlul de doctor Ho
noris Causa al facultății de Fi
lozofie a Universității Hum
boldt din Berlin.. La mitingul 
care a avut loc la 5 octombrie,

N. S. Hrușciov a orimit pe un cunoscut 
fizician american

NEW YORK 6 (Agerpres).
La 5 octombrie N. S. Hrușciov 

a primit la reprezentanța 
U.R.S.S. die pe lîngă O.N.U. pe 
cunoscutul fizician american

-------------o-------------

Referendum în Uniunea Sud-Africană 
fără participarea populației băștinașe

NEW YORK 6 (Agerpres).
La 5 octombrie în Uniunea 

Sud-Africană a avut loc un re
ferendum asupra proiectului gu
vernamental de modificare a for
mei de guvemămînt a țării și 
de înlocuire a monarhiei cu re
publica.

Caracteristic este faptul că 
îa acest referendum au fost ad
miși numai albii care alcătuiesc 
mai puțin de o pătrime din în
treaga populație a țării, în timp 
ce locuitorii africani băștinași

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

Declarația guvernului R. P. Mongole
ULAN BATOR 6 (Agerpres). 

TASS transmite :
La 5 octombrie guvernul R.P. 

Mongole a dat publicității o de
clarație în care sprijină propu
nerile prezentate de Uniunea 
Sovietică fa cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Poporul mongol și guvernul 
său, se spune în declarație, a- 
probă și sprijină cu căldură cu
vîntarea șefului guvernului so
vietic N. S. Hrușciov și „De
clarația guvernului U.R.S.S. în 
problema dezarmării", „Preve
derile fundamentale ale Trata
tului cu privire la dezarmarea 
generală și completă" și „De
clarația cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale" prezentate de 
acesta spre examinare celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

După cum se știe, se spune 
în continuare în declarație, da
torită politicii discriminatoare a 
cercurilor guvernante din S.U.A.,

Discursul rostit de Nasser 
la întoarcerea sa la Cairo

CAIRO 6 (Agerpres). TASS
In seara zilei de 5 odtombrie, 

la Cairo a avut loc un mare 
miting consacrat înapoierii de 
la N®w York a lui Gamal Ab
del Nasser, președintele Republi
cii Arabe Unite, care a condus 
delegația R.A.U. la cea de-a 

merîca Latină consideră că pot 
vota împotriva propunerii lui 
N. S. Hrușciov ca O.N.U. să 
adopte neîntîrziat o declarație 
cu privire la eliberarea tuturor 
coloniilor".

Anaîizînd poziția delegațiilor 
asiatice și africane față de pro
blema dezarmării, Shackford 
scrie că ele tind spre dezarmare 
și că propunerea sovietică refe
ritoare la semnarea tratatului 
cu privire la dezarmarea gene
rală și completă „îi atrage mai 
mult decît cererea Statelor Uni
te de a se realiza inițial un a- 
cord cu privire la control". 

studenții Universității Hum
boldt i-au făcut lui Paul Ro
beson o primire entuziastă. In 
cuvîntarea rostită cu acest pri
lej marele artist și neobosit lup
tător pentru pace a sprijinit cu 
căldură propunerile făcute de 
N. S. Hrușciov în vederea de
zarmării generale și totale.

Leo Szilar și a ''avut cu el o 
convorbire prietenească. La con
vorbire a asistat M. A. Menși- 
kov, ambasadorul U.R.S.S în 
S.U.A.

au fost cu totul privați de drep
tul de a-și exprima voința. Dis
criminarea atît de evidentă a 
populației de culoare nu a fost 
întîmplătoare întrucît potrivit a- 
firmațiilor corespondentului a- 
genției United Press Interna
tional referendumul însăși a- 
fost organizat, „în scopul asi
gurării și pe viitor a dominației 
albilor asupra celor 11 milioa
ne de locuitori de culoare lip
siți de drept de vot".

R. P. Mongolă continuă să ră- 
mînă de mai bine de zece ani 
în afara O.N.U. deși corespun
de pe deplin tuturor cerințelor 
Cartei O.N.U. și se bucură de 
sprijinul majorității covîrșitoare 
a membrilor acestei organizații. 
Guvernul R. P. Mongole expri
mă mulțumiri tuturor șefilor de
legațiilor care s-au pronunțat 
pentru primirea R. P. Mongole 
în O.N.U. El sprijină de aseme
nea inițiativa Uniunii Sovietice, 
pentru restabilirea drepturilor 
legale ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

Poporul mongol și guverm 3 
său, se spune în încheierea de
clarației, speră că dațorită e- 
forturilor reprezentanților sta
telor iubitoare de pace, O.N.U. 
va deveni un adevărat instru
ment at păcii și securității po
poarelor, un adevărat centru 
de acțiuni comune ale națiunilor 
pentru realizarea colaborării in
ternaționale pașnice și regle
mentarea pașnică a problemelor 
internaționale nerezolvate.

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

15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Luînd cuvîntul 
la . miting, președintele Nasser 
s-a ocupat de o serie de proble
me internaționale care au fost 
abordate în cursul discuției po
litice generale la O.N.U.

Președintele Nasser a decla
rat că țările care duc o politită 
de neutralitate vor să-și aducă 
contribuția la menținerea păcii.

Ne pronunțăm pentru întări
rea păcii generale, deoarece răz
boiul ar putea avea consecințe 
nefaste pentru întreaga omeni
re. a declarat Nasser. Iată de 
ce. luînd cuvîntul la sesiunea 
Adunării Generale, noi am de
clarat în numele R.A.U. că sîn- 
tem nentrn pace și dreptate. Den- 
tru dreptul popoarelor la liber
tate și autodeterminare, pentru 
slăbirea încordării internațio
nale.

Republica Arabă Unită, a ară
tat Nasser, respectă principiile 
elaborate la Bandung. Nădăj
duim că ne vom aduce contri
buția la întărirea păcii gene
rale.
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