
*a 
»
Ufi j

1л
к

Organ al Comitetului raional P.M.R. PetroșanH^^b^^^^—Xi
4 pag. 20 bani'

fa Brtna Petrila
Raadaaent media : 

(УК Мне pe post I
Migprii sectorului III dețin 

/loeulfruntaș în întrecerea pe 
mină. Cu sprijinul concret al 
maiștrilor și tehnicienilor, bri
găzile de la abatajele sectoru
lui au Create condiții bune de. 
muncă și aprovizionare. In lu
na trecută de pildă, brigada con
dusă de Belu Sabin de care răs
punde maistrul miner Treșanski 
Victor a extras pentru fiecare 
post prestat cîte 6,200 tone de 
cărbune. Cam cu aceeași pro
ductivitate au muncit și brigă
zile conduse de Miclea loan și 
Dumitrescu Ioan. Pentru fiecare 
post, minerii acestor brigăzi au 
un cîștig de 98—112 lei. Rezul
tatele cele mai bune le-a obți
nut brigada lui Bartok Iosif, de 
car» răspunde maistrul Duda 
Iosif. .Minerii acestei brigăzi au 
extras cîte 7 tone de cărbune 
pentru fiecare post prestat.

Cu asemenea rezultate la bri
găzi nu-i de mirare că producti
vitatea medie pe sector este de 
aproximativ 5,775 tone pe post. 
.Minerii privesc cu mîndrie la 
cele trei fanioane de fruntași 
din biroul sectorului : cel cuce
rit de brigada lui Bartok Iosif, 
cel al maiștrilor Demeter Ioan, 
Drăghici Iosif și Costea Traian, 
schimbul fruntaș și cel cucerit 
de întregul sector în întrecerea 
pe mină !
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Bilanțul trimestrial 
al sectorului II

La sfîrșitul a trei luni i 
muncă, minerii sectorului II t

O

I al minei 
să continue 
pînă acum, 
scurtă vre-

simțitor. Randa- 
pe sector în pri- 
ale lunii curente 
2,403 tone. Bri-

Ir primele zile din noul trimestru
Pășind în prima lună din cel 

de al IV-lea trimestru al anului, 
minerii din sectorul 
Aninoasa au hotărît 
șirul succeselor de 
pentru a readuce în
me în sector drapelul de colec
tiv fruntaș. Luna septembrie au 
încheiat-o cu succes, iar primele 
zile ale lui octombrie s-au do
vedit de asemenea rodnice. Pla
nul pe primele 4 zile din noua 

- lună a fost realizat în proporție 
de 102.2 la sută iar productivi
tatea a crescut 
meritul cumulat 
mele patru zile 
înscrie pe post 
găzile de mineri care și-au a- 
dus contribuția în mare măsură 
la creșterea randamentului pe 
sector sînt cele din abatajele 
cameră nr. 6 și 13. Prima, cea 
condusă de Roman Petru, lu
crează în aceste zile cu un ran
dament care întrece pe cel pla
nificat cu 2,490 tone căr
bune pe post, iar a doua, cea 
condusă de comunistul David 
loan, lucrează în .noua lună cu 
un randament mai mare decît 
cel planificat cu 2.350 tone pe 
post.

Calitatea în centrul 
atenției

Interesul pe care colectivul 
minei Aninoasa îl manifestă 
pentru extragerea unui cărbune 
de calitate superioară este oglin
dit prin cifrele înregistrate zil
nic în registrele cu evidența ca
lității cărbunelui. La 4 octom
brie, de pildă,- din abatajele mi
nei au ieșit la suprafață sute 
de tone de cărbune de calitate

ProlețariHin tqate ț&rilg, urâU-vă! *•

Anul XII 
XVII Nr. 3417

.j1
2

muntâ mereu
---------- * - -------------- j

In Ha colectivului minei > 
Petrlfa a stat în acest an sar- ' 
cina de mare răspundere de 
a atinge productivitatea me
die de cel puțin 1,120 tone 
cărbune pe poet. Harnicii mir 
nerf de aîci sînt mindri că 
după 9 luni de muncă pot ra
porta că pentru fiecare post 
prestat extrag peste 1,135 to
ne de cărbune.

* *

Sidorov Vasile a muncit cu 
randament mediu de peste 
tone pe post. Cu randamen- 
asemănătoare au muncit și

obținut succese deosebit de în
semnate. Notăm : productivitatea 
medie realizată este de 1,680 
tone pe post, depășind cu 440 
kg. pe post sarcina de plan; 
prețul de cost a fost redus cu 
peste 1,30 lei la tona de căr
bune. Cifrele acestea le-au fău
rit oamenii, harnicii mineri ai 
sectorului. Așa de pildă, brigada 
lui 
un
5,5 
te 
brigăzile conduse de Nistoreanu 
Gheorghe (înainte*  fosta briga
dă a lui Cosma Ernest, care*  ur
mează o școală specială), Firoiu 
loan, Păsărică Nicolae și alte 
brigăzi.

Bilanțul acesta, care face cin
ste colectivului nu s-ar fi putut 
obține fără munca zilnică, plină 
de răspundere pentru sprijini
rea brigăzilor de mineri depusă 
de tehnicienii și maiștrii secto
rului. De rezultatele brigăzii 

superioară. Datorită pușcării ra
tionale a cărbunelui, la probele 
efectuate în cărbunele extras la 
4 octombrie s-a constatat că gra
nulata acestuia s-a îmbunătățit 
în ziua respectivă cu 11,2 la 
sută. Cu toate că minerii ani- 
noseni se mîndresc cu cel mat 
bun cărbune extras în acest an, 
succesul din a patra zi a lunii 
octombrie este cel mai frumos 
din ultima vreme

Brigăzile de la pregătiri 
în întrecere

In întrecerea pe profesii s-au 
antrenat și brigăzile de fa pre
gătiri în steril de la mina Ani- 
noasa. Multe dintre brigăzi și-au 
dovedit hărnicia și priceperea în 
noua formă de întrecere. Printre 
acestea se numără și brigada 
de pregătiri condusă de Torocz- 
kay Gheorghe In primele luni 
de întrecere, planul de pregă
tiri a fost îndeplinit cu mult 
succes. Intr-o lună, planul a fost 
realizat în proporție de 106 la 
sută iar. randamentul în propor
ție de 135 la sută. In altă lună 
îndeplinirea planului de pregă
tiri înregistra 108 la sută iar 
landamentul 125 la sută. In ul
tima lună rezultatul obținut la 
sporirea randamentului 
cut deosebit de mult.

. gistrează cifra de 141
Economiile realizate 

asemenea semnificative. ____
brigada economisește în medie 
50 kg. exploziv. Calitatea lu
crărilor efectuate e foarte bună 
iar absențele nemotivate au lost 
în ultimele două luni înlăturate 
cu totul.

a cres- 
E1 înre- 
la sută, 

sînt de 
Lunar

LIC1U LUCIA

Sîmbătă
8 octombrie

1960 ii

. lui Sidorov, de pildă, este mîn- 
dru și tehnicianul Cenaru Gheor
ghe. Muncă activă în sprijinul 
brigăzilor au depus și maiștrii 
mineri Buliga loan, Konicska
Adam, Orban Iosif. Schimbul
condus de tehnicianul Pop Zol- 
tan a cîștigat întrecerea cu ce
lelalte schimburi1. Iată deci, cîte 
fapte și cîtă muncă rodnică din 
partea întregului colectiv ascuns 
de bilanțul încheiat între cifrele 
sale 1

întrecerea continua
Succesele obținute de colecti

vul minei Petrila în septembrie, 
succese traduse prin creșterea 
productivității medii în cărbune 
la peste 3,680 tone pe post, în 
subteran la peste 1,340 tone pe 
post și pe mină la peste l„160 
tone pe post, constituie o puter
nică bază pentru obținerea unor 
rezultate și mai bune.

Au trecut doar cîteva zile de 
muncă din octombrie și rezul
tatele obținute de multe brigăzi 
sînt promițătoare. Iată, de pil
dă, ce a realizat brigada cea 
mai tînără a sectorului II, aceea 
condusă de Nistoreanu Gheor
ghe. In primele 4 zile de muncă 
din octombrie minerii acestei 
brigăzi au întrecut cu 830 kg. 

cărbune productivitatea stabilită 
pentru fiecare post prestat. Suc
cese de seamă au obținut în a- 
ceste zile și minerii conduși de 
Szabo Martin la pregătiri, Mi- 
chiev Gheorghe, Enache Chiriță, 
Cîșlaru loan, Belu Sabin și 
multe alte brigăzi de mineri.

G. D.
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...Tovarășul Procovan Vasile ur
mărește cu atenție mersul frezorii 
unei roți dințate. Șublerul îi ara
tă de fiecare dată că lucrul ma
șinii decurge exact cum prevăd 
desenele de execuție. ’Zâmbește. 
Are de ce. Comanda se apropie de 
faza finală. Din întregul complex 
de roți dințate (au fost aproape 
20 de bucăți}, la controlul de ca
litate toate au fost găsi
te bune. Acum are un singur 
gînd : să nu piardă nici un mo-

zorul Ciora Iosif, să poată avansa 
mai mult în execuția comenzii- 

. ...Comanda 2492 a făcut parte 
din acelea comenzi care alcătuiesc

e
A
♦

Frezorul Ciora Iosif și inginerul Sîrbu Sofronie măsoară precizia 
de execuție a dinților coroanei unuia din reperele comenzii 2492.

tovarășului Gh. Gheorgbiu-Dej 
în problema reprezentării 

Chinei în O.N.U
Domnule președinte, 
Domnilor delegați,

Numărul și însemnătatea 
lor care s-au pronunțat de 
ceastă tribună 
nemtîrziată a

state- 
la a- 

pentru rezolvarea 
reprezentării Chinei

în O.N.U., demonstrează că aceas 
tă problemă a devenit atit de vi
tală pentru organizație îneît ea a- 
fectează însăși temeliile și rațiunea 
ei de a fi. A devenit clar că ati
tudinea față de recunoașterea drep
tului legitim ăl marelui popor chi
nez de a fi reprezentat în O.N.U. 
reflectă, în ultimă analiză; since
ritatea și consecvența fiecărui stat 
față de înseși principiile și scopu
rile fundamentale al Cartei O.N.U.

Așa se explică de ce, în ciuda 
presiunilor ce se exercită asupra 
delegațiilor pentru ca ele să spri
jine și de astă dată acțiunea arbi
trară și ilegală a S.U.A., foarte 
puțini sînt acei care se încumetă 
să o facă de la această tribună.

Cum se poate să proclami în 
vorbe necesitatea 
nizație să fie 
să împiedici 
vitatea ei a 
populație cît 
re ?

De altfel, 
se pune chestiunea de a primi în 
O.N.U. un stat, ci de a restabili 
în drepturile sale care au fost uzur
pate și încălcate sistematic, una 
din puterile fondatoare ale acestei 
organizații, unul din membrii per
manent ai Consiliului de Securi
tate.

Ascuțimea și urgența problemei 
este subliniată de ponderea pe ca
re o are în viața politică și eco
nomică internațională Republica 
Populară Chineză, mare putere 
mondială, țară vastă cît un conti
nent care cuprinde peste 650 mili
oane de oameni.

Remarcabilele realizări ale po
porului chinez în lichidarea vesti
giilor colonialismului, în dezvolta
rea economiei și culturii, ca și in 
apărarea păcii, în promovarea 
principiilor coexistenței pașnice și 
a colaborării internaționale, se bu
cură de o largă recunoaștere in
ternațională. A devenit de necon
ceput rezolvarea marilor probleme 
internaționale fără participarea ac
tivă a Republicii Populare Chine
ze.

Cu toate acestea, tocmai în Or
ganizația internațională care are 
menirea să asigure menținerea pă-
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ca această orga- 
universală iar în fapt 
participarea la acti- 
unui mare stat cu o 
un sfert din omeni-

în cazul de față nu

dosarul de execuție al mașinii de 
acționare a funicularului 4—5 de 
la Lupeni. Cînd le-a fost dată 
pentru lucru acum vreo două luni, 
maiștrii și tehnicienii uzinei au ră
mas surprinși. Asemenea piese nu 
mai confecționaseră de cînd >e 
știau în uzină. Intîi au rămas mi
rați, apoi și-au zis cu ambiție : o 
vom executa.

Da, dar de la vorbă la faptă 
mai este. Au chibzuit alături de 
inginerul șef Legrand Iosif, ing. 
Sîrbu Sofronie, tov. Gageanu Du
mitru, secretarul de partid, direc
torul uzinei tov. Farkaș Emeric, 
inginerul de la turnătorie, maiș
trii. In cele din urmă au găsit

■
cii și securității și dezvoltarea co
laborării între statei && impus ți 
se - tinde și acum să se impună o 
hotărîre care împiedică marele po
por chinez de arși spune cuvîntul 
și de a-și aduce contribuția la re
zolvarea marilor probleme ale pă-' 
cii ți colaborării internaționale.

An de an am asistat aci la ac
țiunea abuzivă prin care Statele 
Unite, folosindu-se de poziția pe 
care o ocupă în organizației împie-: 
dică lichidarea unei anomalii atît 
de dăunătoare O.N.U. și cauzei 
pentru care a fost creată.

însuși conținutul și tonul proiec
tului de rezoluție american supus 
Adunării vorbește despre caracte
rul acestei acțiuni. Citești acest 
text și te întrebi : Reprezintă el oa
re tu adevărat un proi'ect de re
zoluție, sau o circulară prin care 
un organ administrativo-militar 
transmite ordine forurilor aflate în 
subordinea sa ? Căci proiectul a- 
merican cere textual'și peun ton 
de comandă ca Adunarea Generală 
nici măcar să nu ia în discuție 
problemele reprezentării Chinei. 
Nu constituie oare proiectul ame
rican o încercare fățișă de a pune 
căluș în gura Adunării Generale ? 
Aceasta reprezintă, domnilor dele
gați, una din cele mai crase ma
nifestări ale „politicii de pe pozi
ții de forță‘! — și nu în relațiile 
cu o țară sau alta, ci față de în
săși Adunarea Generală a O.N.U.

Care este substratul poziției pe 
cate se situează adversarii solu
ționării problemei reprezentării 
Chinei ? Răspunsul e simplu, clar, 
cunoscut de toată lumea : Statelor i 
Unite nu le este pe plac regimul 
social pe care poporul chinez și 
l-a cucerit la capătul unei, lupte ! 
de decenii și cu prețul unor uriașe 
jertfe de sînge. De asemenea, im
perialismul american nu poate ui
ta că victoria revoluției chineze 
a dat întregului sistem colonial 
una din cele mai grele lovituri, în
suflețind lupta pentru libertate și 
independență națională a celorlal
te popoare asuprite. , ’

Nu este o noutate că imensa 
forță vitală a socialismului, pute
rea sa de atracție asupra popoare
lor, pricinuiește anumitor cercuri 
din Occident cea mai adîncă ne
mulțumire, și că această nemulțu
mire ia uneori formele cele mai 

•violente. Dar oricît de violentă ar 
fi reacția forțelor retrograde, ea

(Continuare în pag 4-a)

soluția: schimbarea procesului
tehnologic pentru execuția comeri- 
&.■

...Turnătoria vibra din toate 
încheieturile sub greutatea oalelor 
de turnare duse de macarale. In 
jurul formei bătute în pămîntul 
halei erau adunați toți muncito
rii secției, inginerul șef, secretarul 
de partid, ba chiar și de la com
binat au venit specialiști. Turnă
torii Botică Ștefan, Ivan Traian 
și ceilalți priveau la ceas. Peste 
cîteva minute șarjele celor două 
cuptoare aveau să fie gata de ela
borare. Unde întîrzie laborantul ? 
Fețele le erau pline de încordare. 
In fină, fișa de laborator sosi. Se 
putea începe turnarea. Un semnal, 
și macaraua și-a trecut cirligul 
deasupra primei oale. Șuvoiul de 
oțel a ieșit din cuptor înconjurat 
de jerba sa de sântei. Prima oală 
și-a deșertat conținutul de oțel in 
forma gigantică, cînd cea de-a 
doua era gata plină. In același 
timp altă macara purta spre aceași 
formă o nouă încărcătură de oțel. 
Acest joc fantastic de oțel lichid 
și'seîntei s-a repetat pînă cînd prin 
orificiile de fugă metalul a răz
bătut. Forma a fost turnată. Toți 
cei de față au răsuflat ușurați. Pri
mul pas era făcut. Nu puțină în- 
demînare i-a trebuit echipei de 
modelori condusă de Ludinaș 
loan, formatorilor din brigada a 
2-a, turnătorilor. Nu-i deloc ușor 
să potrivești șarja pentru ca în 
două cuptoare să ai acelaș oțel, 
cu aceași compoziție chimică, a- *

-♦

« 
♦ 
♦

GH. DUMITRESCU
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STEAGUL ROȘU

Trei tinere perechi
— Ședință ? — întreb din 

prag văzînd în biroul sfatului 
popular din Aninoasa o mulți
me, de tineri. Angela Nicola, 
funcționara care lucra la prima 
masă, mișcă capul în semn ne 
gativ și, zîmbind, îmi arătă un 
certificat de căsătorie pe care 
tocmai îl completa. Cei' ce um
pleau bit*oul  însoțeau desigur o 
pereche de tineri care de azi îna
inte vor păși împreună în viață.

Abia după ce am intrat mi-am 
dat seama că într-un fel mă în
șelăm. Nu era o singură pere
che, erau trei. Trei perechi de 
tineri, trei viitoare familii.

— Să poftească prima pere
che în biroul de alături pentru 
încheierea căsătoriei •— se auzi 
vocea președintelui.

O tînără blondă, cu o înfăți
șare plăcută purtînd osrochie de 
lînifă de un roșu aprins, păși e- 
moționată spre biroul de alături 
urmată de un tînăr înalt și chi
peș. Un alai întreg îi urmară 
— prietene, prietenL

In birou se fâsă o liniște a- 
dfncă. Se auzea doar scîrțîitul 
tocului cu care Angela completa 
rubricile registrelor certificate
lor.

Cînd ușile mari se redeschi- 
șeră tînăra pereche apăru înso
țită de multă veselie.

— „In orice caz se scapă u- 
șor“ — căuta mirele să „liniș
tească" celelalte două perechi. 
Cuvintele lui stîrniră o cascadă 
de rfsete.

— Vă rog semnați în regis
trul de căsătorii — le ceru An
gela. ’

Maistrul miner Ciolu Mihai 
și funcționara Margareta Ilies
cu semnară, dar tremurul ușor 
al mîinii le trăda emoția — mai 
afes Ia Margareta care își sem
na pentru ultima oară numele 
Iliescu.

Dvs. dacă doriți, în termen 
de 7 ziie să schimbați buleti
nul pe numele nou — adaugă 
funcționara stării civile.

Margareta privi spre M-ihai

D IV E FIS E
Ecranizarea povestirii 
Z/Cawacii de Tolstoi 

Colaboratorii studioului „Morfilm" 
lucrează în «propiere de Groznîi 
la filmul artistic Cazacii" după 
povestirea cu același titlu de Lev 
Tolstoi. Filmarea are loc în acele 
locuri unde se desfășoară acțiunea 
povestirii.

Regizorul filmului este Varilii 
Pronin, cunoscut pentru realizarea 
coproducției sovieto-indiană „Călă
torie peste trei mări". Operatorul 
este Igor Gbelein, care a ecrani
zat povestirea lui Cehov „Chibritul 
suedez". Muzica filmului este com
pusă de compozitorul Gherghi 
Sviridov, laureat al premiului Le- 
suri.

-4
Lin oraș pe zi

După cum relatează ziarul 
„Sovetșkaia Rossia", anul tre
cut, în R.S.F.SR. au fost puse 

■zilnic la dispoziția locatarilor, 
în medie 5000 de apartamente 
noi. Aceasta echivalează cu 
•nașterea în fiecare zi a unui o- 
rășel nou de mărimea, de pilda, 
a orășelului Naro-Fominsk din 
apropiere de Moscova.

Referindu-se la ritmul con
strucției de locuințe, ziarul a- 

,rată că în 1959 în această re
publică, care este cea mai mare 
din U.R.Ș.S., la fiecare 1000 de 
locuitori au revenit în medie,, 15 

îmbujorîndiu-se. Angela observă, 
se apropie și, strîngîndu-le cu 
căldură mîinile, le aduse cele 
mai frumoase urări de bine.

Tînăra pereche — urmată de 
alaiul prietenilor — părăsi sfa
tul, într-o atmosferă de multă 
bucurie..

Angela continuă să lucreze 
căci în birou mai așteptau două 
perechi. Jeni Jurca s-a îmbră
cat în ton cu Gheorghe Vișan, 
tînărul lăcătuș de la mina Ani- 
noasa care întîlnind-o pe Jeni a 
hotărît să se facă aninosean. 
îmbrăcămintea elegantă dădea 
mult farmec plăcutei lor înfă
țișări. Jeni se îmbujora ori de 
cîte ori își îndrepta privirea 
spre masa de lucru a Angelei, 
spre fratele și cumnata ei dar 
tnai ales atunci cînd privirea i 
se oprea spre cel care de acum 
înainte îi va fi tovarăș drag de 
viață.

în birou se afla și Rozalia 
Moraru alături de tînărul Necu- 
lai Patrolea venit tocmai de pe 
plaiuri moldovene să se stabi
lească în Aninqasa

Trei perechi, un singur gînd, 
un singur vis — fericirea.

L. LARA

A 0= O 8 I L O N E A ?

apartamente noi, iar la Mosco
va chiar 18 apartamente.

In privința amplorii construc
țiilor, ziarul arată că în ultimii 
patru ani și jumătate în 
R.S.F.S.R, au fost date în ex
ploatare 170 milioane m. p. de 
suprafață locuibilă, fără a mai 
socoti casele construite de col
hoznici și de intelectualii de la 
sate.

Construirea 
hidraulice

unei mine 
automate

In bazinul carbonifer Kuz- 
nețk (Siberia de vest), în apro
pierea orașului Belovo, a înce
put construirea primei mine hi- 
drauiice-automate din lume. 
Randamentul ei va fi de 4.000 
tone cărbune pe zi.

Transportul cărbunelui înlă- 
untrul minei, ridicarea lui la 
suprafață, aducerea lui pe o con
ductă direct la consumator — 
la centrala termoelectrică — pre
cum și alte procese vor fi în în
tregime automatizate. Se expe
rimentează un mecanism hidrau
lic de abataj cu dirijare program.

Nivelul productivității muncii 
a minei-automat va depăși pe 
acela al tuturor întreprinderilor 
carbonifere existente: aici se 
vor extrage cîte 200—220 tone 
cărbune pe lună de fiecare mi
ner. Construirea minei va costa 
cu o treime mai puțin decît mi
nele obișnuite. (Agerpresi

Un canal de 500 km 
în Kazahstan

KARAGANDA 6 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 5 octombrie Consiliul Eco- 
uomiei Naționale din Karaganda 
a aprobat proiectul construcției u- 
nui canal in lungime de 50Q de 
kin., care va uni riul siberian Ir- 
tiș cu un mare debit de apă cu mi
cile rîuri Nura și Ișim din Ka
zahstan.

Canalul va asigura cu apă regiu
nile industriale în rapidă dezvolta
re din Kazahstanul central, inclu
siv uzina metalurgică din apropie
re de Karaganda. în parte această 
întreprindere a și fost pusă în 
funcțiune.

Mai departe apele Irtîșului vor 
fi aduse printr-o conductă în lun
gime de peste 500 km. în raionul 
industrial Karajal și la Djezkaz- 
gan unde se construiește în pre
zent o topitorie de cupru.

25 de stații de pompare vor ri
dica apa spre canal la 475 metri 
deasupra nivelului Irtîșului. Va fi 
creată o cascadă din 14 lacuri ar
tificiale avînd o capacitate de a- 
proximativ un miliard metri 
cubi de apă. Acest canal artifi
cial va permite irigarea unor re
giuni fertile de-a lungul său.

- Alo ? 1 To- 
varășul maistru 
Vraciu Loghin 
de la sectorul 
V al minei Lo- 
nea ? Cu dum
neavoastră vrem 
să vorbim. Sîn- 
tem informați că 
de mult timp 
căutați scheletul 
eulbutorului pier
dut pe undeva 
pe lîngă mina 
Jieț. Un binevoi
tor ne-a trimis 
„copia" aceștui 
culbutor. Origi-

naiul îl puteți găsi lîngă școa
la din Jieț aruncat în stra- 
dă. Cum ? Nu-i bun decît de 
fier vechi ? Chiar pentru acest 
lucru și tot a-ți putea să-1 „cu
legeți" din locul indicat.

SURPRIZE
îmi place tare mult să călă

toresc cu trenul. Unii spun că 
e mai bine cu autobusul Dacă 
e vorba de Petroșani nu prea 
sînt de acord. Și asta numai pen
tru faptul că șoferii de pe auto
busele I.C.O. nu respectă întot
deauna orariul, așa cum a fost 
cazul acum cîteva zile cu cel 
de la Cimpa.

Iată de ce am hotărît să merg 
Ja Petrila cu trenul minerilor. 
Zis și făcut. Mă îndrept spre 
gara mică. Aici mi-am ocupat 
liniștit un loc într-unul din cele 
trei vagoane care staționau. Du
pă cîteva minute trenul se puse 
în mișcare cu un zdrăngănit pu
ternic de roți. „Ei, zic eu, nu-i 
nimica. Asta-i la început pînă 
prinde viteză, restul o să mear
gă mai bine". Restul... dar toc
mai de aici începe călătoria cu 
surprize.

Nu am mers decît cîteva sute 
de metri și deodată o oorire 
bruscă mi-a mijlocit cunoștința 
cu vecinul din dreapta, lipin- 
du-ne capetele ceva cam tare. 
In stînga și în dreapta oamenii

...apreciată de
; turiști este unul 
I din cele mai 

minunate locuri 
din bogatul pei
saj al Văii Jiu
lui. Șoseaua, ca
re străbate valea 
de-a lungul rîu- 
lui Răscoala,. 
cooatruită nu de 
mult, dă un as
pect și mai a- 
trigător frumu
seților naturale 
ale locului.

Popoarele știu bine, ce poți și cine ești...
CIAN KAI-ȘI :

— Eu sînt cu „voi" stăpîne, nu mă lăsați să mor.
STAPINUL (Statele Unite ale Americii) :

— O ! biet orfan de țară, tu cel mai bun supus 
Al meu dintre atîția, 
Rugarea ta în suflet îți spun că m-a pătruns. 
Tu ești zelos știu bine, poruncile-mi păzești 
Nu-mi pare rău că banii-mi pe tunuri risipești...

CIAN KAI-ȘI :
— Te știu, te știu 'stăpîne, pentru ai tăi copii 
Eu știu, ai grijă multă, nu vrei să-i lași orfani. 
Știu că ne țit pe lume, cu greu de-atîțîa mii... 
Dar... aud că mi se spune epavă și stafie 
Că-nlunec orientul cu-a mea nimicnicie s,
Că-s un fugai ; Taivanul că nu-i al meu, aud & .
Că mîine voi ajunge la fel ca Li Sin Man...
O !... Mai trimite-o flotă să mă păzească, vreau 
Să-țt fiu supusă slugă, supus și-ascultător...
Din vorba-ți eu fac lege, din fiii tăi — mentori.

MILIOANE DE GLASURI :
— Plîngi, mai cu sughițuri tu jalnică otreapă 

Szăptnu-țt te ascultă, e doar „mărinimos" 
Din cînd în cînd ți-aruncă să rozi și tu un os, 
De ani, el din mocirlă tot cearcă să te scoată...

CIAN KAI-ȘI :
Auzi stăpîne, vgrbe ce vîră groază-n mine, 
Indură-te !... uitării să nu mă dai, stăpîne 1

MILIOANE DE GLASURI :
Cerșește-i îndurare și ajutor, potaie!
Doar știi că te iubește și grija lui (văpaie) -
Se-ntind< pesțg ține, nenorocit calic, 
Vorbește f canalie-ți stă bine umilința.
Vorbește .* Insă cine te mai ascultă-acum 
Se-mprăștie-a ta vorbă ca umbrele de fum. 
Popoarele știu bine ce poți și cine ești...
Zadarnic plîngi și te schimonosești
Те-a izgonit poporul — atîtea milioane 
De oameni te-au urii
Ca-n gaură de șarpe-n Taivan ai coborît 
Și-ai încercat — (stăpînit-ți te-a ajutat febril). 
Să-типе ci cerul Chinei — voind să-i fii vechil 
La O.N.U. o fantomă te reprezintă, și 
Zici că reprezinți China, nemernic Cian Kai-și... 
Tu ai furai din China pămint pe care stai 
(Te ține-abia slăpinu-ți cu mare chin și vai). 
N-ai ce câta la O.N.U.. popoarele rostesc, 
Set.tmța lor e dreaptă, nu ești, nu poți fi China 
Fantomă zdrențuită, calic, cățel lingău 
Cu Li Sin Man, acolo e locul bun al tău. 
Azi Cbina-i o putere și cine se-ndoiește 
Minciuna necrezută doar îl călăuzește 
Stăpinu-ți de te-ajută s-afundă în minciună 
Azi пи-l mai crede nimeni, se știe cine ești 
Și țări, ca niciodată mai multe își adună 
Cuvîntul lor și Chinei, cer legitimele-i drepturi 
Ca la tribuna O.N.U., cuvîntul să-și-l spună.

INTR-O CĂLĂTORIE
priveau neclintiți, cu resemnare, 
această oprire, probabil din o- 
bișnuința cu călătoria pe această 
linie.

Curiozitatea m-a făcut să co
bor din vagon. In jurul locomo
tivei cîțiva mineri îmbrăcați de 
șut se munceau de zor să repuie 
locomotiva pe linie. Cîteva opin
teli și locomotiva și-a reluat lo
cul pe linie. Dar parcă supusă 
la un efort prea mare, linia se 
clătina sub greutatea locomoti
vei. Intr-adevăr cîte eforturi pen. 
tru o asemenea linie cu șine u- 
zate, turtite și din loc în loc rup
te 1 O compătimesc. Ce soartă 
vitregă are. Oare părinții tăi — 
conducerea minei Lonea — să 
te fi lăsiat într-un asemenea hal 
de degradare ? Și în timp ce 
eram străbătut de aceste gîn- 
duri compătimitoare, pe lîngă 
tren trecea o bătrîhică, cu pași 
tărăgănați spre Petrila. Din po
litețe, am rugat-o să urce în 
tren. Doar e bătrînă și poate 
obosită.

— Mulțumesc maică, mi-a răs
puns. Mă grăbesc.

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

Insfîrșit trenul s-a repus în 
mișcare. Dar oh... ce mișcare. 
Pe bătrînică n-am mai ajuns-o. 
Zdruncinăturile se resimt tot 
mai puternic în vagoane. Ba la 
un moment dat am avut impre
sia că mecanicul a luat-o cu lo- 
iouiotiva pe alături pe drumul 
desfundat. Dar n-am avut prea 
mult timp de gîndire, că se pro
duce o altă oprire bruscă. De 
data aceasta un copilaș drăguț 
ateriză forțat în brațele mele, 
sub privirile disperate ale ma
rnei.

Oare ce s-a mai întîmplat ? 
Aha, de data aceasta s-a rupt 
troleul datorită hurducăelilor lo
comotivei. Timpul trecea, dar 
trenul nu ajunsese nici la ju
mătatea distanței. Pînă la urmă 
a fost reparat și troleul și tre
nul a pornit din nou. După o 
oră sîntem aproape de... Petrila. 
Privesc pe fereastră. Pe lîngă 
tren trece aceeași bătrînică, de 
data aceasta spre Petroșani. Mă 
recunoaște și cu o față zîmbi- 
toare îmi face semn cu mîna de 
„călătorie plăcută și rapidă".

C. COTOȘPAN >
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I. F. Petroșani este datoare 
si-și îndeplinească obligațiile

• PUBLICITATE
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combustibilului

combustibilului 
în condiții bu-

Colectivul de lucrători din ca
drul depozitului de combustibil Pe
troșani luptă pentru o cit mai bu
nă deservire a populației, institu
țiilor și întreprinderilor cu com
bustibil. în cursul celor 3 trimes
tre care au trecut din acest an pla
nul global de desfaceri a fost de
pășit. Instituțiile și întreprinderile 
au fost din timp aprovizionate cu 
combustibil, acum făcîndu-se a- 
provizionarea populației căreia i 
s-a livrat în cele 3 trimestre 286 
vagoane lemne de foc din care 
227 vagoane lemne tăiate. Prin li
vrările directe s-au făcut economii 
de manipulare în valoare de lei 
14.332. O mare atenție se acordă 
la primire, calității 
conform stasului.

Dacă desfacerea 
s-a făcut și se face 
ne, în schimb aprovizionarea depo
zitelor cu lemne se desfășoară în 
mod defectuos. în cele trei trimes
tre, furnizorul, I. F. Petroșani are 
o restanță de livrare de 173 va
goane lemne de foc, iar în cursul 
trimestrului IV el mai trebuie să 
livreze 280 vagoane. Oare va pu
tea livra I. F. Petroșani 453 vagoa
ne lemne de foc pînă la 31 decem
brie a.c.? Noi ne îndoim de acest 
lu ru. Afirmația aceasta o facem ți- 
nînd seamă de felul defectuos al 
livrărilor de lemne. Spre exemplu, 
în ziua de 21 septembrie serviciul 
livrări al I. F. Petroșani, printr-o 
minută încheiată cu Combustibilul, 
se obliga să livreze pînă la 30 
octombrie 1960 cantitatea de 100 
vagoane lemne foc. Din această 
cantitate, el a livrat doar 7Уа va
goane lemne. Este admis ca anga
jamentele să se 
tie ?

De asemenea, 
lasă de dorit, 
exploatări 
prevăzute 
moacelor

facă doar pe hîr-

calitatea lemnelor 
expeditorii de la 

respectă condițiile 
stas, încărcarea ca- 

face superficial în

nu
în

se
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NOTE DE LECTURĂ

„Ora
Intre cărțile valoroase de litera

tură puse în ultima vreme la în- 
demîna cititorilor, romanul „Ora 
șase“ de Nicolae Țic ocupă un loc 
important. Inspirat din viața plină 
de eroism a minerilor Văii Jiului 
în preajma anului 1950, cînd se 
desfășura o aprigă luptă pe frontul 
cărbunelui, volumul său aduce în 
fața cititorilor, cu ajutorul unor 
imagini convingătoare, fapte și oa
meni vii, în mijlocul unei frămîn- 
tări neîntrerupte.

Născut pe plaiurile Hunedoarei 
Nicolae Țic și-a făcut ucenicia în 
ale scrisului la ziarul „Steagul ro
șu" din Petroșani, etapă importan
tă în dezvoltarea sa de viitor ro
mancier. Rodul activității sale re
portericești s-a materializat de alt
fel într-un volum de reportaje li
terare mult gustat de publicul ci
titor, care l-a făcut cunoscut și 
apreciat. Din această perioadă a 
cules și materialul de viață din 
plămada căruia a închegat romanul 
său dedicat vieții minerilor de la 
Jiu

Romanul „Ora șase", spre deo
sebire de alte cărți scrise pe aceas
tă temă, reușește să transpună fe
resc cititorul în atmosfera specifi
că minei, vieții noi a minerilor 
noștri. Scris într-un stil antrenant, 
bine închegat, romanul se remar
că printr-o bogăție de conflicte 
și situații în care apar personaje 
puternice, vii... Tema abordată es
te mereu actuală, aceea a formă
rii caracterelor oamenilor noi, în 
procesul muncii socialiste, în lupta 
pentru triumful moralei comunis
te. Conflictul principal al romanu
lui arc un profund caracter de 
clasă. E vorba de confruntarea a 
dcuă tipuri de oameni — a celor 
înaintați, comuniștii, cu pleava 
fpstei societăți capitaliste care mai 
vegeta între mineri. Comuniștii sînt 

șase” un roman al minerilor

special la exploatările Straja. între- 
jiuri și Valea Morii unde în foile 
de transport înscriu 8 m. st. lem
ne foc, iar în realitate pe camioane 
încarcă 6 sau 7 m. st. Asemenea 
procedee grevează asupra prețului 
de cost.

Conducerea I.F. Petroșani а fost 
sezisată de aceste lucruri dar lip
surile nu s-au remediat.

Nu același lucru se poate spune 
de C.C.V.J. care a depășit livrările 
pe cele 3 trimestre cu 67 tone, iar 
cărbunele este de bună calitate. în 
asemenea condiții aprovizionarea 
cu cărbune s-a făcut în cele mai 
bune condițiuni.

Față de cele arătate mai sus se 
cere urgenta remediere a lipsurilor. 
I. F. Petroșani trebuie să analize
ze temeinic posibilitățile de livrare 
a lemnelor de foc care sînt prevă
zute în planul de livrări și sînt 
contractate, spre a nu fi puși în 
situația ca în trimestrul I 1961 să 
nu puțem asigura buna aprovizio
nare a oamenilor muncii, institu
țiilor și întreprinderilor cu lemne 
de foc.

PODRANSKY ERNEST
șeful depozitului Combustibil 

Petroșani

COMAND
(Urmare din pag. l-a)

ceați temperatură simultană fi to 
tul să iasă bine l Turnătorii de la 
U.R.U.M.P. își cunosc însă forțele 
fi meseria prea bine.

...Cel mai bine și-au dat seama 
de calitatea turnării muncitorii de 
la mecanici. Toate semiroțile tur
nate au fost bune, fără sufluri. 
Aici însă s-au ivit alte greutăți. 
Ce te faci tind pe freze, pe strun
guri nu poți așeza piese cu așa di
mensiuni marii Comuniștii nu s-au 
dat bătuți. O modificare la freză, 
alta la strung, forjorii lui Sereș 
Gbeorghe au confecționat freze 
speciale și treaba a mers strună.

pe cele mai înalte baricade ale 
luptei pentru socialism, lovind în 
tot felul de afaceriști, escroci, ca
rieriști, calomniatori, hoți —- ră
mășițe jalnice ale societății but- 
ghczr

In viața nouă pe care și-o fău
resc minerii, foștii „Viermi ai pă- 
naîntuiui“, aceste elemente descom
puse, sînt mătutate de masa шаге 
a oamenilor cinstiți, înaintați. Mi
nerii nit pot uita truda de dine, 
batjocura la care erau supuși: în 
trecut de stăpînii minelor. De a- 
ceca ei urmează cu fermitate ca
lea celor care i-au eliberat de via
ța de rob — comuniștii. Ei, ca 
întreg poporul nostru, au o încre
dere nestrămutată în partid, numai 
prin partid își pot vedea realizate 
cele mai îndrăznețe vise de ferici
re și libertate.

Aceste adevăruri ale realității zi
lelor noastre se desprind cu preg
nanță din cartea lui Țic. Aici în- 
tîlnim într-o încleștare pe viață și 
pe moarte o serie de oameni cinstiți, 
înaintați, ca secretarul de partid 
Andrei Pop, Abrudan, directorul 
minei, bătrînul miner comunist Pa- 
honțu, tinerii Gică Ispas, Mărcuș 
sau Lola, cu indivizi de teapa lui 
Savin, Uie Buhariu, St&nculea sau 
Mițurca, elemente descompuse, o- 
dioase, care urăsc tot ceea ce e 
frumos, cinstit.

Citind cartea „Ora șase“, văzîad 
cum forțele noului înving pe cele 
întunecate ale vechiului, o închizi 
cu satisfacție, recunoscînd în ca 
fapte și oameni apropiați, pe care 
îi întîlnești zilnic pe meleagurile 
Văii Jiului, fapt care te îndeamnă 
firesc să o consideri printre volu
mele actuale, care nu trebuie să lip
sească din casa nici unui iubitor de 
adevărată literatură.

1R1MIE STRAUT

I. P. taina a reiDDOSfiit Mii» Senegal
Prlntr o telegramă adresată d-lui Mamadou Dia, președintele 

guvernului Republicii Senegal, tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne a 
adus la cunoștință hotărirea guvernului nostru de l recunoaște 
Republica Senegal ca stat independent și suveran. In aceeași te
legramă se afirmă că guvernul Republicii Populare Romîne este 
gata să stabilească relații diplomatice cu Republica Senegal.

Plenară de instruire 
a agitatorilor

Zilele trecute Comitetul oră
șenesc de partid Lupeni a or
ganizat o plenară cu agitatorii 
de la mină, preparație, precum 
și de la celelalte întreprinderi 
și instituții din localitate în ca
drul căreia au fost dezbătute 
principalele sarcini ce stau în 
prezent în fața muncii politice 
de masă. Printre cei prezenți 
la plenară se numărau minerii 
fruntași Musta Alexandru, Sfit- 
lic Ion, Nagy Andrei, Huda Mi
hai, Ghioancă Sabin, tehnicia
nul Ana Ferdinand de la mina 
Lupeni, muncitoarea Groza Ana 
de la filatură ș. a.

Tovarășul Dan Vaier, secreta
rul Comitetului orășenesc de 
partid Lupeni a făcut în fața a- 
gitatorilor o expunere despre 
activitatea rodnică desfășurată

A 2 4- S 2
De finisare au grijă acum frezorii 
Procovan Vasile și Ciora Iosif.

...Totul ar fi fost bine, dar co
losul de metal avea multe roți 
dințate la redactorul de viteză, 
care toate trebuiau bine călite și 
tratate și care nu încap în cuptoa
rele de călire existente. Soluția a 
fost găsită și aici. Dinte cu dinte 
(și sînt cîteva sute !) au fost încăl
ziți, bine izolați cu azbest și apoi 
răciți cu substanțe speciale. între
gul complex se află acum la mon
tarea definitivă.

...Am redat mai sus cîteva meu- 
peie din munca metalurgiștilor de 
la U.RJJ.M.P, pentru executarea 
comenzii 2492 și a altor comenzi 
care toate la un loc alcătuiesc ma
șina de acționare a funicularului 
4—5 Lupeni. Comanda 2492 ți 
celelalte comenzi au antrenat în- 
tr-o muncă titanică, în care spiri
tul inovator a avut un cuvînt greu, 
pe cei mai buni muncitori, tehni
cieni și ingineri. Cu voința și mun
ca lor, cu sprijinul neprecupețit al 
organizației de parțid au reușit.

Cînd peste puțin timp, rnonto- 
rii își vor începe lucrul la Lupeni, 
gîndurile lor se vor îndrepta de
sigur spre metalurgiștii din Petro
șani, care prin crearea colosului 
de metal, au adus o nouă contri
buție la creșterea prestigiului uzi
nei lor, un sprijin de seamă mun
cii minerilor.

TOVARĂȘI
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MUNCITORILOR

MASURILE 
CE TREBUIESC LUATE ІП SCOPU
PREVENIRII ACCIDENTELOR

de delegajia R. P. Romîne con- 
dtisă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Vorbitorul a subliniat 
contribuția pe care o aduc pro
punerile făcute în cuvîntarea 
rostită de la tribuna acestui im
portant for internațional de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
rezolvarea principalelor probleme 
care frămîntă astăzi omenirea, 
la întărirea păcii în lume. In 
încheierea expunerii sale tov. 
Dan Vaier a subliniat sarcina 
ce stă în fața agitatorilor de a 
desfășura o susținută muncă po
litică de masă în rîndul oame
nilor muncii pentru a înfățișa 
lupta neobosită dusă la O.N.U. 
de delegațiile țărilor socialiste 
în frunte cu delegația Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
N. S. Hrușciov, pentru zădărni
cirea și demascarea uneltirilor 
cercurilor imperialiste ostile pă
cii și înțelegerii între popoare, 
pentru dezarmarea generală și 
completă, pentru abolirea ruși
nosului sistem colonial, pentru 
pacea și progresul omenirii.

Cu un viu interes a fost ur
mărit referatul prezentat de tov.’ 
Carpen Ion, activist ăl comite
tului de partid al minei Lupeni, 
în cadrul căruia au fost înfăți
șate mijloacele și metodele 
care trebuie să le folosească 
gitatorii în activitatea lor de 
cu zi. S-a insistat îndeosebi 
supra necesității ca agitatorii 
să desfășoare o activitate neo
bosită pentru mobilizarea oame
nilor muncii din întreprinderile 
orașului la îndeplinirea istorice
lor sarcini .elaborate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R.J 
pentru desăvîrșirea operei de 
construire a socialismului în pa
tria noastră. Din referat agita
torii prezenți la plenară .au tras 
o serie de învățăminte prețioase 
privind intensificarea luptei pen
tru creșterea productivității mun
cii, întărirea luptei pentru eco
nomii, pentru o producție de ca
litate la. fiecare loc de muncă.
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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 — secțiai exploa
tări miniere.

Electromecanică minieră 
— secția mașini și utilaj 
m iniei

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

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

— Facultatea de mine, 
secția exploatări miniere 
(fără frecvență și seral).

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

înscrierile se 
nă în ziua de 
a. c. inclusiv.

minier (fără

vor face pi
li octombrie
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Teatrul de stat
„Valea Jiului” 

prezintă 

sîmbătă 8 octombrie 1960 
orele 19,30 

ш ii fEiiomi ui 
piesă în 3 acte

de Lucia Demetrius
Șt 

duminică 9 octombrie 1969 
orele 19,30

PARTEA LEULUI 
comedie în 3 acte 

de C. Teodoru 
Regia artistică:

Marcel Șoma 
Scenografia :

Lidia Pincus
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I.LL Produse IiIiiM
PETROȘANI

Aduce la cunoștința x 
cumpărătorilor că maga- 
zinele industriale din tot< 
raionul oferă cumpărata*  
rdor un bogat sortiment' 
de articole pentru sezo*  
nul de iarnă.

Paltoane pentru băr
bați, femei fi copiii, 
costume bărbătești 
fi pentru copii, 
taioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei fi copii, 
ghete pentru copii, 
cizme cauciuc, 
postav, finet, bar
dlet, sibir etc.
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Informație
Programul de lucru al de
pozitelor de combustibil pe 
perioade octombrie—martie 
este:

— lunea, miercurea, vine
rea 9—17.

— marțea, joia și sîmbăta i
7,30—15,30. Ș



STEAGUL ROȘU
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torarașuhti Gh, Gheorghiu-D^j 
problema reprezentării Chinei în O.N.U

(Urmare dini pag. I-a>)

vas-a dovedit, se dovedește și se 
dovedi incapabilă de a stăvili sau 
de a împinge înapoi noile idei 
sociale. Doar este știut că apariția 
orînduîrii socialiste este rezultatul 
unui proces istoric ireversibil și 
marchează o etapă nouă, superioa-, 
ră, în dezvoltarea societății uma
ne.

Sînt mai mult decît absurde ilu
ziile ce și le fac unii politicieni că 
evoluția unui asemenea proces ar 
putea fi oprită cu ajutorul forței, 
— și cu atît mai puțin cu ajutorul 
unei mașini de vot. Realitățile con
temporane trebuie privite în față. 
Trebuie să se recunoască existența 
în lume a unor state cu orînduiri 
social—politice diferite și să se tra
gă concluzia înțeleaptă că, în con- , 
dițiile date, numai conviețuirea 
pașnică a celor două sisteme poate 
feri omenirea de calamitățile ce
lui mai pustiitor război.

Realitățile zilelor noastre, tre
buie să-și găsească o oglindire fi
delă în activitatea O.N.U., care a 
și fost concepută ca o organizație 
a tuturor statelor, indiferent de 
sistemul social-politic.

Adversarii reprezentării Chinei 
în O.N.U. încearcă să justifice a- 
titfudinea lor inadmisibilă, recur- 
gînd adesea la calomnia învechită 
că această țară ar constitui un fac
tor de „neliniște11 în lume. Aceas
ta reprezintă o sfidare crasă a a- 
Hevărului 'deoarece toată lumea 
știe că tocmai S.U.A. au cotropit 
Taivanul și alte insule chineze și 
desfășoară acțiuni agresive fățișe 
împotriva Chinei. Faptele arată că 
în timp ce forțele armate ale Re
publicii Populare Chineze se află 
toate pe teritoriul propriu, Statele 
Unite au trimis forțe armate nava
le și aeriene, înzestrate cu aroie 
atomice și rachete, departe de te
ritoriul propriu, ocupînd o parte a 
Chinei și impînzind regiunea din 
apropierea Climei cu baze militare 
agresive îndreptate împotriva Re
publicii Populare Chineze. De citid 
oare un stat care își ține forțele 
armate pe teritoriul propriu în ve
derea apărării suveranității, inde
pendenței și integrității sale teri
toriale pricinuiește „neliniște11 și 
este considerat „agresiv* *1, iar statul 
care trimite forțe armate la

turiști, intervenit între Consiliul 
excursiilor studențești din S.U.A. 
și Biroul internațional de turism 
al tineretului.

Aceste acțiuni ale autorităților 
americane, se spune într-o decla
rație a Comitetului organizațiilor 
de tineret din U.R.S.S., arată în 
mod grăitor cine împiedică colabo
rarea culturală și schimbul de tu
riști, îmbunătățirea relațiilor din
tre tineretul sovietic și cel

• PARIS. După cum 
ziarul „Liberation11, la Amsterdam 
s-a aflat că recentele cazuri de otră
vire în masă în urma consumului de 
margarina produsă de concernul 
„Unilever11 se datoresc calității in
ferioare a uleiurilor pe care firme
le americane le livrează acestui 
concern de mai mulți ani.

• BERLIN. De la începutul a- 
cestui an prin punctul de frontie
ră Barby pe Elba au trecut din 
Germania Occidentală în R. D. 
Germană peste 15.000 de germani. 
Agenția A.D.N. relatează, că prin
tre aceștia, sînt circa 4.000 de ti
neri care au vrut să scape de ser
viciul militar.

• GENEVA. Consiliul Național 
al Elveției — Camera Inferioară 
a Parlamentului — a aprobat pro
iectul de lege guvernamental cu 
privire la reforma armatei elveție
ne care prevede reorganizarea ra
dicală a forțelor armate și înzes
trarea lor cu arma nucleară.

• MOSCOVA. Ziarul „Pravda** 
anunță că la 5 octombrie a înce
tat din viață după o boală înde
lungată Zinaida Ordjonikidze, so
ția, prietena și colaboratoarea e- 
minentului fruntaș al Partidului 
Comunist și al statului sovietic, 
Grigori Ordjonikidze (1886—1937).

• LONDRA. La 6 octombrie 
primul ministru al Angliei, Mac
millan, s-a înapoiat la Londra ve
nind de la New York unde a par
ticipat la lucrările sesiunii Adună
rii Generale a O.N.U.

------O------
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întrevederile 
lui N. S. Hrușeiov 

...cu Sukarno
NEW YORK 7 (Agerpres)
Grupul de presă de pe lîngă 

președintele Consiliului de Miniș
tri anunță : în după-amiaza zilei 
de 6 octombrie, înaintea plecării 
în patrie, președintele Indoneziei; . 
Sukarno, a făcut o vizită lui N. 
S. Hrușeiov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

în cursul convorbirii prietenești 
și sincere, N. S. Hrușeiov și pre
ședintele Sukarno au avut un 
schimb de păreri într-o serie de 
probleme importante care prezintă 
interes pentru U.R.S.S. și Indone
zia.

N. S. Hrușeiov a urat președin
telui Sukarno drum bun și succes 
în activitatea lui pentru binele po
porului Indoneziei 
nerale.

și a păcii ge-

Roosevelt
(Agerpres) 

zilei de 6 oc-

...cu Eleanor
NEW YORK 7 
în după-amiaza 

tombrie N. S. Hrușeiov; șeful de
legației sovietice la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut o vizită d-nei E- 
leanor Roosevelt, militantă de sea
mă pe tărîm obștesc din S.U.A.; 
care a oferit un ceai în cinstea lui.

A avut loc o convorbire priete
nească la care a participat și mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko. 

de kilometri distanță; pe teritorii 
străine; asigură ■„liniștea" și este 
considerat „pașnic- ?. Este carac
teristic că conducătorii remarca
bili ai unor state asiatice din ve
cinătatea Republicii Populare Chi
neze; ca președintele Indoneziei — 
Sukarno, primul ministru al In
diei — Nehru, primul ministru al 
Birmaniei — U Nu; primul minis
tru ale Cambodgiei — prințul Sia- 
nuk, conducătorii de stat ai Afga
nistanului, Nepalului și alții se de
clară pentru recunoașterea dreptu
lui legitim al Chinei în O.N.U. 
și consideră aceasta ca fiind indis
pensabilă pentru rezolvarea marilor 
probleme internaționale. Nu este 
oare absurd ca guvernul de la 
Washington să impună în O.N.U. 
o hotărîre pe care statele asiatice 
vecine cu China o consideră ne- 
justă și dăunătoare ?

Injustețea și șubrezenia poziției 
americane sînt atît de evidente, în- 
cît pînă și unii aliați ai S.U.A, din 
cadrul N.A.T.O. o resping, scoțînd 
în evidență caracterul ei falimen
tar. Este instructivă în această 
privință declarația făcută în Adu
narea Generală de ministru! Afa
cerilor Externe al Danemarcei, care 
a conchis în mod cu totul justi
ficat că „mai devreme sau mai tîr- 
ziu poporul chinez va fi reprezen
tat în această organizație de guver
nul care exercită efectiv autorita
tea11.

Domnule președinte,
Reprezentantul S.U.A. a încercat 

aci să se erijeze în apărător al 
Organizației Națiunilor Unite. Po
ziția sa în problema reprezentării 
Chinei a constituit însă în fapt un 
atac direct împotriva temeliilor 
O.N.U., a capacității organizației 
de a aborda cu întreaga autoritate 
și răspundere problemele majore 
ale vieții internaționale.

Este un fapt unanim recunoscut

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.

Generale 
a continuat 

generală, 
cuvîntul Hashim 
Afacerilor Exter- 
în cuvîntarea sa 
deosebită atenție 
Referindu-se la

NEW YORK 6 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 10,58 (ora New Yorkului) s-a 
deschis ședința plenară de dimi
neață a Adunării Generale a 
O.N.U.. La ședință 
discuția politică

Primul a luat 
Jawad, ministrul 
ne al Irakului, 
el a acordat o 
colonialismului, 
primirea în O.N.U. a noilor state 
africane, Jawad a arătat că obți
nerea independenței politice de 
către popoarele asuprite constituie 
calea inevitabilă pe care o vor ur
ma toate țările care nu au libertate 
națională.

Reprezentantul Irakului a subli
niat că propunerea președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la lichidarea colonialis
mului și acordarea imediată a in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale are o importanță uriașă, 
în acest moment critic al istoriei 
omenirii, a spus el, eliberarea ță
rilor și popoarelor coloniale și se
micoloniale va constitui un aport 
uriaș la înlăturarea principalelor 
cauze de conflicte și divergențe 
din lume.

Șeful delegației irakiene a ară
tat că în fața sesiunii stau proble
me care provoacă încordare inter
națională. Aceste probleme sînt : 

«lipsirea R. P. Chineze de dreptul 
de a fi reprezentată în O.N.U.; 
menținerea ocupației Olandei * în 
Irianul de vest, războiul din Al
geria, lupta cate se desfășoară in 
Oman, problema palestiniană și si
tuația din Congo.

Jawad a condamnat Organiza
ția Națiunilor Unite pentru indi
ferența sa la îndemnurile de a in
terveni în problema bazei juridice 
a prezenței englezilor pe teritoriile 
din sudul Peninsulei Arabice. 

că nu poate fi concepută o soluțio
nare radicală a celor mai impor
tante probleme, și în primul rînd 
a problemei dezarmării ,fără par
ticiparea și contribuția R. P. Chi
neze.

Reprezentantul S.U.A. a căutat 
să se erijeze aici în exponentul unei 
poziții de calm și de vorbe blîn,- 
de. în lumina actelor săvîrșite de 
S.U.A., asemenea vorbe nu pot fi 
interpretate decît în contextul ve
chiului principiu al politicii ex
terne americane. „Vorbește blînd 
și mînuiește un ciomag mare11.

Realitatea este că poziția S.U.A. 
rață de R. P. Chineză dovedește 
nu dorința de negocieri, ci tendin
ța de înveninate a relațiilor între 
state, intenția de a continua peri
mata politică „de pe poziții de 
forță11 și de a împiedica O.N.U. 
să-și îndeplinească rolul de instru
ment de însănătoșire a vieții in
ternaționale și de creare a condi
țiilor necesare negocierilor.

Se pune întrebarea : Vor izbuti 
cercurile imperialiste să imprime 
Organizației Națiunilor Unite un 
asemenea curs sau se va crea po
sibilitatea ca această organizație să 
acționeze cu deplinătatea capaci-' 
taților sale în sensul dorit de po
poare, pentru a grăbi soluționarea 
marilor probleme ce ne stau in 
față ?

Delegația romînă adresează par
ti cipanților la sesiune apelul de a 
privi această problemă cu toată 
seriozitatea și răspunderea și de a 
contribui la soluționarea ei urgen
tă.

Acestea sînt temeiurile pentru 
care Republica Populară Romînă, 
alături de toate statele iubitoare 
de pace, cere ca Adunarea Gene
rală să hotărască excluderea din 
rîndurile ei a marionetelor ciankai- 
șiste și să restabilească drepturile 
legitime ale marelui popor chinez 
în Organizația Națiunilor Unite.
=====8 ~ __

Ședința de joi dimineață

Ministrul Afacerilor Externe al 
Irakului a condamnat vehement 
agresiunea Belgiei în Congo, sub
liniind că Belgia poartă principa
la răspundere pentru înrăutățirea 
situației din această țară.

Propunerea sovietică din 18 sep
tembrie 1959 cu privire la dezar
marea generală și totală, a spus 
Jawad, s-a bucurat de un larg 
sprijin în multe părți ale lumii, 
întrucît dezarmarea completă a 
fost și rămîne singura soluție po
sibilă a crizei politice în era noas
tră.

Guvernul meu sprijină propune
rea sovietică cu privire la dezar
marea generală și completă.

Problema principală a actualei 
politici internaționale, ă declarat 
în continuare Jawad, este apărarea 
păcii. Dacă lumea dorește să pri
vească cu curaj problema păcii — 
ea trebuie să urmeze o politică de 
coexistență pașnică.

Aceasta nu este o politică tem
porară, în funcție de împrejurări, 
ci linia generală a dezvoltării rela
țiilor internaționale.

Reprezentantul Irakului a decla
rat că politica externă a Irakului 
este de fapt o politică de coexis
tență pașnică.

Ministru! Afacerilor Externe al 
Irlandei, Aiken, a propus în cuvîn
tarea sa să se creeze în Europa 
Centrală și în Orientul Apropiat 
„zone ale păcii11 în care state ve
cine să accepte să-și reducă înar
mările, să ceară retragerea tutu
ror trupelor străine de pe teritorii
le lor și să accepte observatori care 
să supravegheze îndeplinirea aces
tor condiții. Aiken a propus de 
asemenea ca în Africa Centrală 
toate țările interesate să cadă de

Convocarea sesiunii
Sovietului Suprem al R. S. F. S. R.

MOSCOVA 6 (Agerpres)
Prezidiul Sovietului Suprem al

R.S.F.S.R., modificînd decretul a- 
doptat anterior, a hotărît să con-

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

Sosirea lui Ferhat
MOSCOVA 6 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 6 octombrie a sosit la Mos

cova- venind de la Pekin pe bor
dul unui avion „TU-10411 Ferhat 
Abbas, președintele Consiliului de 
Miniștri al guvernului provizoriu

----------------- O
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BONN 7 (Agerpres)
La începutul lunii noiembrie pe 

teritoriul Franței urmează să aibă 
loc pentru prima oară manevre 
ale Bundeswehrului vest-gerrnan. 
După cum arată ziarul „Frankfur
ter Allgemeine11 manevrele, la care 
vor participa patru unități de tan
curi ale Bundeswehrului cu un e- 
fectiv total de 3.000 de oameni, se 
vor desfășura timp de două săptă- 
mîni într-o regiune situată la est 
de Reims. Așadar, scrie ziarul, 
pentru prima oară în timp de pace

o

S.U.A. pun obstacole 
schimbului de turiști cu U.R.S.S

MOSCOVA 6 (Agerpres) -- 
TASS transmite :

Departamentul de Stat al S.U.A. 
a refuzat să acorde viza de intrare 
în țară unui grup de 23 de tineri 
turiști sovietici care urmau să ple
ce în America în conformitate cu 
acordul cu privire la schimbul de 

acord să nu modifice actualele fron
tiere prin forță, să nu aducă arme 
atomice în țările lor; să limiteze 
forțele armate ale țările din aceas
tă regiune, să nu admită pe teri
toriul lor trupe străine cu excepția 
trupelor O.N.U.

Aiken a apărat acțiunile secre
tarului general al O.N.U. în Con
go și s-a pronunțat împotriva mo
dificării structurii' O.N.U. El s-a 
ridicat de asemenea împotriva 
dreptului popoarelor de a națio
naliza proprietățile străine aflate 
pe teritoriile lor.

Ultimul a luat cuvîntul minis
trul Afacerilor Externe al Norve
giei, Lange. El a subliniat că una 
din sarcinile importante care re
vin O.N.U. este contribuția pe care 
o poate aduce la rezolvarea „si
tuației tragice din Algeria11. El a 
subliniat de asemenea „gravitatea 
conflictului rasial din Uniunea 
Sud-Africană“ și a declarat că gu
vernul norvegian este tot mai îngri
jorat de situația din această țară.

Referindu-se la acțiunile O.N.U. 
în Congo, Lange și-a exprimat re
gretul în legătură cu faptul că Re
publica Congo nu este reprezentată 
în Adunarea Generală a O.N.U., 
dar a afirmat că acțiunile O.N.U. 
în această țară „au fost eficace și 
rapide11. Ministrul Afacerilor Ex
terne al Norvegiei s-a pronunțat 
de asemenea împotriva reorganiză
rii aparatului O.N.U. și a revizui
rii Cartei O.N.U.

Referindu-se la problema dezar
mării, Lange a încercat să abată 
atenția delegaților de la necesita
tea rezolvării cît mai grabnice a 
problemei dezarmării generale și 
complete afirmînd că în primul 
rînd trebuie să fie rezolvate „fără 
reclamă și propagandă*  proble
mele tehnice ale controlului.

Cu aceasta ședința de diminea
ță a luat sfîrșit. 

voace cea de-a treia sesiune a So
vietului Suprem al R.S.F.S.R. la 25 
octombrie (în loc de 18 octom
brie).

Abbas la Moscova
al Republicii Algeria, și persoanele 
care îl însoțesc. Ferhat Abbas in
tenționează să rămînă în U.R.Ș.S. 
cîteva zile. El se va întîlni cu con
ducători ai U.R.S.S. și va face o 
călătorie la Leningrad.

li îiffls âe же”
în Franța vor apare unități mili
tare germane.

Se crede, scrie ziarul, că aproxi
mativ 35.000 de soldați vest-ger- 
mani vor efectua anual exerciții 
militare în Franța. Totodată, acor
dul prevede construirea în Franța 
a unor mari depozite militare pen
tru Bundeswchr, precum și folosi
rea de către Bundeswehr a Aero
porturilor franceze și crearea 
baze navale de aprovizionare 
Bundeswehrului într-o serie 
porturi de pe litoralul francez 
Atlanticului.
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