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Alegerea organelor locale
eveniment de seamăde conducere —

în viața organizațiilor de partid

Patriei cărbune mai mult și mai bun!
In lumina documentelor Congresului ai Ii 1-lea al partidu

lui, cea mai importantă sarcină pentru minerii Văii Jiului este 
asigurarea extragerii cantităților de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic necesare economiei naționale pe seama creșterii ne
întrerupte a productivității muncii.

Rezultate satisfăcătoare
Pînă acum colectivul minei 

Lonea a obținut rezultate de 
seamă. La preparația Petrila s-a 
primit din partea minerilor lo- 
neni 7135 tone de cărbune ener
getic peste plan. La obținerea 
acestei cantități au contribuit 
cel mai mult minerii de la sec
torul IV care și-au întrecut, pla
nul cu peste 5100 tone cărbune 
(în special cei din brigăzile con
duse de Boca Ștefan, Pășcălău 
loan, Zarilă loan și din alte bri
găzi). Rezultate demne de lau
dă au obținut și minerii sectoa
relor I și V. Important este de 
asemenea faptul că la Lonea 
productivitatea muncii a ajuns 
acum la peste 1,030 tone pe 
posț.

Planul să fie îndeplinit 
ritmic !

La Hunedtoara au intrat re
cent în funcțiune noi capacități 
de producție, fapt care cere din 
partea minerilor Văii Jiului să 
asigure cocsarilor hunedoreni 
cantități tot mai mari de căr
bune special. In cursul celor 
cîteva zile trecute din octombrie 
colectivul sectorului III de la 
Lupeni ă extras 336 tone de căr
bune peste planul la zi, sectoru
lui II de la Uricani și-a întrecut 
planul cu 167 tone de cărbune, 
colectivele sectoarelor I și II de 
la Vulcan, au extras la un loc 
392 tone cărbune cocsificabil 
peste plan. Sînt însă și unele 
sectoare unde planul nu a fost 
îndeplinit întocmai. Este nece
sar a fi luate de urgență mă
suri eficace pentru ca minerii 
tuturor sectoarelor minei Lu
peni, cei de la sectorul I Uri- 
can -sectorul IV Vulcan să aibă 
condiții bune de muncă pentru 
recuperarea minusului și Înde
plinirea ritmică a planului!

Cantitate, dar și calitate 
mai bună

In primele zile din oc
tombrie cărbunele extras de 
minerii Văii Jiului a fost de
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Minerii din іііійііі oblii 
noi lealizăfi Іо шшка 

Angajament îndeplinit 
și depășit

La începutul lunii septem
brie, brigada fruntașă condusă 
de comunistul Nicolae Ioan de 
la sectorul I al minei Uricani s-a 
angajat să sporească la locul de 
muncă valoarea economiilor lu
nare la lemn de mină și explo
ziv de la 600 la 1200 lei. In a- 
cest scop, cu prilejul unei con
sfătuiri de producție pe briga
dă, minerii au hotărît ca evi
dența consumului de material 
lemnos și exploziv să fie ținută 
pe schimburi și confruntată zil
nic la sector. Aceasta a însem
nat o evidență clară și operativă 
a rezultatelor întrecerii între 
schimburi. In luna octombrie 
brigada și-a realizat angajamen
tele luate și chiar le-a depășit. 
De exemplu, schimbul condus 
de minerul Piloiu Ferdinand, 
îmbunătățindu-și activitatea, a 
economisit în luna septembrie 
peste.angajamentul său 3 m. c. 
dte lemn de чадр și 8 kg. explo-

A. NICHIFOREL
(Continuare în pag. 3-a) 

calitate bună. Așa de pildă, la 
Petrila întreaga cantitate extra
să a avut un procent de cenușă 
scăzut cu 0,4 la sută față de 
normele admise. La Loniea, de 
asemenea, cărbunele extras a 
conținut cu circa 0,5 la sută 
mal puțin șist vizibil decît este 
admis. Și la Uricani A-a extras 
cărbune mai curat decît în luna 
trecută. La Vulcan și Lupeni 
însă cărbunele extras a avut un 
procent de cenușă mai ridicat 
decît cel admis. In asemenea si
tuație, este necesar ca odată cu 
obținerea unei producții mai 
mari să se acorde atenția cuve
nită alegerii șistului vizibil în 
abataje, condiție de seamă în 
lupta pentru economii.

Printre mun
citorii fruntași 
de Ia sectorul V 
electromecanic al 
minei Vulcan 
care s-au evi
dențiat în mod 
deosebit în lupta 
pentru executa- 
rea unor lucrărj 
de calitate, se 
numără și uțe- 
mistul Den eter 
loan din atelie
rul de forjă. El 
lucrează la as
cuțirea sculelor 
miniere — ope
rație pe care o 
execută cu mul
tă conștiinciozi
tate. IN CLI
ȘEU : Forjorul 
Demeter Ioan în 
timpul lucrului.

întrecerea pe profesii dâ roade bogate
Cînd au pornit la întrecerea pe 

profesii muncitorii Filaturii Lupeni 
și-au fixat printre alte obiective 
și acela de a reduce rebuturile. 
De aceea cînd tînărul cenlrator 
Dabu Florian și filatorul Huzum 
loan au lansat inițiativa „la 2.000 
de bobine produse — o singură 
bobină rebut“-, ea a fost îmbrăți
șată de toți filatorii secției și cu- 
rînd nici un filator sau centrator 
nu se afla în afara întrecerii. De 
atunci graficul producției arată, 
printr-o linie mereu ascendentă, 
numărul bobinelor centrate și filate 
de vrednicii muncitori ai secției a 
U-a. El indică și numărul de bo
bine rebutate, care spre bucuria 
filatorilor, cu fiecare lună, devine 
tot mai mic.

— Cu cit sintem mai atenți în 
timpul lucrului, cu atît treaba mer
ge mai bine — le spune adesea 
centratorul Pop Gbeorghe, tovară
șilor săi. Și rezultatele din luna 
care a trecut dovedesc atenția cu 
care s-a muncit, lată doar cîteva 
dintre ele : Centratorul Toldea So
lomon, din 43.600 bobine centra
te a avut numai 10 bobine degra
date. Lilă Constantin a centrat 
41.600 bobine din care doar 6 du 
fost stricate. Virtosu Petru, din 
41.400 bobine centrate, a avut 11 
degradate. Rezultate asemănătoare 
au obținut și centrator ii Mate eseu 
loan, llinca Gbeorghe, Pop Gheor-

Pesfe 350.000 lei 
economii

Minerii, tehnicienii și inginerii 
sectorului Ш de la mina Vulcan 
luptă activ pentru a obține econo
mii cit mai mari prin aplicarea u- 
nui regim sever de economii. Ei au 
redus prețul de cost ăl cărbunelui 
extras în septembrie cu peste 
350.000 lei. Așa de pildă, prin re
cuperarea lemnului de mină, a 
marginilor de brad, colectivul sec
torului a economisit peste 140 m c. 
material lemnos.

Pe luna septembrie planul de 
stat al sectorului III a fost reali
zat în proporție de 115,3 la sută. 
Aceasta se datorește organizării în 
mai bune condițiuni a muncii și 
măsurilor tehnicororganizatorice 
luate de conducerea sectorului.

In fruntea întrecerii socialiste pe 
sector se situează brigăzile condu
se de Bojte Pavel, Vizi Andrei, Bi
ro Emeric și Jurca Emil.

ghe, Szitko Carol, Pîrvulescu Du
mitru, Deak Adalbert, Prună Ște
fan și alții. Același lucru se poate 
spune și despre filatori. Ca urma
re a străduinței colective, calitatea 
produselor s-a îmbunătățit pe în
treaga fabrică cu 4,2 la sută. Mun- 

citoarele secției răsucit au primit 
de la filatorii Ancuța Nicolae. 
Tomescu loan, Crăiniceanu Ilie, 
Savu Constantin, Vereș Vacile, 
Șandru Eronim, Roșianu Dumitru 
și alții bobine bine filate. In luna 
care a trecut filatorii Aruncuteanu 
loan și Juveloiti Florea, din schim
bul condus de maistrul Rîpeanu 
Dumitru au dat cîte 11.700, res
pectiv, 10.500 bobine, din care 
doar 6 bobine au fost date la 
rebut. Din schimbul unde este a- 
jutor maistru Purcărin Constantin, 
unul din. agitatorii secției, filato
rul Toderuț loan a filat 19.400 bo
bine, din care doar 9 a rebutat, 
iar Zugravii Matei, din 13.650 bo
bine filate a avut numai 6 bobine 
rele. Inițiativa „la 2.000 bobine 
produse o singură bobină rebut’-

In curînd, în viața organi
zațiilor de partid va avea loc 
un eveniment de o deosebită 
însemnătate: alegerea noilor or
gane locale de conducere ale 
partidului. Potrivit prevederilor 
Statutului P.M.R., alegerea or
ganelor locale ale partidului se 
face odată pe an în organiza
țiile de bază ale partidului) (in
clusiv în grupele de partid! și 
organizațiile de atelier), în or
ganizațiile de partid pe comună 
și în organizațiile orășenești1 de 
subordonare raională, iar oda
tă la doi ani în organizațiile 
raionale, orășeneștii și regionale 
ale partidului. Ajiul acesta vor 
avea loc alegerii in organizațiile 
de bază și grupele de partid, în 
organizațiile de partid pe co
mună și în organizațiile orășe
nești de subordonare raională.

An de an, adunările generale 
și conferințele pentru dări de 
seamă și alegerea noilor orga
ne locale de conducere — ex
presie puternică a înaltului! de
mocratism al partidului nostru, 
a faptului că partidul nostru 
se călăuzește neabătut după 
normele leniniste ale vieții in
terne de partid — au prilejuit 
o analiză profundă a activității 
depuse de organizațiile de par
tid pentru mobilizarea maselor 
largi de oameni ai muncii la 
transpunerea în viață a politi
cii partidului de făurire a vie
ții noi, socialiste în patria noas
tră. Ele contribuie la întărirea 
capacității organizatorice a or
ganizațiilor de partid, la îmbu
nătățirea muncii de ridicare a 
nivelului politic și ideologic al 
membrilor și candidaților de 
partid, la întărireai legăturii in
disolubile cu masele. Adunările 
și conferințele de dări de sea
mă și alegeri din acest an vor 
marca un nou și important pas 
înainte pe calea dezvoltării con
tinue a democrației interne de 
partid, a întăririi unității rîn- 
durilor partidului, a disciplinei 
de partid, vor duce la o și mai 
puternică activizare a. masei 
membrilor și candidaților de 
partid, la promovarea de noi 
cadre, la îmbunătățirea întregii 
munci de partid, Ia dezvoltarea 
criticii și autocriticii.

Importanța deosebită a apro
piatelor adunări și conferințe de 
dări de seamă și alegeri constă 
In faptul că avînd loc în peri
oada de după cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., ele sînt che
mate să analizeze cu o înaltă 
răspundere munca desfășurată 
de organizațiile de partid pen

tru înarmarea tuturor membrilor

este aplicată și de filatorii din ce
lelalte două schimburi. Așa de 
exemplu, filatorul Barna Victor a 
filat 15.200 bobine. Din acestea 
doar 4 au fost degradate. Tincâ 
Constantin, la fel, a avut 4 bobine 
rebutate din 11.550 bobine filate.

Dacă filatorii dau tot mai pu
ține bobine cu defecte, muncitoa
rele din secția răsucit, la rîndul 
lor trimit secției depănat bobine 
răsucite uniform și de bună cali
tate. Drept rezultat, depanătoarele 
lucrează cu mai mult spor și obțin 
rezultate mai bune.

In luna care a trecut colectivul 
secției depănat a obținut tin suc
ces remarcabil: 2236 kg, fire de
pănate peste plan. La această de
pășire de seamă și-au adus contri
buția lor prețioasă brigăzile de ti
neret ale secției conduse de Me- 
szaroș Senia, Vădan Anuța, Vădu
va Mariana, Mareș Ana și Moga 
Veronica care au depănat peste 
planul lunar cîte 300-—320 kg. fire 
de mătase.

Situația întrecerii pe profesii- în
că nu este încheiată. Cine va primi 
titlul de fruntaș pe profesii e greu 
de stabilit acum. Întrecerea conti
nuă însă și rezultatele obținute vor 
confirma ele înșile pe cel mai 
bun.

M. LAZUR 

și candidaților de partid cu cu
noașterea temeinică a sarcinilor 
istorice elaborate de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. pri- 

\ itid desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră, pen
tru mobilizarea tuturor oame
nilor muncii Ia îndeplinirea cu 
succes a acestor sarcini. Adu
nările de dări de seamă și a- 
legeri trebuie să analizeze cu 
toată răspunderea îndeplinirea 
de către colectivele în mijlocul 
cărora iși desfășoară activitatea 
a sarcinilor concrete ce le revin 
din obiectivele stabKite de Con
gres, să elaboreze noi măsuri 
pentru intensificarea luptei pen
tru noi și noii succese în toate 
domeniile de activitate.

Pentru fiecare organizație de 
partid, pentru fiecare comunist, 
perioada de pregătire a alegeri
lor trebuie să constituie o pe
rioadă de puternic avînt politic 
și în muncă. Oamenii muncii 
fără de partid, cărora partidul 
le este scump și pe care eii îl 
urmează cu încredere și fermi
tate în drumul spre uni viitor 
luminos, sînt hotărîți să parti
cipe cu elan sporit Ia înfăptui
rea politicii partidului. In acest 
scop, organizațiile de partid 
sînt datoare să desfășoare o 
largă muncă politică și organi
zatorică pentru mobilizarea oa
menilor muncii de la minele Văii 
Jiului la realizarea unei produc
tivități medii pe Ьаліп. de 1,050 
tone de cărbune pe post, ia îm
bunătățirea calității cărbunelui, 
în mod deosebit a celui cocsi
ficabil, astfel ca nici o exploa
tare minieră să nu maii plăteas
că penalizări pentru calitate, la 
reducerea consumului de lemn 
de mină sub 43 m. c. pe mia 
de tone. Pe șantierele de con
strucții organizațiile de partid 
trebuie să desfășoare o muncă 
susținută în vederea îndeplinirii 
integrate a planului, pentru da
rea la timp în folosință a noi
lor locuințe și construcții in
dustriale, pentru îmbunătățirea 
calității lucrărilor. In fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de 
muncă, organizațiile de partid 
trebuie să mobilizeze la îndepli
nirea în întregime a angaja
mentelor cu privire Ia economii 
luate de către fiecare colectiv, 
astfel ca pînă la sfîrșitul anu
lui să se realizeze pe raion , un 
volum de 17 milioane lei eco
nomii peste pian. O sarcină de 
înaltă răspundere ce stă în fața 
organizațiilor de partid, este de 
a se îngriji de luarea tuturor 
măsurilor pentru pregătirea din 
timp a realizării planului pe a- 
nul 1961. In acest scop, trebuie 
luptat ca încă din luna noiem
brie a. c. să se lucreze la ni
velul planului pe anul 1961. In 

vederea realizării acestor impor
tante prevederi principala aten
ție a 'ganizațiilor de partid 
trebuie îndreptată spre intensi
ficarea întrecerii socialiste și a 
întrecerii pe profesii.

Pentru a asigura ridicarea Ia 
un nivel înalt a muncii de partid 
în perioada de pregătire și des 
fășurare a alegerilor, e necesar 
să se acorde o atenție deosebită 
îmbunătățirii muncii de primire

(Continuare în pag. 3-a)
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Activitate patriotică
In luna septembrie, harnicii 

muncitori. de la sectorul VI 
transport al minei Aninoasa, au 
efectuat în cadrul exploatării, 
numeroase acțiuni de muncă pa
triotică. Astfel, un număr de 
peste 35 de muncitori au parti
cipat la colectarea a 20 tone de 
fier vechi pe care l-au încărcat, 
transportat și predat la LC.M. 
Petroșani. O cantitate importan
tă de piese metalice provenite 
de la mașinile și utilajele casate 
au fost selecționate pentru a fi 
refolosite în locul unor mate
riale hoi. De asemenea, munci
torii de Ia sectorul VI transport 
au mai prestat 500 de ore de 
muncă voluntară la stocul de 
avarii, unde au încărcat circa 
3000 tone de cărbune.
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răsună prelung, 
curtea minei se 

: ieșeau minerii 
puț grupuri-gru-

în

îl

Vuetul sirenei 
După puțin timp, 
umplu de oameni 
din șut. Dinspre 
puri de mineri se îndreptau spre 
clădirea birourilor sectoarelor.

în biroul sectorului IV al minei 
Aninoasa intră un tînăr. Adresîn- 
du-se tânărului inginer Chicinaș 
Vasile, secretarul organizației de 
U.T.M. din sector, tînărul spuse :

— Tovarășe Chicinaș am adus 
cererea pentru a fi primit 
U.T.M.

Secretarul îi strînse mina și 
sfătui cum să se pregătească pentru 
adunarea generală U.T.M.

De fapt de prea multe sfaturi 
nu avea nevoie tînărul. Pentru pti- 
mitca în U.T.M., el se pregătise 
de multă vreme...

Gaboș Iosif, căci de el este 
vorba, a venit de cîțiva ani la mi
na Aninoasa. A lucrat mai întîi 
ca muncitor necalificat la un sec
tor de la suprafață. Apoi, îndem
nat de dorința să ajungă și el 
miner, a cerut să fie transferat la 
un sector subteran. Așa a ajuns 
Gaboș Iosif la sectorul IV Priboi. 
Tînărul vagonetar a muncit cu sîr- 
guință pentru a-și însuși tainele me
seriei căreia s-a dedicat cu atîta 
dragoste. A învățat să mînuiască 
picul, să șorolească lemnul pentru 
armare și multe altele. Nu peste 
mult a ajuns ajutor miner, iar în 
decembrie anul trecut a absolvit 
școala de calificare, devenind mi
ner. Ajutat de comunistul Barzu 
Gheorghe, în brigada căruia lu
crează, el a devenit un muncitor 
de nădejde, un miner apreciat. La 
succesele brigăzii în care lucrează 
contribuie și el din plin. Dar co
munistul Barzu nu s-a ocupat nu
mai de calificarea, ci și de educa
rea tânărului miner. îndemnat de 
tov. Barzu și de ortacii lui, ute
miști, el a cerut să intre în orga
nizația U.T.M.

...A venit și ziua adunării gene
rale care urma să discute cererea 
de primire în U.T.M. a tânărului 
Gaboș Iosif.

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

Рріп muncă voluntară
Tinerii muncitori de la sectorul 

I.L.L. Lupeni au întreprins in ul
timul timp numeroase acțiuni de 
muncă voluntară.

Răspunzînd la chemarea organi
zației de partid și a conducerii sec
torului, tinerii au amenajat in in
cinta întreprinderii un club. Mobi
lizați de organizația U.T.M. tinerii 
au zugrăvit cele două săli desti
nate clubului și au confecționat 
prin muncă voluntară mobilierul 
necesar clubului.

*

Să cunoaștem mina Amplasarea găurilor de mină
Escavarea cărbunelui prin me

toda pușcării are încă o răspîn- 
dire foarte mare și se aplică a* 
tunci cînd folosirea altor metode 
mai eficace nu se poate realiza din 
diferite motive. Ea se folosește în 
Valea Jiului pentru executarea tu
turor lucrărilor miniere subterane 
de extracție și pregătiri.

Cînd se lucrează cu metoda gău
rilor de mină, de regulă, se pușcă 
concomitent încărcături plasate în 
mai multe găuri sau serii de încăr
cături.

Pentru plasarea unei serii de 
găiri dc mină este foarte important 
să se determine așezarea lor co
rectă în raport cu suprafețele libe
re, precum și una față de alta. 
Acest considerent joacă un rol fun
damental, deoarece influențează e- 
fectul exploziei. Depărtarea exa
gerată a găurilor de mină una fa
ță de alta duce la formarea pra
gurilor adică la distrugerea incom
pletă a volumului proiectat, iar a- 
ptopterea lor exagerată duce nu 
numai la mărunțirea inutilă a unei 
părți din materialul pușcat, ci și 
la aruncarea periculoasă a bucăți
lor la distanțe mari, care întrec cu

— Pentru ce dorești să devii u- 
temist ? fu prima întrebare pe care 
i-o puseseră utemiștii.

Inima începu să-i bată mai re
pede, obrajii i se aprinseră. La a- 
ceastă întrebare se pregătise de 
mult. Totuși căuta cuvinte cit mai 
potrivite pentru a-și exprima do
rința care l-a îndemnat să devină 
utemist.

— Vreau să devin un om înain
tat, să contribui din toate puterile 
mele ia construirea socialismului 
— răspunse tânărul — și știu că 
însușirile necesare unui constructor 
demn al socialismului le voi deprinde 
alături de voi, în organizația 
U.T.M.

Utemiștii îi puseră și alte în- 
bări în legătură cu sarcinile unui 
utemist și organizației U.T.M. Ga
boș Iosif a răspuns la fiecare.

Apoi, după discuții, în care u- 
temiștii i-au făcut recomandări 
pentru a-și îmbunătăți munca și 
mai ales pentru a-și ridica nivelul 
politic și ideologic, primirea tână
rului Gaboș Iosif în U.T.M. a fost 
votată în unanimitate.

La mina Aninoasa, asemenea lui 
Gaboș Iosif, au fost primiți în 
organizația U.T.M. mulți tineri 
harnici. în cursul lunii trecute, de 
pildă, organizațiile U.T.M. din 
sectoarele minei s-au întărit cu 22 
de noi membri. Printre noii ute
miști se numără și tinerii mineri 
Maxim loan, Cioica Petru, Carpen 
Mihai, precum și muncitorii Bă- 
doiu loan, Han Vasile, Bodescu Va
sile, Diaconu loan și alții.

îndrumate îndeaproape de orga
nizațiile de partid, organizațiile 
U.T.M. nu se mărginesc numai la 
creșterea numerică a rîndurilor lor. 
Ele se îngrijesc ca în organizațiile 
U.T.M. să fie primiți tinerii cei mai 
buni, disciplinați și se preocupă 
temeinic de pregătirea tinerilor pen
tru primirea lor în U.T.M. 
gurînd ca 
eveniment 
re tânăr.

asi- 
aceasta să constituie un 
de neuitat pentru fieca-

I. ARAMA
activist U.T.M.

în noul club tinerii cît și mun
citorii vîrstnici își petrec în mod 
plăcut și folositor timpul liber. Clu
bul este frecventat zilnic de nu
meroși tineri.

Printre tinerii care au contribuit 
la amenajarea clubului se numără 
tov. Serfezan Octavian, secretarul 
organizației U.T.M., tinerii Hon- 
doacă Ioan, Orășan Iosif, Orășan 
loan, frații Szailer și alții.

A. MICA
________  corespondent 

mult pe cele admisibile. Uneori 
acest considerent important, nu se 
ia in seamă de unii mineri și în 
anumite cazuri stabilirea direcției 
și lungimii găurilor de mină se 
face fără a se ține seamă de nece
sitățile reale, ci exclusiv din punct 
de vedere al comodității de perfo
rare. Acest procedeu duce la pla
sarea nesistematică a găurilor de 
mină și la aceea că încărcăturile 
introduse in ele dau, prin explozie, 
un efect extrem de redus, întârziind 
lucrarea și scăzînd producția.

Tinerii mineri trebuie să știe că 
condiția fundamentală pentru ob
ținerea unui efect bun de pușcare, 
constă in amplasarea fiecărei găuri 
de mină în așa fel, incit linia de 
cea mai mică rezistență a încăr
căturii ei să nu coincidă în nici un 
caz cu axa găurii de mină, ci să 
fie mai mică decît lungimea gău
rii și dirijată oblic față dc axa 
găurii. Prin respectarea acestei 
condiții, încărcătura fiecărei găuri 
va acționa în timpul exploziei în 
sensul limitei de cea mai mică 
rezistență cu utilizarea la maximum 
a gazelor de explozie pentru rupe
rea rocii.

De asemenea, trebuie știut că ac-

FIECARE TlNĂR — UN PRIETEN AL CĂRȚII!
La Depoul C.F.R. Petroșani lu

crează peste 130 de tineri munci
tori. îndrumați cu căldură părin
tească de comuniști și de ceilalți 
muncitori vîrstnici, ei participă cu 
avînt la îndeplinirea sarcinilor de 
producție care stau în fața colec
tivului. aducînd o contribuție va
loroasă la repararea locomotive
lor care transportă din Valea Jiu
lui rodul muncii minerilor, „pli
nea" industriei, spre diferite re
giuni ale patriei noastre înflori
toare.

Unii lucrează în schimbul de 
dimineață, alții intră în șut la 
amiază, O parte din tineri lucrea
ză pe locomotive, ca fochiști. Atât 
unii cît și alții, însă, au posibili
tatea să-și petreacă timpul liber 
în mod folositor, instructiv.

Un mijloc valoros în educarea 
comunistă și ridicarea nivelului de 
cunoștințe de cultură generală al 
tinerilor îl constituie citirea litera
turii. De aceea, munca cu cartea, 
dezvoltarea dragostei tinerilor față 
de citirea literaturii trebuie să 
constituie o preocupare a organi
zațiilor U.T.M.

Cum se ocupă organizația U.T.M. 
de la Depoul C.F.R. Petroșani de 
folosirea acestui mijloc valoros — 
a literaturii — în educarea tine
rilor ?

Răspunzînd la această întrebare 
tov. Bătrîn loan, secretarul orga
nizației U.T.M. din cadrul depou- 
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oricărei încărcă- 
tnai eficientă, cu

țiunea exploziei 
turi va fi cu atît 
cît mai multe suprafețe libere în
conjoară încărcătura. Din această 
cauză în fronturile cu o singură su
prafață liberă, pentru a se reduce 
consumul de explosiv, se creiază la 
început un așa numit simbure, adi
că se explodează mai întîi porțiu
nea centrală a frontului pentru 
ca exploziile următoare să lucreze 
deja în prezența a două suprafețe 
libere. Ultimele încărcături lucrea
ză după cum se spune, pentru lăr
gire.

în ceea ce privește numărul de 
găuri pe unitatea de suprafață a 
frontului, cum și lungimea lor, a- 
cestea se stabilesc pe cale experi
mentală — prin mai multe puș- 
cări — pînă la obținerea unor re
zultate satisfăcătoare.

Cunoașterea acestor reguli este 
deosebit de importantă atît pen
tru creșterea productivității muncii 
la lucrările miniere efectuate cu a- 
jutorul pușcării cît și pentru redu
cerea consumului de exploziv și 
îmbunătățirea granulației în cazul 
cînd se lucrează în cărbune.

A. SAIMAC

Nu știm dacă Tania Bibina, o 
fată sovietică obișnuită, cu ochi că
prui și cu părul împletit în cozi, ci
tise sau nu cartea lui Fucik „Repor
tai cu ștreangul de 
discutabil că ea a 
oamenii.

Tania era mecanic
la șantierul unei mari uzine din R.S.S. 
Autonomă Mordvină, tinutul ei natal. 
La 20 mai vremea era tare proastă. 
Vtntul sufla atît de puternic. îneît nu 
mai era posibil să se transporte cu ma
caraua grinzile de beton armat la 
sectoarele șantierului. Tania începuse 
să coboare scara, cînd băgă de seamă 
că macaraua se rupsese de la locul 
unde era fixată și se deplasa amenin- 
tînd să se prăvălească ce brațul ei 
peste clădirea scundă a băii. Or, a- 
colo se aflau femei, copii...

— Dă-te ios mai repede ! — îi stri
gau Taniei tovarășii de ios. dar fata 
se întoarse în cabină si izbuti’ să de
vieze brațul macaralei. Тапіа a mu
rit, salvînd cu prețul vieții ei peste 
douăzeci de oameni.

gît“, dar este in- 
iubit foarte mult

oe o macara-turn

vorbească întîi de

la depou — spune 
un club pentru des-

iui, începe să 
greutăți.

— La noi, 
el — n-avem 
fășurarea unei activități mulțumi
toare de antrenare a tinerilor la 
citirea literaturii. Sînt greutăți și 
din cauză că unii tineri, e drept 
puțini, preferă ca în timpul liber 
să se plimbe prin oraș.

Adevărul este însă altul. în pri
vința condițiilor pentru munca cu 
cartea, trebuie arătat că, deși de
poul nu are un club propriu, ci 
aparține duhului orășenesc, există 
totuși condiții pentru antrenarea ti
nerilor la citirea literaturii.

— Tinerii citesc cărți din biblio
teca volantă a depmritu - precum 
și din biblioteca centrală raională 
— spune însăși tovarășul Bătrîn.

Deci condiții există în privința 
muncii cu cartea și la depou. Aici 
a fost organizată de mai multă vre
me o bibliotecă volantă care cu
prinde peste 200 volume de litera
tură romînă contemporană și so
vietică, precum și lucrări ale cla
sicilor universali. Amintim prin
tre noutățile din această bibliotecă 
unele lucrări valoroase ca : „Bătă
lia în marș", „Lumină printre 
nori", „întâlnirea”, „Frații Erșov" 
și altele. Ce se întâmplă insă ? Ve- 
rificînd fișele acestei biblioteci, 
constatăm că această bibliotecă 
n-are decît 7 cititori tineri, prin
tre care unii, cum sînt tov. Crișan 
Vaier și Deatcu Dumitru, nu au 
restituit încă volumele împrumutate 
de peste un an de zile. Iar la bi
blioteca raională, nici aici nu sînt

Tlnerii mineri din Lupeni urmăresc cu mult interes lu
crările actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Ei se 
adună deseori in sediul comitetului U.T.M. al minei și discu
tă despre activitatea delegației R.P.R. la sesiunea O.N.U. Fo
toreporterul nostru a surprins un grup de utemiști, printre 
care tov. Ratiu Gheorghe, Ispășescu Florea, Tudor Teodor, 
Fiștigoi Aurel și alții, urmărind din ziar ultimele știri des
pre desfășurarea lucrărilor sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
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Pentru oțelării
Răspunzînd la chemarea orga

nizațiilor U.T.M., tinerii din Va
lea Jiului, încadrați în brigăzile u- 
temiste de muncă patriotică au par
ticipat cu entuziasm în acest 
la colectarea fierului vechi.

Tineretul raionului nostru a co
lectat de la începutul anului și a 
expediat oțelarilor hunedoreui mai 
bine de 1490 tone fier vechi. Nu
mai în cursul lunii septembrie, de 
pildă, a fost colectată prin muncă 
voluntară o cantitate de 183,570 
tone fier vechi.

în fruntea acțiunilor patriotice 
de colectare a fierului vechi se si
tuează brigăzile de muncă patrio
tică de la mina Aninoasa, care 
și-au depășit cu 2000 kg. sarcina 
avută în privința colectării fieru
lui vechi, precum și cele de la 
minele Vulcan, Lonea și altele.

>

mai mult de 10 tineri cititori de la 
depou.

Iată deci că în privința an'jenă- 
rii tinerilor ceferiști la citirea lite
raturii lucrurile nu stau prea bine. 
Sînt și aici tineri care citesc și în
drăgesc literatura. Așa sînt dc pil
dă tov. Munteanu Eremia, Ionici 
loan. Cazan Nicolae precum și 
alții. Numărul tinerilor cititori este 
totuși prea mic. Comitetul U.T.M. 
motivează această situație prin 
lipsa cererilor tip pentru înscrierea 
tinerilor la. concursul „Iubiți car
tea". Acest motiv nu poate cons
titui însă o piedică în atragerea 
tinerilor la citirea literaturii. Ade
vărul este că tovarășii din comi
tetul U.T.M. nu au întreprins ni
mic pentru dezvoltarea gustului ti
nerilor pentru citit.

Organizația U.T.M. din depou 
trebuie să remedieze grabnic acest 
neajuns. în vederea îmbunătățirii 
muncii cu cartea în rîndul tineri
lor el va trebui să treacă la o mun
că concretă, organizînd o largă 
popularizare a cărții în rîndul ti
nerilor. în acest scop se pot ține 
recenzii, discuții pe marginei ț unor 
lucrări literare. Să fie invitați ti
neri cititori fruntași să vorbească 
despre însemnătatea citirii litera
turii în dezvoltarea multilaterală 
a unui tînăr, a unui om de tip 
nou.

Prin intensificarea citirii litera
turii de către tineri, asigurînd ca 
fiecare tînăr să devină un bun prie
ten al cărții, organizația U.T.M. 
din depou va întări munca de e- 
ducare comunistă a tineretului.
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La începutul anului de învățamînt 
de partid

Zilele trecute, la comitetul de 
partid al minei Uricani s-a ți
nut o plenară lărgită cu birou
rile organizațiilor de bază și 
propagandiștii. Tov. Goad® Ale
xandru, secretarul comitetului 
de partid, a prezentat un referat 
în care a fost oglindit stadiul 
actual al organizării învățămîn»

—=★»—-------

Mistrii dii Iliidii oilin 
иі realizări li nud

(Urmare din pag. l-a)

ziv. Și celelalte schimburi con 
duse de Ștefan loan și Marin 
Ioan.au obținut realizări simi
lare. Pe brigadă, economiile din 
luna trecută se ridică la peste 
2500 lei. In primele zile din lu
na octombrie rezultatele se ara
tă și mai valoroase. In decursul 
unei singure săptămîni brigada 
a realizat o economie de peste 
800 lei.

Fruntași Tn muncă 
la lucrări de pregătiri

Brigada condusă de minerul 
Tekeș Toma de la mina Uricani 
sectorul III, lucrează la bate
rea unei galerii direcționale în 
stratul III, orizontul 610. Lu
crarea fiind urgentă, minerii 
din brigada lui Tekeș Toma s*au 
angajat într-o consfătuire de 
groducție s-o termine mai de
vreme. Antrenați în întrecere, 
membrii acestei brigăzi au în
cheiat luna septembrie cu o rea
lizare, de plan de 136 la sută. A- 
ceastă realizare a fost obținută 
și datorită faptului că fiecare 
miner, ajutor miner sau vago
netar s-a străduit să sporească 
randamentul planificat brigăzii. 
Depășiri de seamă au obținut și 
minerii din brigada condusă de 
tovarășul Ileș loan. Sporind vi* 
teza de săpare în steril cu 8 la 
sută, brigada a obținut o rea
lizare de plan de 108.4 la sută. 
Ambele brigăzi se situează în 
fruntea întrecerii socialiste pe 
sector.

--
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Dispărute fără urmă
Cu 6 ani în urmă, în 1954, 

s-a început la Bărbăteni — Lu- 
peni construcția unei alimentări 
nii apă pentru nevoile locuitori
lor din noul cartier Bărbăteni. 
Valoarea lucrării era de peste 
un milion lei și trebuia termi
nată încă la 30 septembrie 1956.

In cursul апЙог 1954—1956, 
șantierul de construcții din Lu- 
peni a executat o bună parte din 
lucrări. Dar, cu toate că a tre
cut data prevăzută pentru pu
nerea în funcțiune, captarea 
n-a fost terminată. In anul 1957 
s-au mai executat încă lucrări 
în valoare de... 49.000 lei, apoi 
în 1958 în valoare de.. 94.000 
lei. în 1959 în valoare de 100.000 
lei

Au trecut 4 ani de cînd a ex
pirat termenul de punere Jn 
funcțiune a acestei alimentări 
de apă, dar ea nu este termi
nată nici acum (apa trece prin 
conducte venind de la o altă a- 
limentare). Ba mai mult: la 
stația de pompe a acestei ali
mentări de apă pentru care sta
tul nostru a cheltuit peste un 
milion de lei, a dispărut între
gul echipament aflat acolo: 3 
motoare electrice, 3 pompe, mai 
multe ventile, întreg tabloul de 
distribuție cu aparatele electrice 
resnective, geamurile sînt toate 
sparte, puțurile de absorbție 
deschise.

Beneficiarul acestei alimentări 
de apă este Direcția de iiivesti- 
ții a combinatului carbonifer iar 
executant — și păstrător pînă la 
terminare și punere în funcțiune 
— șantierul de construcții Lu- 
peni. De aceea ar fi bine dacă 
organele procuraturii ar cerceta 
cu atenție în ce fel a dispărut 
echipamentele stației de pompa
re. Doar a costat atîția bani și 
este vorba deci de un bun al 
poporului.

MIHAI ȘT. 

tului de partid și sarcinile ce 
stau în fața organizațiilor de 
bază pentru buna funcționare a 
învățamîntului de partid.

Din referat a reieșit că în. a- 
nul acesta la mina Uricani va 
funcționa un număr de 17 cercuri 
și cursuri ale învățămîntului de 
partid. In plenară au fost sta
bilite sălile și zilele în care va 
funcționa fiecare cerc în parte. 
Pentru o justă și permanentă 
îndrumare, membrii comitetului 
de partid au fost repartizați pe 
sectoare și cercuri pentru a spri
jini efectiv și la timp munca 
cursanților și a propagandiști
lor.

Anul acesta fiecare cursant a 
fost ajutat de organizația de 
bază să-și procure materialul 
bibliografic și rechizitele nece
sare. Propagandiștii și-au pre
gătit cu grijă prima lecție din 
RaDortul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Con- 
greșul al Ill-lea al P.M.R.

Organizațiile de bază nr. 1 și 
2 care au cei mai mulți mem
bri și candidați de partid, mai 
au de stabilit încadrarea acelor 
tovarăși care au fost în conce
diu. Acest lucru trebuie făcut 
cît mai grabnic. Astfel prima 
lecție să fie și primul succes în 
noul an de învățămînt.

GILCA NICOLAE 
corespondent

In schimbul condus de brigadiera' Maghiar Susana, lu
crează și candidata de partid Banița Ада, In luna care a tre
cut Banța Ana s-a angajat să dea 800 kg. fire fără nici un 
deșeu. Muncind cu sîrgulnță ea a reușit să-și depășească an
gajamentul cu 650 kg. fire.

lat-o pe Banța Ana în timpul lucrului la una' din mași
nile de răsucit ale Filaturii Lupeni.

Alegerea organelor locale de conducere — eveniment
de seamă în viața organizațiilor de partid

(Urmare din pag. l-a)

în partid, respectindu-se cu 
strictețe indicația cuprinsă în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel 
de-al ill-lea Congres al P.M.R. 
de a se primi în rîndui candi- 
daților și a noilor membri de 
partid cei mai buni dintre cei 
mai buni oameni ai muncii. In 
munca de primire în partid or
ganizațiile de partid trebuie 
să-și îndrepte cu prioritate a- 
tenția spre muncitorii calificați 
direct productivi, din rîndui u- 
temiștilor și a tovarășilor din 
activele fără de partid, spre fe
meile muncitoare. Concomitent 
e necesar să fie îmbunătățită 
grija organizațiilor de partid 
pentru folosirea din plin a sta
giului de candidatură în vede
rea ridicării viitorilor membri 
de partid la nivelul cerințelor.

Perioada de pregătire și des
fășurare a alegerilor coincide cu 
începutul noului an școlar al în- 
vățămîntului de partid. O deo
sebită atenție trebuie acordată 
conținutului de idei al muncii 
de propagandă, legării strînse 
a învățămîntului de partid de 
sarcinile concrete ale construc
ției socialiste. Fiecare membru 
sau candidat de partid e nece
sar să studieze temeinic Rapor
tul prezentat la Congresul al 
Ii Mea al P.M.R. de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — do-

Două stiluri de muncă — două rezultate
Citind articolele gazetei de 

perete „Cărbunele păcii" de la 
mina Petrila, constați cu satis
facție rodnica activitate a co
lectivului de redacție pentru o- 
glindirea problemelor ce frămîn- 
tă colectivul minei.

In articolul „Succes delegației 
țării noastre la O.N.U." apărut 
sub semnătura tovarășului Mal
tei1 Ștefan se arată printre al
tele : „înaltul spirit de răspun
dere cu care guvernele țărilor 
socialiste privesc cauza păcii în 
lume, hotărîrea lor fermă de a 
face totul pentru triumful păcii, 
și-au găsit expresia în impor
tanta inițiativă a guvernului so
vietic ca la actuala sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., ță
rile Să. fie reprezentate de că
tre oameni de stat cu răspun
deri deosebite". „...împreună cu 
întregul popor muncitor din 
scumpa noastră patrie, dorim 
succes deplin delegației noastre, 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. în misiunea sa nobilă 
de pace".

Cum iarna bate Ia ușă și bu
nii gospodari se îngrijesc s-o 
întîmpine bine pregătiți, arti
colul semnat de șeful sectorului 
IX — suprafață, abordează toc
mai această problemă oglindind 
realizările de pînă acum precum 
și ce urmează să se facă în 
scurtă vreme.

Una din sursele importante 

cument pe baza căruia sânt al
cătuite. primele lecții în toate 
cercurile și cursurile învățămîn
tului de partid.

Paralel cu aceasta, organiza
țiile de partid sînt chemate să 
ia măsuri penitru intensificarea 
și ridicarea nivelului muncii 
politice de masă. Prin lărgirea 
colectivelor de agitatori șî In
struirea lor periodică, priit re
înnoirea agitației vizuale, orga
nizațiile de partid vor putea, mo
biliza activ masele la înfăptui
rea angafamentelor de întrecere 
luate pentru îndeplinirea sarci
nilor economice stabilite de cel 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R. 
In mobilizarea maiselor la apli
carea în viată a politicii parti
dului, organizațiile de partid 
trebuie să se sprijine mai efec
tiv pe sindicate și organizațiile 
U.T.M. îmbunătățind conducerea 
politică a acestora.

Un rol deosebit de important 
în asigurarea desfășurării cu 
succes a adunărilor de dări de 
seamă și alegeri îl au adună
rile pregătitoare ale organiza
țiilor de bază care au început 
de cîteva zile și continuă să se 
desfășoare. In aceste adunări 
se prelucrează Instrucțiunea 
C.C. al P.M.R. cu privire la a- 
legerea organelor locale de par
tid și compiectările aduse Sta
tutului P.M.R. de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. — docu
mente care trebuie cunoscute te- 

în lupta pentru economii este 
fără îndoială îmbunătățirea con
tinuă a calității cărbunelui. A- 
tacînd această problemă, ingi
nerul Felea Mircea arată în ar
ticolul său că pușcînd separat 
intercalația de șist, captînd șî 
clirijînd apa, fixînd monografii 
de pușcare potrivit tăriei căr
bunelui, în sectorul III al mi
nei, s-a reușit să se extragă 
cărbune curat, cu umiditate scă
zută și o bună granulație.

Celelalte două articole ale e- 
diției vorbesc despre învățămîn- 
tul. politic U.T.M. din sectorul 
II și despre necesitatea lichidă
rii rămînerîi în urmă a secto
rului IV.

Faptul că articolele sînt scri
se cu competență și tratează 
probleme la ordinea zilei dove
dește simțul, de răspundere cu 
care comitetul de partid al mi
nei îndrumă colectivul de redac
ție al gazetei, cum acesta la 
rîndui său a știut să atragă ia 
scoaterea edițiilor oamenii cei 
mai competenți.

Diametral opusă este activi
tatea colectivului dte redacție al 
gazetei de perete „Minerul", or
gan de presă al organizațiilor 
de bază nr. IV și V de la mina 
Jieț. Cu toate că are doi stăpîni, 
gazeta nu are decît un singur 
articol demn de a fi relevat, a- 
cela care se referă la propune
rea făcută în cadrul celei de a 
15-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. de a se lichida 
dtefinitiv odiosul regim colonial.

Alte două spații de la gazeta 
de perete par a avea articole. 
Pe hîrtie se și văd urme de li
tere. Cînd încerci însă să citești 
îți dai seama că articolele sînt 
foarte vechi.

Gazeta de perete de la mina 
Jieț s-ar fi putut ocupa de pro
blemele de producție ale sectoa
relor respective, de învățămîntul 
dte partid și U.T.M. și multe alte 
probleme. Dar colectivul de re
dacție format din A. Gălățan, I. 
Stoica, Șt. Borca, N. Mușat și 
M. Danciu se vede treaba că 
doarme, iar organizațiile de ba
ză respective nu-1 trezesc din 
adormire.

După cum e și firesc, cele 
două stiluri de muncă au dat șî 
rezultate diferite. Ar fi bine ca 
șl cotedivul de redacție și or
ganizațiile de bază de la sectoa
rele IV și V Jieț să-și schimbe- 
stilul de muncă și nu încape în
doială că și rezultatele vor fi 
similare cu cele de la Petrila.

D. C.

meinic de către fiecare membru 
sau candidat de partid. O im
portantă etapă pregătitoare a 
alegerilor este de asemenea în
tocmirea dărilor de seamă ce 
urmează să fie puse în discuția 
adunărilor generale de alegeri. 
Pentru ca aceste dări de seamă 
să constituie o analiză cit mal 
cuprinzătoare a activității or
ganizației de bază în perioada 
саге a trecut de la ultimele a- 
legeri, să prevadă măsuri efi
ciente pentru ridicarea la un 
nivel înalt a întregii munci de 
partid, ele trebuie să fie întoc
mite de colective largi, formate 
din cei mai competenți membrii 
de partid. La întocmirea dării 
de seamă, pentru a-i asigura 
un caracter cuprinzător, aceste 
colective trebuie să se consulte 
cu membrii de partid, cu tova
rășii din activele fără de partid.

Pentru fiecare organizație de 
partid, pentru fiecare membru 
sau candidat de partid, perioa
da de pregătire și desfășurare 
a alegerilor să constituie o pe
rioadă de muncă avîntată, plină 
de entuziasm creator, pentru 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a întregii munci de partid, 
pentru întărirea legăturii parti
dului cu masele în vederea în
făptuirii cu cinste a sarcinilor 
istorice de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborate de 
cel de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.

| O. A. D. L. F. I
PETROȘANI

. ai «i

h ANUNȚĂ

îi Din cauza condițiilor at- îî 
îi mosferice defavorabile apro- ii 
îi vizionarea populației din :: 
ii Valea Jiului cu cartofi pene ii 
ii tru iarnă se va face în ii 
i; cursul lunii octombrie. ii 
■i In acest scop O.A.D.L.F.- ii 
■i Petroșani a organizat cen- ■: 
ij tre de desfacere în toate ;■ 
ii localitățile raionului. ii

Astfel, vor funcționa cen- ii 
■i tre de desfacere în Lupeni, ii 
ii la parapetul Viscoza și Ii- ■■ 
;■ nia 11 din gara Lupeni; ii 
;i gara Vulcan, parapet Pe- ii 
ii trila și în toate unitățile ji 
•ș O.A.D.L.F. •;
p..............................................................................................................I

ANUNȚ
Întreprinderea Comunală i 

Orășenească Petroșani tele- 1 
fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist și ji 
particular lucrări noi și de ? 
reparații la instalațiile inte- ,1 
rioare de apă, canal și elec- <' 
tricitate, în toate localitățile ‘ 
din Valea Jiului. >

Lucrările mai sus indicate î; 
pentru particulari se vor pu- i > 
tea executa și cu plata în | > 
rate lunare. ' >

1

Informație
a -Л wwvvwvu •wwwwww*

♦

3 Programul de lucru al de- 
î pozitelor de combustibil pe 
J perioada octombrie—martie 

este:
— lunea, miercurea, vine

rea 9—17.
— marțea, joia și sîmbăta 

7,30—15,30.
i ț

O.l.L. Plouase InflBSttiale
PETROȘANI

Aduce la cunoștința' 
cumpărătorilor că maga
zinele industriale din tot 
raionul oferă cumpărate- , 
rilor un bogat sortiment 
de articole pentru sezo
nul de iarnă.

Paltoane pentru băr-\ 
bagi, femei și copiii,■. 
costume bărbătești 
și pentru copii, 
taioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei și copii, 
ghete pentru copii, 
cizme cauciuc, 
postav, finet, bar-' 
chef, sibir etc.

•■»»іінммі»іаммампіміааіі 

| І.Ш. filiala Petroșani I 
I ANGAJEAZA: j 

I remizieri pentru achiziții ■ 
■ de sticle în centrele Petro- ■ 
! șani, Lupeni șl Petrila.
! Remiză 3 la sută.
I Cei interesați se vor a- ■ 
I dresa pentru informații la ■ 
j sediul administrativ I.C.R.A. î 
I Petroșani strada Gheorghe ■ 
S Gheorghiu-Dej nr. 102.
! , амааааі»міамііавіааавік4м>*иіа

Ioan.au
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Întrevedere 
între N. S. Hrușciov 

și ministrul 
Afacerilor Externe 

al Iranului
NEW YORK 8 (Agerpres).

Grupul de presă de pe Îîngă 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică:

In dimineața zilei1 de 7 oc
tombrie, conducătorul delegației 
U.R.S.S. 1a cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, î-a primit — în clădireai 
reprezentanței sovietice de pe 
Îîngă O.N.U. — pe conducăto
rul delegației și ministrul A- 
facerilor Externe al Iranului, 
I. Azadi, la cererea acestuia.

A avut loc o convorbire în 
cursul căreia au fost discutate 
probleme care interesează gu
vernele U.R.S.S. și Iranului.

La convorbire a participat 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko.

----- O-----

a 0. N. N.

în 
de- 
co-
al

„Ciprul va duce o politică 
de neutralitate și prietenie”

ATENA (Agerpres). — TASS 
Republica Cipru va duce o 

politică de neutralitate și prie
tenie bazată pe egalitate 
drepturi cu toate statele,, a 
eterat în interviul acordat 
respondentuluî din Nicosia
agenției de informații din Ate
na, Makarios, președintele Re
publicii Cipru.

El a subliniat în continuare 
că Ciprul „va rămîne în afara 
oricăror blocuri politice și mi
litare și va duce o politică ex
ternă exclusiv în interesul ci- 
prioților și îrj sprijinul princi- 
oiilor morale și al declarației 
O.N.U.". Activitatea Ciprului pe 
arena internațională, a arătat 
Makarios, „va fi determinată de 
principii, 
asumate

nu de unele obligații 
în trecut".

La 15 
parlamentare în Danemarca

COPENHAGA 8 (Agerpres).
Primul ministru al Danemar

cei, Viggo Kampman a declarat 
în fața parlamentului danez, că 
alegerile parlamentare ale Da
nemarcei, care trebuiau să aibă 
loc 1a începutul 
vor avea loc la 
1960.

Alegerile de 1a
a dteclarat Kampman, vor avea 
ca scop desemnarea a 176 de 
membri ai 
o perioadă

octombrie alegeri

anului 1961,
15 octombrie

15 octombrie,

Folketingului pentru 
de 4 ani.

Ședința de joi
■ după-amiază

NEW YORK (Agerpres).
în ședința din după-amiaza 

zilei de 6 octombrie Adunlarea 
-.Generală a O.N.U. a trecut la 
/discutarea ordînei de zi ai celei 
de-a Г5-а sesiuni și la stabilirea 
succesiunii în care vor fi exa
minate punctele de pe această 
ordine de zi. In cadrul ședinței 
primul a luat cu JntuF К. T. Ma- 

.Jziirov conducătorul delegației 
■iR.'S.S. Bieloruse care a vorbit 
«despre reprezentarea Chinei în 
?Organizația Națiunilor Unite 
El a sprijinit propunerea Uniu
nii Sovietice de а se include pe 
ordinea de zi problema locului 
ce revine de drept în O.N.U 
Republicii Populare Chineze.

In cuvîntarea sa delegatul 
Ceylonului a subliniat că țara 
sa se menține în mod consec
vent pe poziția recunoașterii 
drepturilor Republicii Populare 
Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite. El a demonstrat 
lipsa de logică a pozițiilor cî- 
torva țări care întrețin relații 
diplomatice cu R. P. Chineză și 
votează totodată împotriva res
tabilirii drepturilor Chinei! în 
O.N.U

Reprezentatului S.U.A., a de
clarat W. Gomulka, nu-i place 
orînduirea care exis4ă în Chi
na. Aceasta este adevărata cau
ză a atitudinii răuvoitoare a 
S.U.A în problema restabilirii 
drepturilor Chinei în O.N.U

W. Gomulka a condamnat de 
asemeni puterile occidentale 
pentru faptul că ele împiedică 
de mulți ani primirea în O.N.U 
a R. P. Mongole.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Irakului, Jawad, a subliniat 
necesitatea urgentă a rezolvării 
juste a problemei reprezentării 
R. P Chineze în O.N.U.

N. V. Podgornîi, șeful dele
gației R.S.S. Ucrainene, a de
clarat că de mulți ani’ majorita
tea mecanică din Adunarea Ge
nerală refuză Republicii Popu
lare Chineze dreptul ei legal de 
a-și ocupa locul în O.N.U. Se 
procedează astfel pentru a fi pe 
placul S.U.A., în dauna Națiu
nilor Unite. Prin rezoluția lor 
Statele Unite încearcă și de da
ta aceasta să nu admită exa
minarea problemei reprezentării 
R. P. Chineze la O.N.U.

Pe bază de exemple convin
gătoare șeful delegației ucrai- 
nere a demonstrat întreaga ab
surditate a politicii S.U.A. față 
de R. P. Chineză. 34 de state, 
a declarat el, au recunoscut 
China și au stabilit cu ea re-

'

conducătorul delegației

lății diplomatice, iar majorita
tea covîrșitoare a țărilor au re
lații comerciale cu această ța
ră. In același (timp S.U.A. con
tinuă să sprijine prin forța ba
ionetelor regimul marionetei lor 
dte pe insula Taivan.

Apoi a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeful delegației R.P.R.

Cu aceasta ședința din după- 
amiaza de 6 octombrie a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat 
sfîrșit.

Ședința de vineri 
dimineața

NEW YORK (Agerpres).
fIn ședința plenară din dimi

neața de 7 octombrie a Adună
rii Generale a O.N.U. au conti
nuat dezbaterile de politică ge
nerală. Primul a luat cuvîntul 
șeful delegației Portugaliei Vas
co Viera Garin, care a rostit о 
cuvîntare lungă și lipsită de 
conținut. Delegatul portughez a 
cerut Adunării Generale să nu 
pună în discuție probleme deli
cate, întrucît acest lucru ar pu
tea împiedica „realizarea armo
niei". Garin a recunoscut în ter
meni generali necesitatea dezar
mării. Referindu-se la situația 
din Congo, delegatul portughez 
a adus elogii „înțelepciunii și 
iscusinței" de care a dat dova
dă în Congo, Hammarskjoeld. 
Viera Garin a încercat să pre
zinte în culori trandafirii poli
tica crudă și inumană a autori
tăților portugheze în posesiunile 
coloniale 
frica.

Apoi,

ale Portugaliei din A-

a vorbit ciankaișistuL

YORK 8 (Agerpres).

al-autodeterminare a poporului 
gerian.

Apoi, folosind dreptul 1a 
plică, a luat cuvîntul Râul Roa, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Cubei1. El a subliniat caracterul 
calomnios al afirmațiilor făcute 
de reprezentantul Guatemalei în 

• cuvîntarea sa din 5 octombrie, po
trivit cărora în Cuba s-ar pre
găti acte agresive împotriva 
Guatemalei. Aceste acuzații, a 
spus Roa, nu au fost născocite 
nemijlocit de guvernul Guate
malei1, ele au fost inspirate de 
Departamentul de Stat al S.U.A., 
fiindu-i sugerate 
Fruit Company".

încercările de a 
vernul Cubei ca 
vern comunist, a continuat Roa, 
sînt menite să creeze un pre
text pentru intervenție. Pe te
ritoriul Guatemafei se creează 
baze americane îndreptate îm
potriva Cubei. Actualul guvern 
al Guatemalei a acordat azil 
unui mare număr de criminali, 
care au fugit din Cuba, și îi or
ganizează în vederea unei agre
siuni împotriva Cubei.

Cu aceasta ședința plenară 
din dimineața zilei de 7 octom
brie a luat sfîrșit.

re-

de „United

prezenta gu- 
fiind un gu-

Ședința de vineri 
dupa-amiază

NEW YORK 8 (Agerpres).
Ședința din după-amiaza zilei 

de 7 octombrie a Adunării Ge
nerale a fost consacrată primi
rii ca membru al Organizației 
Națiunilor Unite a unui nou 
stat african — Federația Ni
geriei. Prin primirea Federației 
Nigeriei, Organizația Națiunilor 
Unite numără în prezent 99 de 
țări.

Primirea Federației Nigeriei 
ca membră a O.N.U. a fost sa
lutată de delegațiile multor sta
te, în special din Africa, Asia 
și din lagărul socialist.

Luînd cuvîntul în numele ță
rilor lagărului socialist, К. T. 
Mazurov, șeful delegației R.S.S. 
Bieloruse a declarat că țările 
socialiste au fost întotdeauna 
de partea Nigeriei în lupta ei 
■justă pentru eliberarea de sub 
jugul secular colonial. Apariția 
acestui nou stat independent 
african, a spus el, constituie 
încă o dovadă grăitoare că în
săși existența rușinosului sis
tem colonial 
pecetluită,

Participarea tovarășalui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

la recepțiile oferite 
de delegațiile

R. S. S. Ucrainiene 
și Federației Nigeriei

NEW YORK 8 (Trimisul spe
cial Agerpres).

Vineri seara tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, șeful dele
gației Republicii Populare Ro- 
mîne 1a cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O’.N.U., a 
participat împreună cu tovarășii 
Ștefan Voitec și Leonte Răutu 
1a recepția dată de șeful dele
gației R.S.S. Ucrainene, N. V. 
Podgornîi.

In cursul aceleiași seri, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
luat parte la dineul oferit 1a 
Waldorf Astoria în cinstea șe
filor delegațiilor 1a cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. dte către Abubakar Ta- 
fewa Balewa, primul ministru 
al Federației Nigeriei, țară care 
în cursul zilei de vineri a de
venit cel de-al 99-lea membru 
al O.N.U.

In cursul dineului, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a în
treținut îndelung și cordial .cu 
Lilu Habte Void, prim-vicep.e- 
mier al guvernului Etiopiei. De 
asemenea, a avut o convorbire 
cu Frederick Boland, 
tele celei de-a 15-a 
Adunării Generale a

----- O-----

Nota adresată de guvernul sovietic 
guvernului S. U. A.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
, Gheorghi Pușkin, locțiitor al 

ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a primit Ia 6 oc
tombrie pe ambasadorul S.U.A. 
Llewellyn Thompson și i-a re

mis nota de răspuns a guvernu
lui sovietic la nota din 8 august 
a guvernului S.U.A. în proble
ma înarmării R.F.G. cu arme 
rachetă.

Guvernul sovietic, se spune 
în notă, consideră de datoria sa 
să avertizeze încă o dată guver
nul S.U.A. asupra caracterului 
periculos al politicii acestuia și 
să declare că guvernul sovietic 
nu va rămîne indiferent la înar
marea cu rachete nucleare a 
Germaniei occidentale și va fi 
nevoit să ia contramăsurile pe 
care le va considera necesare 
pentru a asigura securitatea 
Uniunii Sovietice și a statelor 
aliate, pentru a asigura pacea 
în Europa și în lumea întreagă.

Guvernul sovietic consideră 
necesar să atragă din nou a-

tenția asupra caracterului! Illegal 
al înarmării R.F.G. sub parava
nul N.A.T.O. și să sublinieze cui 
toată hotărîrea că pînă la rea
lizarea pe cale pașnică a unei 
reglementări1 cu Germania nici 
un fel de acorduri separate în
cheiate de S.U.A. și alte puteri 
occidentale cu R.F.G. nu pot să 
le scutească de obligațiile de
curgi nd din declarația cu privi
re la înifringerea Germaniei! și 
din celelalte acorduri inter
aliate, adoptate de comun a- 
cord, cu privire la inaidmisibili- 

. tatea reînvierii sub orice formă 
a militarismului german.

Nerespectînd aceste documen
te de drept internațional din pe
rioada de după încheierea celui 
de-al doilea război mondial, se 
spune în nota sovietică, guver
nul S.U.A. poartă întreaga răs
pundere pentru consecințele ac
țiunilor sale în fața popoarelor 
care au avut mult de suferit de 
pe urma agresiunii militarismu
lui german.

NEW YORK 8 (Agerpres).
TASS transmite:

La sfîrșitul ședinței din dimi
neața zilei de 7 octombrie a A- 
dunării Generale a luat cuvîn
tul reprezentantul Yemenului, 
Sa-id Ahmed Zabara. El a de
clarat că cele două părți tre
buie să diepună eforturi pentru 
a deschide calea în vederea tra
tativelor cu privire 1a dezarma
re. Trebuie să tindem spre de
zarmarea generală, a spus el, 
însă obiectivul cel mai apropiat 
trebuie să fie modest și să se 
limiteze 1a o dezarmare parțială 
însoțită de un anumit grad de 
control.

Reprezentantul Yemenului a 
cerut țărilor africane să-și ofere 
bunele lor oficii „părților angajate 
în conflict" în Congo, în scopul 
stabilizării situației din aceas
tă țară.

Zabara a declarat că situația 
internațională în Orientul A- 
propîat și Mijlociu rămîne în
cordată. El a condamnat atro
citățile săvîrșite de trupele fran
ceze în Algeria și lipsa de do
rință a guvernului francez de a 
înceta războiul colonial în con
dițiile recunoașterii dreptului la

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

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 8 (Agerpres).
La 7 octombrie Consiliul de 

Securitate a examinat problema 
primirii Federației Nigeriei în 
Organizația Națiunilor Unite.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, V. A. Zorin, care a luat 
cuvîntul 1a ședință, a subliniat 
că cucerirea independenței de 
stat de către Nigeria este un 
eveniment important în viața 
continentului african.

Guvernul sovietic, a declarat 
în încheiere delegatul U.R.S.S., 
și-a exprimat speranța că între 
U.R.S.S. și Federația Nigeriei, 
între popoarele nigerian și so
vietic se vor statornici relații 
de prietenie, bazate pe înțele
gere reciprocă și strînsă cola
borare.

Consiliul de Securitate a a- 
doptat în unanimitate o rezolu-

este istoricește 
și nu este departe 

ziua cînd Africa martiră va fi 
pe deplin eliberată de toate for
mele dependenței coloniale.

La sfîrșitul ședinței a rostit 
o cuvîntare de răspuns Baleva 
Abubakar Tafawa, primul minis
tru al Federației Nigeriei.

El a declarat că țara sa nu 
intenționează să adere la vreun 
bloc, nu-și va impune voința și 
nu va amenința vreun teritoriu 
african.

tie care recomandă Adupării 
Generale să primească Federa
ția Nigeriei în rîndurile mem
brilor O.N.U.

președin- 
sesiuni a 

O.N.U.

Presa indiană despre 
sesiunea O.N.U.

DELHI 8 (Agerpres). TASS 
transmite:

După 15 ani de activitate 
O.N.U. nu este o organizație 
cu adevărat reprezentativă și nu 
oglindește în mod1 just raportul 
de forțe, considerabil schimbat 
de 1a conferința de 1a San Fran
cisco la care 
Carta O.N.U.. 
ticol de fond 
rilor sesiunii 
rale a O.N.U. .ziarul „Național 
Herald".

In articol se subliniază că i £- 
diul O.N.U. nu trebuie să fie pe 
teritoriul S.U.A. „Uniunea So
vietică, arată în continuare zia
rul, a declarat pe bună drep
tate că, întrucît 
O.N.U. a crescut, 
îi va fi greu să-și 
obligațiile în mod 
nu va fi modificată structura 
ei“.

Ziarul „Nav Djivan", referin- 
du-se 1a activitatea desfășurată 
de Hammarskjoeld în Congo, 
scrie: „Este îngrijorător faptul 
că și acum în Congo se află 
mii de soldați belgieni.

Părerea fermă a Indiei este 
că folosirea și întărirea puterii 
acestei 
nale nu 
dacă cu 
blemelor 
deplini obligațiile în mod efi
cient și nepărtinitor".

---- - ------- =♦♦♦♦

TEROARE ÎN
PARIS 8 (Agerpres).
Referindu-se la vizita minis

trului Afacerilor Externe al Por
tugaliei în Franța, ziarul „l’Hu- 
manite" subliniază că cercurile 
conducătoare din Franța și Por
tugalia „se situează pe poziții 
similare în ce privește dreptul 
metropolei de a dispune de co
loniile sale".

„închisorile din Portugalia, 
subliniază ziarul, sînt arhipli 
ne. Poliția politică arestează și 
pe intelectuali și pe muncitori. 
Ar necesita prea mult timp să
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a fost elaborată 
scrie intr-un ar- 
consacrat lucră- 
Adunării Gene-

răspunderea 
organizației 

îndeplinească 
obiectiv dacă

organizații internațio- 
este cu putință decît 
prilejul rezolvării pro- 
grele O.N.U. își va în-

PORTUGALIA
enumerăm pe toți cei care au 
nimerit în închisoare pentru cri
ma de a fi patrioți. Ne vom li
mita la un singur exemplu : de 
la
a.
în
re
la

1 februarie pînă la 31 mai 
c. tribunalele au pronunțat 
total sentințe de condamna- 
la 218 
o lună

Printre 
închisoare 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Portugalia : 
Rodriguez da Silva, Manuel 
Guides, Julio Fogasa și Fran
cisco Miguel".

ani închisoare. Astfel, 
revin peste 54 de ani. 
patrioții aruncați în 
se află patru membri
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