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

LUHft PRIETCNIEI ROMÎNO-SOVIETICE

In primele zile ale Lunii prieteniei romîno-sovietice, în 
majoritatea localităților din Valea Jiului au loc adunări, con
ferințe, festivaluri artistice, simpozioane închinate prieteniei sin
cere care leagă poporul nostru de popoarele frățești ale Uniu
nii Sovietice. IN CLIȘEU: Un aspect din timpul unei adunări 
organizate cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice, în 
sala Teatrului de stat din Petroșani.
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Conferințe și programe artistice
In cadrul Lunii prieteniei ro- 

mîno-sovietice, continuă să aibă 
loc în tot raionul numeroase ma
nifestări cultural-artistice.

LA LUPENI în sala Palatu
lui cultural în fața unui nume
ros public, tov. dr. Dumitru 
Pascu a prezentat conferința 
despre realizările Uniunii Sovie
tice în drumul ei victorios spre 
comunism, despre rolul ei de a- 
vangardă în lupta pentru pace. 
După conferință a fost prezen
tat un frumos program artistic 
iregătiț special în cinstea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, de 
către formația artistică a clu
bului central sindical din loca
litate. Au fost interpretate me
lodii populare și dansuri romî- 
nești și sovietice, iar fanfara 
semisimfonică a interpretat un 
potpuriu de melodii sovietice.

LA VULCAN în fața a peste 
600 de. persoane, tov. Altman 
Gavrilă a conferențiat despre 
ajutorul economic acordat de

Uniunea Sovietică țării noastre 
— semn al prieteniei sincere și 
dezinteresate care ne leagă. Vor
bitorul a arătat printre altele, 
că mulți mineri din Valea Jiu
lui .știu, foarte bine acest litcru, 
deoarece ei personal muncesc 
în subteran mai ușor |i mai 
spornic datorită' utilajelor de 
înaltă productivitate care poar
tă inscripția „Fabricat în 
U.R.S.S". După conferință, co
rul clubului „I. C. Frimu" din 
localitate a prezentat un pro
gram de melodii romînești și 
sovietice.

LA URICANI, tov. Chira 
Aurel, inginer șef al exploată
rii miniere, a prezentat, miercuri 
seara în sala clubului din loca
litate, în fața unui numeros pu
blic,- o conferință despre rela
țiile de prietenie care leagă po
porul romîn de popoarele, so
vietice. A urmat apoi un film 
documentar despre știința și teh
nica sovietică.
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Citiți: ta pagina IV-a:
• Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
• Chemările de 7 Noiețpbrie ale C.C. ai P.C.U.S,
• N. S. HrușObv l-a prfrntt p» Krișhna Menon
• Intîlnirea lui N. S. Hrușciov cu lesa
• Situația din Congo
• Inundațiile din India

Din activitatea întreprinderilor

La atelierele de prefabricate Bărbăteni, amatorii
să se facă ordine! • înire ei ■

♦pre-La înființare atelierele de 
fabricate de la Bărbăteni, au a- 
parținut trustului 7 construcții. 
In acel timp, la ateliere se pro
duceau anual mii de metri cubi 
de prefabricate pentru șantierele 
de construcții ca grinzi, fîșii de 
planșeu, podește, scări, șarpan
te, copertine și altele. Atelierele 
erau bine înzestrate cu utilaje și 

■ mecanisme printre care maca
rale turn, portal, betoniere, in- 

«stalații de etuvare, o presă pen- 
<■ tru blocurile de steril, o insta- 
' lație de concasare a pietrei etc.

Cu vreo patru ani în urmă, 
tot acest grup industrial a fost 
preluat de către o altă întreprin
dere, profilată special pentru a- 
ceastă ramură, întreprinderea 
712 prefabricate. Dar cum teh
nicienii din conducerea acestei 
unități lucrau mai mult cu... hîr- 
tii, în curînd producția de pre
fabricate a început să șchioape- 
te, calitatea prefabricatelor s-a 
înrăutățit iar prețul de 
crescut.

Acest fel de a lucra 
ca atelierele Bărbăteni 

’ declarate ca.., nerentabile,, oprin- 
du-se producția de prefabricate 
și predîndu-se întregul grup la 
întreprinderea de industrie lo
cală „6 August" Petroșani. Dar, 
ioyarășii de la această între
prindere au lăsat totul în pă
răsire. Apoi, aici au mai venit 
ca stăpîni I.R.T.A. (care a în
ceput să folosească grupul in
dustrial drept garaj pentru ma
șini) și I.C.O. care de aseme
nea și-a făcut aici un garaj, a- 
telier de întreținere, grajd pen
tru cai.

Care este în prezent situația 
grupului industrial Bărbăteni ? 
Făcînd o vizită aici, vezi peste 
tot urmele paraginei, dezintere
sului. Halele de lucru sînt lă
sate să se distrugă, utilajele, 

mecanismele stau nefolosite, pra
dă ruginei.

De doi ani de zile ruginesc 
sub cerul liber scheletele - meta
lice a 5 benzi transportoare, iar

în stația de concasare întreg 
utilajul motric. Tot de doi ani, 
un număr de 32 de motoare e- 
lectrice de la instalația de 
termofoare ruginesc în cele

*♦

♦ 
două hale de producție. In hala j

♦♦
*
* 

chipată cu 5 motoare electrice J
și un cîntar autorizat cu dozator f

mare stau tot de atunci 3 be
toniere complete, de 150, 250 și 
450 litri capacitate, care de doi 
ani nu ,au produs nici o mînă 
de mortar. La fel, în hala mică, 
ruginește o presă de steril e-

.cost a

a făcut 
să fie

basculant. De asemenea 3 caza-1 
ne și întregul echipament al u- 
nei centrale termice, sute de me
tri conducte de etuve, țevi de 
apă și termoficare, instalații e- 
lectrice, de forță și iluminat, 
rafturi metalice pentru etuvare, 
macarale,, se d’istrug fără a a- 
duce nici un 
ducă nimic.

Nu-i păcat 
Comitetul 

lui popular 
pună capăt acestei situații, luînd j> 
o hotărîre urgentă. Să se gă- I! 
seașcă un stăpîn pentru această 
unitate industrială. Situației de j; 
acum tiebuie să î se pună capăt 1 j>

MIHAI ȘTEFAN І

folos, fără să pro-

de ele ?
executiv al Sfaiu- 
ralonal trebuie să

Cărbune de calitate

Succcsc cc nu slut oglindite pe grafic
De obicei, graficele de 

producție de la sectoarele 
minei Lonea oglindesc suc
cesele dobîndite de mineri 
în bătălia cărbunelui. Și 
din oricare abataj ar fi, 
privind graficul și văzînd 
că brigada în care lucrează 
e la loc de frunte în între
cere, minerul simte o în
dreptățită mîndrie. E și 
normal. Jos, în adîncul a- 
batajelor și preabatajelor 
se hotărăște soarta produc
ției, iar aici cifrele oglin
desc succesele obținute.

La succesele minerilor își 
aduc contribuția lor și mun
citorii auxiliari. Printre a- 
ceșda din urmă, la Jieț, se 
numără și tinerii din bri
gada de lăcătuși condusă 
de candidatul de partid 
Tulburan Gheorghe. Dacă 
vreo gură de rol se strică 
îngreunînd încărcarea în

vagonete a cărbunelui, bri
gada de lăcătuși a lui Tul
burau o pune la punct de 
funcționează ca una nouă. 
Scocurile pe care din multe 
abataje cărbunele se scurge 
într-un șuvoi nesfîrșit Sînt 
reparate tot de brigada 
lui.

Potrivit - sarcinilor trasa
te de cel de-al ІЦ-Іеа Con
gres al partidului, pîriă la 
sfîrșitul șesenalului urmea
ză să se reducă consumul 
de lemn de mină la 35 m.c, 
pe mia de tone de cărbu
ne extras. Acest lucru este 
posibil printr-o folosire măi 
rațională a materialului 
lemnos, dar și prin înlocui
rea lui cu alte materiale a- 
colo unde condițiile permit. 
In unele preăbataje din 
sectoarele IV și V, lă lu
crările de pregătiri pentru 
frontale armarea în lemn

a fost înlocuită cu cea în 
.fier. O contribuție la gr 
ceasta au adus și tinerii 
din brigada -lui Tulburan. 
Ei sînt făuritorii armături
lor T.-H. folosite la aceste 
lucrări.

...Ma-i zilele trecute, ciți- 
va membri ai brigăzii lui 
Tulburan trebăluiau în 
curtea minei Jieț, în jurul 
unei mașini dintre acelea 
cu benzi de cauciuc cu 
care constructorii obișnu
iesc să urce diferite mate
riale. Cel puțin așa părea 
de la prima vedere. In rea
litate era o bandă menită 
să ușureze munca minerilor 
de la înaintări. -Spre a fi 
însă de folos în adine, ma
șina necesita unele modifi
cări. Motorul trebuia înlo
cuit cu altul mai puternic, 
brațul de fier făcut pe în
clinarea cerută de galerie.

iar trenul de roți modificat 
și el. La aceste modificări 
lucrau Nevradi Laurențip, 
Luca loan, Mihăilă Cornel 
și ceilalți membri ai brigă
zii lui Tulburan. Lucrarea 
c gata... Transportorul ca 
bandă de cauciuc va ușura 
mult munca minerilor, va 
contribui la sporirea ran
damentelor... Acestea sînt 
cîteva succese ce nu 'sînt 
oglindite pe graficele de la 
mina Lonea.

Toate aceste lucrări aduc 
mănunchiului de muncitori 
auxiliari din brigada lui 
Tulburan. satisfacții. Candi
datul de partid Tulburan 
-Gheorghe mai are o bucu
rie. In curînd, adunarea 
generală a comuniștilor din 
sector va discuta cererea 
lui de "primire în rîndurile 
membrilor de partid. E o 
încununare a muncii sale, 
o bucurie cum puține sînt 
în viață.

D. CRI ȘAN

; —. Ea n-ат voie să aflu ce se • 
; discută atît de aprins ? — între* «
> bă Lucia Liciu oprindu-se alături \ 
i de Negraru George, Tolvai Ludo- j 
[ vie, Perdi Florica și Lanyi Eme- t
■ ric care se întîlniseră in curtea A
I minei Aninoasa la numai cîteva j 
; minute după terminarea schimbu- j 
; lui l. X

— Cred și eu că n-ai voie —* î 
! răspunse George. Tu cum auzi î 
; va, gata, difuzezi. Seara la etți- 4 
j siunea locală toți locuitorii А#- X
■ noasei află ce am discutat. ТгЬ- І
! baie să avem mare grijă cînd vor-, j 
[ bim de față cu tine... ♦
J Cei din jur rîseră cu poftă — J 
; doar cea apostrofată încerca să-și ♦
> dojenească prietenul. I

— lată ce — continuă George X
, Negraru — vorbesc serios. Iți vor- ’ 
; besc în calitate de corespondent j 
; al emisiunilor locale. Am o știre J
■ pentru buletinul de astă seară. ♦ 
, Da, da. Nu mă privi așa. Ți-ат X 
! spus doar că vorbesc serios, lată î 
[ știrea, înregistreaz-o că ți-o trimit f 
I „verbal"-... „Colectivul dramatic X 
: al clubului minier din Aninoasa a X 
; botărît reluarea comediei „Doctor j 
; în filozofie" de B. Nușici pentru j 
' continuarea turneului în Valea I 
I Jiului precum și în regiune. Con- 1 
; comitent vom pregăti „Ultima j 
• oră" a lui M. Sebastian, la care f
> s-au început repetițiile"... Ai în- , 
, registrat ? Astari colaborarea mea, X 
J de azi le emisiunea locală, iar J 
’ după emisiune ne întîlnim la club.
: începem repetiția în vederea tur- 
; rteului.
; Regizorul amator Lanyi Emeric
■ părea foarte mulțumit de cele au- 
. zite. Nici nu mai avea nevoie să 
; adauge ceva. Artistul amator spu- 
' sese totul.
■ — Atunci eu am plecat. Ne ve- j
; dem la ora 7 — spuse veselă Per- î 
; di Florica, luînd-o spre lămpăria І 
; minei. •

lng. Tolvay Ludovic — care I
’ abia ieșise din mină și participase * 

la discuție, spuse : J
— Păi eu plec, văd că pentru j 

mine n-aveți nimic.
— Cum nu, răspunse regizorul, 

lată cartea pentru noua piesă a 
j colectivului maghiar. Mîine îți voi 
; comunica data cînd începem repe- 
; tițiile.
■ — V-am părăsit spuse Lucia. J 
; L-am zărit pe tovarășul Bodor, se- ♦ 
; cretarul organizației de bază • 
[ P.M..R. nr. 6 și am o vorbă cu X
> dînsul. E invitat să vorbească la J
! microfon. Pe diseară. J

— Pe diseară — îi răspunseră J 
în cor colegii.

♦
♦ 
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Colectivul minei Petrifa, lup-1 
tînd pentru realizarea de cît t 
mai multe economii peste plan | 
și-a îndreptat atenția asupra u-1 
neia din cele mai importante re- i 
zerve interne — calitatea căr ț 
bunelul. Astfel începînd din a- î 
bataj și pînă cînd cărbunele ia r 
drumul prepar ației se desfășoa-ț 
ră o muncă intensă de selecțio- î 
nare și înlăturare a sterilului, f

Dovadă a faptului că la mina I 
Petrila există preocupare în ceea J 
ce privește calitatea cărbunelui { 
livrat, este bilanțul lunii septem- » 
brie care arată că la granulație î 
s a realizat un procent cu 5,6! 
la sută mai bun fată de cel pla- ♦ 
nificat, la umiditate cu 2,3 la * 
sută, iar la cenușă cu 0,1 la î 
sută. Datorită bunei calități a ; 
cărbunelui livrat în qursul lunii • 
septembrie colectivul minei Pe- * 
trila a realizat economii prin * 
bonificații în valoare de 378.267 * 
lei. Și pe viitor colectivul minei j 
Petrila este hotărîț să folosească • 
această rezervă internă impor- J 
tantă pentru realizarea de cît * 
mai multe egattomii peste pian. • •

i
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Biblioteca sindicală a Depoului C.F.R. Petroșani numără cea. 
1200 cărți și aproape 100 cititori* majoritatea mecanici și fo- 
chiști. Cartei este un tovarăș bun la drum. Printre cititorii ac
tivi se află și metanicul''<le locomotivă Groza Romulus.

Iată-1 pe tovarășul Groza Romulus în bibliotecă, alegîndu-și o 
carte cu .ajutorul bibliotecarei Stanciu Viorica.
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cărbune pcnirn cocsarii mmedoreni!

UN BILANJ CAffi PUTEA Fl MAI BUN
primul se

al anului 
Lupeni și-a

In 
rnestru 
mina 
îndeplinit sarcinile 
de plan la toți in
dicii. Astfel, pla
nul de producție a fost' îndeplinit 
în proporție de 100,3 la sută, s-a 
îndeplinit întocmai sarcina de creș
tere a productivității muncii; iar la 
prețul de cost s-au obținut econo
mii suplimentare de 1.010.000 lei. 
In cursul trimestrului III însă pla
nul de producție s-a realizat doar 
în proporție de 97.2 la sută, iar 
prețul de cost planificat a fost de
pășit cu 1,8 la sută fapt ce a fă
cut ca, după nouă luni, economia 
suplimentară să fie de numai 
240.000 lei. Ultimele trei luni au 
marcat o creștere cu 2,9 la sută 
a productivității medii pe mină fa
ță de cea planificată.

Capacitatea locurilor de muncă, 
linia de front deschisă ar fi asi
gurat îndeplinirea sarcinilor de 
plan la extracție și a angajamen
tului luat in întrecere. La mina 
Lupeni s-au manifestat însă o sea
mă de lipsuri organizatorice și de 
conducere a lucrărilor miniere. 
Așa de pildă la sectorul I A, con
ducerea acestui sector (șef ing. 
Colibaba Eugen) s-a preocupat in
suficient de eșalonarea judicioasă 
a producției pe locurile de muncă, 
de obținerea unor avansări sporite 
la abatajele principale. Aici, din 
cauza slabei organizări a muncii 
la rambleiere, abatajele au trebuit 
să aștepte mult după rambleu, să 
se irosească multe zile de produc
ție. Colectivul sectorului II (șef ing. 
Opriș Dumitru) a rămas dator cu 
peste 7200 tone de cărbune, din 
cauză că tehnicienii Prohaszka Eu
gen, Farkaș Mihai, Drîmboreanu 
Pavel și ceilalți din sector nu au 
acordat atenția cuvenită asigurării 
aerajului în sector. întreținerea u- 
nor galerii de aeraj, cum este cea 
de la orizontul 565, axul din steril 
de la orizonturile 480—543, gale
ria paralelă de la orizontul 490 și 
altele, s-a făcut necorespunzătoare. 
Din această cauză la multe locuri 
de muncă s-a lucrat cu un randa
ment scăzut, fără pușcare..

Raportul prezentat a mai ară
tat că și la celelalte sectoare ale 
minei, îndeosebi la sectoarele IV A 
și IV В activitatea tehnicienilor și 
a inginerilor nu a fost la înălți
mea cerințelor. La sectorul IV A 
nu s-a acordat toată atenția mă
ririi profilelor la abatajele cameră 
din care cauză productivitatea 
muncii în aceste abataje nu a spo
rit așa cum prevedea planul. La 
sectorul IV B, deși capacitatea 
frontalelor permitea extragerea u- 
nor producții sporite, brigăzile de 
mineri nu au fost ajutate și îndru-

Rezumatul raportului pre
zentat de tov. Ledrer Iosif, 

șeful E. M. Lupeni.

mate permanent 
pentru a realiza 
în mod ritmic; 
ziua și fîșia. Aici, 
atât conducerea 
sectorului (șef ing.

Caramete Vasile) cit și biroul or
ganizației de bază nu au controlat 
cu perseverență munca maiștrilor 
mineri, permițînd unora dintre a- 
ceștia să raporteze date și situații 
nereale. Astfel de cazuri au tost 
cu maiștrii mineri Cromei Ioan, 
Vărzaru loan și cu alții.

Din cele arătate mai sus rezul
tă că activitatea minerilor de la 
Lupeni, cu toate rezultatele ei bu- ■■ 
ne, putea fi încă mai mult îmbu
nătățită dacă din partea conduce
rilor de sectoare, a maiștrilor și'1 
tehnicienilor — care acum primesc, 
salarii considerabil sporite — s-ar 
fi depus mai multă grijă pentru ne
voile brigăzilor, pentru buna lo- ‘ 
treținere a căilor de acces.

Conducerea exploatării, inginerii^ 
șefi adjuncți Iliescu Gheorghe și 
Popianăș Dumitru sînt de aseme
nea vinovați pentru situația crea-• 
tă. Așa cum s-a arătat în raport 
cei doi ingineri șefi adjuncți (în 
prezent tov. Popianăș Dumitru 
este inginer șef) s-au îngrijit în^ 
prea puțină măsură de sectoarele 
de care răspundeau, nu au interve
nit întotdeauna la timp pentru re
medierea deficiențelor semnalate 
in muncă.

Raportul prezentat a constituit 
o bază pentru discuțiile participau-« 
ților la adunarea de analiză.
------ ■ —<=★=—

Rezultate promițătoare
"De la ședința de analiză au tre

cut doar cîteva zile de muncă. Re
zultatele obținute de minerii de la 
Lupeni, dovedesc că măsurile pre
conizate în ședință încep a fi tra
duse in fapt. In această perioadă 
pe mină s-au extras peste plan a- 
proape 100 tone de cărbune coc
sificabil. La sectorul II al minei 
lucrurile au început a merge pe 
un făgaș nou. In ultimele zile co
lectivul acestui sector și-a întrecut 
sarcinile zilnice de plan cu aproa
pe 90 tone de cărbune. Rezultate 
bune au obținut și minerii de la 
sectorul V sud. Din abatajele a- 
cestui sector au fost extrase peste 
prevederile de plan 70 tone de 
cărbune cocsificabil. Iată așa dar 
că analiza dă roade. începutul a- 
cesta promițător trebuie continuat 
cu perseverență, în deosebi de că
tre tebnicienii și minerii sectoare
lor I A. I B, III, IV A, IV B, Care 
s-au angajat să-și îmbunătățească 
munca, dar care pînă acum nu dau 
încă dovadă de o atare îmbunătă
țire.
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♦ nare de analiză. ♦
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Directivele CongrestHwi al J 
Ill-lea al P.M.R. stabilesc că ♦ 
industria carboniferă trebuie* 
să dea în 1965 o producție de J 
11,5—12,5 milioane tone de£ 
cărbune anual, din * care cel 

puțin 6.000.000 
cocsificabil.

tone cărbune*
♦

O sarcină de mare răspun- ♦ 
dere în această privință revine ; 
minei Lupeni care va trebui * 
la finele planului șesenal să J 
producă cel puțin cu 40—50 la ♦ 
sută mai mult cărbune cocs!-* 
ficabil decît în 1959, cantitate*; 
ce se va obține pe seama creș- £ 
terii productivității muncii la ♦ 
1,300 tone pe post, să reducă ♦; 
prin extinderea susținerii me- * 
talice, consumul de lemn la cei^ 
mult 30 m.c./1000 tone de căr- ♦ 
bune. In anul viitor producția * 
minei Lupeni va treimii să * 
crească cu circa 25—30 la sută ♦ 
față de cea actuală, iar pro- * 
ductivîtatea ia peste o tonă pe* 
post. X

In privința măsurilor лесе- ♦ 
sare a fi luate încă de pe acum * 
la mina: Lupeni pentru asigu- * 
rarea îndeplinirii cu succes a J 
sarcinilor acestui an cît și pen- • 
tru buna desfășurare a produc-♦, 
ți ei în 1961, recent comitetul X 
de partid al minei a convocat * 
într-o adunare de analiză pe * 
toți tehnicienii, maiștrii, ingî- X 
nerii și brigadierii fruntași ai * 
minei. In pagina de față pre- * 

zentăm cîteva din problemele * 
.................. - ♦

* Din abatajele minei Lupeni ies la suprafață zilnic mii de 
1 vagonete pline cu cărbune. In perioada care urmează, îndepli- 
.1 nirea angajamentelor luate de mineri vor face ca numărul 

vagonetetor să fie mereu sporit. IN CLIȘEU: Aspect din 
І gara plinelor de la mina Lupeni.
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Munca maiștrilor să se ridice 
cerințelor Ila nivelul

La adunare n-ap fost prea 
lăudate nici unul din colecti
vele sectoarelor minei Lupeni. 
Discuțiile s-au axat pe tratarea 
problemelor care trebuie rezol
vate grabnic pentru ca mina 
Lupeni să producă mai mult 
cărbune, mai bun și mai ieftin 
Printre aceste probleme, cea 
mai importantă a fost aea a 
îmbunătățirii substanțiale a 
muncii maiștrilor, tehnicieniloi 
și inginerilor.

Mina Lupeni este încadrată 
cu un mare număr de cadre teh
nice medii și superioare, bine 
pregătite, capabile să facă față 
cerințelor. In ultimul timp însă 
munca acestor cadre nu s-a 
ridicat la nivelul cerut, nu s-a 
acordat sprijinul necesar brigă-

It

Hotăpîpe de a muncii mai bine» 
mai cu spor»

Rezultatele obținute pînă a- 
cum de colectivul sectorului 
nostru nu ne fac cinste nouă 
inginerilor și tehnicienilor ca
re ne-am ocupat necorespun- 
zător de asigurarea unor con
diții bune de muncă la toate 
brigăzile de mineri. In dteva 
zile aerajul in sector se va îm
bunătăți. Avem pregătită sufi
cientă linie de front pentru a 
îndeplini și depăși ritmic pla
nul de producție. In numele 
tehnicienilor și minerilor sec
torului mă angajez ca pînă la 
finele anului să recuperăm 
pierderea de 7200 tone de căr
bune și să îndeplinim întocmai 
angajamentul de a 'realiza 
peste plan cel puțin 200.000 
lei economii.

ing. DUMITRU OPRIȘ 
șeful sectorului II

țeleagă că ei sînt ajutorul și 
îndrumătorii noștri nemijlociți. 
Să ne ajute deci în muncă mai 
bine și atunci asigurăm con
ducerea că vom putea extrage 
peste planul acestor ultime 
trei luni cele 7200 torta de căr
bune.

ANDREI NAGY 
miner șef de brigadă 

sectorul II

в

Avem linie de front să pu
tem da mult cărbune. Avem 
să dăm acest cărbune, dar ce-, 
rem tehnicienilor noștri să în-

Colectivul sectorului IV 
este dator cu multe mii de tone 
de cărbune cocsificabil, de a- 
semenea a depășit cu peste 20 
la sută prețui de cost planifi
cat in trimestrul III. Noi sîn- 
tem hotărîți să lichidăm aceas
tă situație care nu ne face cin
ste. Avem abatajele cele mai 
frumoase, dar le-am gospod, 
rit prost. Cu sprijinul comu 
niștiior vom face ordine în sec
tor, vom folosi mai bine rezer
vele interne, ne vom îmbună
tăți munca și asistența tehnică 
la brigăzi. In numele întregu-

Ajutor moi eficace din partea
‘ ‘ V. J.l

brigadă Huda Mihai a arătat că 
unele materiale auxiliare nu 
sînt de calitate corespunzătoare. 
„Lopețile care le avem pentru 
încărcat piatră sînt numai bune 
pentru nisip la suprafață, spu
nea el. Organele direcției co
merciale nu se îngrijesc să ne 
asigure scule potrivite, sau poa
te nu cunosc specificul muncii 
noastre". Tot tov. Huda a ară
tat că inele Т.Н. primite de la 
U.R.U.M.P. nu sînt curbate co
respunzător profilelor galeriilor 
fapt care duce la greutăți în 
munca minerilor de la înaintări. 
Mai muiți alți vorbitori au cri
ticat organele combinatului pen
tru întîrzierea montării și dării 
în folosință a stației de dega- 
zare, pentru lipsa unui control 
și o îndrumare adecvată a 
muncii Jor din partea serviciu
lui tehnic și de producție de la 
combinat.

Iată, așa dar, cîteva proble
me ale minerilor lupeneni care 
trebuie să stea în atenția con
ducerii C.C.V.J. Mina Lupeni 
trebuie să primească un ajutor 
mai eficace din partea conduce
rii C.C.V.J., un ajutor pe mă
sura importanței ei I

c. c.
Participant la adunarea de 

analiză au dezbătut cu mult 
spirit autocritic situația minei 
Lupeni, exprimîndu-și hotărîrea 
de a remedia cît mai curînd 
lipsurile muncii lor, de a asi
gura cocsarilor hunedoreni tot 
mai mult cărbune cocsificabil. 
Muiți vorbitori s-au referit în 
cuvintele lor la necesitatea unui 
ajutor mai competent, mai a- 
tent față de nevoite lor din par
tea organelor combinatului.

Pe bună dreptate spunea tov. 
ing. Opriș Dumitru, că dacă sec
torului II i se asigura un trans
port corespunzător cu locomoti
ve puternice la orizontul 440 da
că aerajul prin suitorul central 
de aeraj se realiza pînă acum, 
mineriide aici ar fi avut cu totul 
alte condiții, ar fi putut munci 
la deplina capacitate a locuri
lor de muncă. Minerul șef de

lui colectiv mă angajez să de- 1 
pășim sarcinile trimestrului 
IV cu cel puțin 3000 tone de 
cărbune, să obținem o reduce
re masivă a prețului: de cost, 

, arăți nd în acest fel că merităm 
încrederea partidului și guver- j 
nulul care ne-au acordat sala- > 
rii sporite!

ing. VASILE CARAMETE 
șeful sectorului IV В

ziloi de mineri. De ce aceasta ?
In primul rînd datorită fap

tului că muiți dintre maiștri și 
tehnicieni nu cunosc precis sar
cinile die plan ale brigăzilor de 
care răspund. In adunare, mais
trul miner Borza Tibor de la 
sectorul de investiții a dovedit 
că nu știe nu numai planul ce
lor cîteva brigăzi de care răs
punde, dar nu cunoaște nici re
zultatele obținute de acestea. 
La fel cu acest maistru, la u- 
nele sondaje făcute, nu au pu
tut arăta că cunosc sarcinile 
brigăzilor cu care muncesc nici 
artificierul Topor Nicolae, mais
trul Zviștea Gheorghe de la 
sectorul I A și alții.

Adunarea, dezbătînd în spirit 
autocritic situația producției 
minei în lumina sarcinilor care 
stau în fața colectivului, a ce
rut inginerilor și tehnicienilor 
să-și îmbunătățască munca lor. 
In această acțiune un rol de sea
mă revine organelor die partid 
și de sindicat. Comitetul de 
partid și organizațiile de bază 
ale minei vor trebui să anali
zeze mai profund munca maiș
trilor mineri, să-i tragă la răs
pundere ctnd dovedesc neglijen
ță și lipsă de răspundere. Co
mitetul sindicatului minier va 
trebui să antreneze în întrece
rea pe profesii un număr ip.» 
mare de cadire tehnice medii șî 
superioare, stabilindu-le obiec
tive concrete.

In abatajele minei Lupeni 
muncesc cu spor, se străduiesc 
să obțină ,piereu mai mult cărs 
bune cocsificabil, multe brigăzi 
de mjneri. Numele unor bri
gadieri ca Spîn-ti Petru. Ghioan- 
că Ioan, Bartos Ioan, Nagy An
drei, Feher Vasile și alții se 
află de mult pe panoul frunta
șilor minei. Acolo este locul șî 
al multor ingineri, tehnicieni ți 
maiștri. îmbunătățirea salariză
rii acestor categorii de oameni 
ai muncii a fost făcută cu sco- 
pul creșterii rolului de condu
cător și organizator nemijlocit 

. al maistrului miner în proce
sul de producție și al măririi 
cointeresării tehnicienilor și in
ginerilor la îndeplinirea planu
lui la toți indicii 1

*4*4

С O N CL UZII
Estje o mîndrie pentru colec

tivul sectorului I В să poată 
raporta că după 9 luni de mun
că din acest an 'încheie un bi
lanț rodnic. Cele peste 3600 
tone de cărbune cocsificabil pe 

; care le-au dat peste plan sînt 
rodul muncii entuziaste a mi- 

: nerilor, a comuniștilor din sec
tor? De comun acord cu biroul 
organizației de partid, bu co
mitetul de secție sindicală, pe 
baza noilor angajamente spo
rite luate de brigăzi; ne anga
jăm să mai extragem pînă la 
finele anului încă bel puțin 
1000 tone de cărbune peste 
plan.

ing. VICTOR BLENDEA 
șeful sectorului I В

)

Adunarea de analiză de la mina 
Lupeni a dezbătut temeinic cauzele 
cere fac ca producția să nu se ri
dica la nivelul posibilităților. Par- 
tictpanții au găsit și măsurile ne
cesare a fi luate pentru ca de la 
Lupeni cocsarii bunedoreni să pri
mească cărbune tot mai mult, mai 
bun fi mai ieftin. Așa cum s-a 
arătat de tov. ing. Studer Wiliam, 
ing. Caloianu Gheorghe, tov. Zbo- 
rovski Augustin fi de mtdți parti- 
cipanți, capacitatea locurilor de 
munci permite minei Lupeni să 
extragă zilnic cu 400—700 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. 
Pentru aceasta este însă necesat 
ca să fie rezolvate operativ o sea
mă de probleme tehnice interne, 
fi ca mina Lupeni să primească un 
ajutor mai activ, mai competent 
dm partea organelor combinata-

lui. Este nevoie de a îndruma si 
controla mai bine munca tehnicie
nilor fi inginerilor minei în acțiu
nea de ridicare a tuturor brigăzi' 
lor la nivelul îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de plan. S-a arătat de. 
asemenea că este necesară îmbună
tățirea muncii organelor de partid 
fi a sindicatului minei. Tovarășii 
din comitetul de partid și din 
comitetul sindicatului trebuie ■ să 
intre mai des în mină, să cunoas
că greutățile pe care aceștia le în
tâmpină, să vadă cum își duc mun
ca maiștrii și să ia măsurile co
respunzătoare de remediere.

Pagină redactată de 
ing. Gh. Dumitrescu șl 
FL Istrate.
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Alegerile în organizațiile de bază ale partidului 

hr doi MMiNte fiecărui m 
și cMuMat de partid

TELEGRAME

In orașul Lupeni, ca de altfel 
în întreaga Vale a Jiului învăță- 
mîntul de cultură generală a cu
noscut în anii regimului democrat- 
popular o dezvoltare fără prece
dent. In lumina obiectivelor ela
borate de cel de-al Ill-lea Con
gres al P.M.R., în anii viitori, în- 
vâțămîntul se va dezvolta și maț 
mult în pas cu înflorirea întregii 
economii naționale a patriei noas
tre. Cadrele didactice sînt chema
te să-și perfecționeze neîntrerupt 
metodele de muncă, de instruire și 
educare a fiilor oamenilor muncii 
— viitoare cadre de specialiști a 
economiei noastre socialiste.

In ce măsuță corespunde aces
tor sarcini activitatea organizației 
de bază a cadrelor didactice din 
Lupeni ? Activitatea organizației 
de bază este orientată înainte de 
toate spre mobilizarea colectivului 
de profesori și învățători la obți
nerea unor rezultate cît mai bune 
în procesul de învățămînt, în ins
truirea temeinică și educarea mul
tilaterală a elevilor. Acest lucru 
l-a scos în evidență și recenta adu
nare de dare de seamă și alegeri 
a organizației de bază. Membrii 
și candidații de partid din această 
organizație au avut sarcini concre
te, astfel că ei au participat. la în-

«A-

Acțiuni de muncă 
voluntară

Zilele trecute, brigada ute- 
mistă de muncă patriotică con
dusă de Ungureanu Constantin 
de la sectorul II al minei Uri- 
cani a organizat în subteran o 
acțiune de muncă voluntară pen
tru recuperarea lemnului de mi 
nă din lucrările mai vechi. In 
cele 4 ore de activitate, îndru
mați și ajuta|i de tehnicieni, ti
nerii au scos la suprafață 27 
m. c. lemn vechi. Printre cei ca
re au participat la această ac
țiune se numără Alexandrescu 
Gheorghe, Bădescu Traian, Cio- 
banu lordache. Chioru Ștefan, 
Chelaru Ioan, Radulescu Ioan 
și Răgan Constantin. Concomi
tent cu acțiunea pentru reva
lorificarea lemnului de mină 
vechi desfășurată de brigada 
tov. Ungureanu, o altă brigadă 

'de muncă patriotică condtisă de 
tov. Bădescu Nicolae, membru 
în comitetul U.T.M. pe mină, a 
colectat de la planul tui Гоѵап, 
galeria И și marginea Jiului, 
10 tone de fier vechi pe care 

l-a trimis I.C.M.-ului Petroșani.
Pentru viitor, tinerii mineri 

de la Uricani preconizează re- 
amenajarea terenului sportiv din 
localitate.

deplinirea obiectivelor ^., principale 
care stau în fața organizației. In* 
drumeți îndeaproape de biroul or
ganizației de bază, unii membri și 
candidați de partid ca' tov. Mar 
era Lucreția, Ciulea Asinefta pe 
lingă îndeplinirea conștiincioasă a 
obligațiilor de serviciu au muncit 
cu stăruință la îndeplinirea sarci
nilor ce le-au fost trasate, muncind' 
cu perseverență în cadrul organiza
țiilor sindicale și, respectiv, pio
nieri. O rodnică activitate poli- 
tico-educativă de mobilizare a ci
titelor didactice au desfășurat și 
alți membri de partid. Ca rezul
tat al muncii politice, cadrele di
dactice din școlile orașului au ob
ținut în ultimul timp succese im
portante.

Dar în trasarea de sarcini con
crete membrilor și candidaților d<“ 
pârtiei vechiul birou a manifestat 
unele lipsuri. Neținînd cont de ce
rințele concrete ale muncii de par
tid biroul a trasat sarcini general» 
care în multe cazuri coincid cu o- 
bligațiile profesionale ale membri
lor și candidaților de partid. Iată 
cîteva exemple. Tovarășului Cotcs- 
cu loan i s-a încredințat sarcina să 
răspundă de educația patriotică și 
ateistă în școli. Tov. Stoica Ioan 
și Goja loan răspund de desfășura
rea procesului de învățămînt și, 
respectiv, de activitatea școlii m*- 
dii. Acești tovarăși, ca de altfel 
toți profesorii, au obligația profe
sională de a munci pentru educa
rea patriotică și ateistă a elevi
lor, pentru perfecționarea procesu
lui de învățămînt în școlile unde 
muncesc. Asemenea sarcini nu pot 
stimula inițiativa membrilor și can- 
didațîlor de partid.

Din discuții au reieșit și alte 
lipsuri în activitatea organizației 
de baza. De pildă, deși în școlile 
din oraș există numeroase cadre 
didactice tinere fruntașe în muncă, 
fii de -muncitori din localitate, in 
ultimul an, din rîndul acestora, nu 
a fost primit nici un candidat de 
partid. In 
șilor din 
pentru ari 
să devină 
roul nu a 
cretă.

Sarcina 
rol în formarea fiecărui 
și candidat de partid, în transfor
marea lui într-un militant activ 
pentru înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid. In acest scop, noul bi
rou al organizației de bază va tre
bui să repartizeze sarcinile în func
ție de cerințele vieții, de nevoile 
concrete ale muncii politico-edu
cative din școli și să exercite un 
control sistematic asupra îndepli
nirii lor.

direcția educării tovară- 
activul fără de partid 
pregăti pe cei mai buni 
candidați de partid, bi- 

trasat nici o sarcină con

concretă are un mare 
membru

1. DU ВЕК

DCClâFOlle №1 N. S. Hnișciov 
pentru radiodliuzianea cubană

Nu poate fi intimidat poporul 
cuban — a declarat N. S. Hruș
ciov — pentru că el se bucură de 
sprijinul tuturor popoarelor iubi
toare de pace de pe glob. Poporul 
sovietic vă urează succese, dîrzenie 
și curaj în măreața Voastră operă 
de înnoire a patriei.

Poporul biruitor trebuie să în
vingă multe greutăți în calea sa. 
Trebuie să-și organizeze economia. 
Oamenii doresc nu numai victo
ria politică și organizarea demo
cratică a țării, ci ei doresc și ca 
cerințele lor materiale să fit satis
făcute tot mai deplin. Aceasta ne
cesită o muncă serioasă și 
experiență de organizare, 
pregătite.

Dușmanii — a continuat 
Hrușciov — folosesc toate 
loacele pentru a submina revolu
ția. Ei calomniază poporul, pe con
ducători, republica, și desfășoară 
o activitate subversivă.

Dar dacă poporul cuban va fi 
solidar, dacă veți fi strîns uniți, 
dacă veți fi devotați guvernului 
vostru revoluționar, dacă veți fi 
organizați, vă veți atinge țelul și 
veți învinge. Popoarele Uniunii So
vietice sînt de partea voastră. Nu 
numai astăzi, ci și'în decursul în
tregii voastre lupte pentru inde
pendență vom fi alături de voi. 
Cred că nu este necesar să vă asi
gur de acest luau, vă'dați singuri 
foarte bine seama de aceasta.

De aici, din New York, vă sa
lut din toată inima, salut guver
nul vostru în frunte cti-eroul neîn
fricat Fidel Castro.

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

Indignarea poporului japonez

NEW YORK 13 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută pentru 

radiodifuziunea cubană la 11 oc
tombrie 1960, N. S. Hrușciov a 
spus printre altele :

Dragi prieteni, cetățeni ai Cu
bei libere și independente ! Aflîn- 
du-mă pe continentul american, în 
Statele Unite ale Americii, atât de 
aproape de voi, îmi face o deose
bită plăcere să salut poporul Cu
ban, guvernul său revoluționar, pe 
eminentul revoluționar al Cubei, 
primul ministru Fidel Castro.

Cu numai cîtva timp în urmă 
m-am întîlnit cu el și cu ceilalți 
delegații ai Republicii Cuba în A- 
dunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite. In cursul întîl- 
nirilor cu Fidel Casțro am reușit 
să discutăm despre multe lucruri 
și am stabilit că în principalele 
probleme ale relațiilor internațio
nale punctele de vedere ale Uniu
nii Sovietice și Cubei coincid.

Uniunea Sovietică și Cuba de
pun eforturi pentru a obține des
tinderea încordării internaționale, 
dezarmarea generală și totală sub 
un strict control internațional. U- 
niunea Sovietică se bucură că de
legația cubană și-a ridicat glasul 
în numele poporului său în favoa
rea încetării depline și definitive 
a robiei coloniale, în favoarea li
bertății pentru toate popoarele care 
trăiesc pe pămînt.

Oamenii sovietici se bucură de 
eliberarea Cubei de sub jugul mo
nopolurilor imperialiste. Am spri
jinit, sprijinim și vom sprijini lup
ta voastră pentru independența 
politică și economică, pentru ridi
carea bunăstării poporului.

Dicționar agricol al țărilor 
lagărului socialist

FRAGA 13. Corespondentul 
Agerpres transmite :

La Praga și-a început lucrările 
Comisia internațională de elabora
re a Dicționarului agricol al țări
lor lagărului socialist din Europa. 
Participă delegați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, Romînia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. Dicționarul va fi 
tipărit în 8 limbi, adică limba fie
cărei țări participante, plus engle
za.

----o----

dîrză, 
cadre

N. S. 
mijr

Conferinja națională 
a studenților 

din Venezuela
NEW YORK 13 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță 

că în orașul Caracas a avut loc 
prima conferință națională a stu
denților de la universitățile din 
Venezuela, membri ai partidulai 
„Uniunea democrată republicană". 
La conferință au luat parte 1.500 
de studenți.

Conferința a adoptat în unani
mitate o hotărîre în care condamnă 
„rezoluția trădătoare" a conferin
ței de la Costa Rica a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor Ame
ricane. Participanții la conferință 
au sprijinit cu căldură „declarația 
de la Havana" pe care au hotărît 
s-o popularizeze pe larg în țară.

TOKIO 13 (Agerpres) — TASS 
Se extinde valul de minie și 

proteste al poporului japonez îm
potriva asasinării mișelești a lui 

tTnejiro Asanuma, pțeședintelc par
tidului socialist din Japonia.

Consiliul General al Sindicate
lor din Japonia protestează în nu
mele celor 3.700.000 de membri ai 
săi împotriva asasinării fruntașu
lui socialiștilor japonezi și a hotărît 
ca în ziua de 15 octombrie să se 
organizeze în întreaga țară mitin
guri de protest ale muncitorilor 
ițnpotriva ternarei pe care o desfă
șoară elementele profasciste care 
pun la cale atentate la viața oa
menilor politici și reprezentanți
lor vieții publice progresiști din

traordinară a Comitetului Central 
Executiv al Federației Naționale 
a asociațiilor pentru conducerea 
autonomă a studenților la care s-a 
hotărit ca in decurs de 3 zile, în- 
cepînd de la 13 octombrie, să se 
organizeze demonstrații de 
în fața reședinței primului 
tru Ikeda.

Pentru 13 octombrie s-a
zut o grevă de protest a studenți
lor de la universitatea „Vascda" 
la care a studiat Asanuma.

protest 
minisr

prevă-

Noi planuri agresive 
ale militariștilor 

vest-germani
BERLIN 13 (Agerpres)
Agenția A.D.N. anunță că Mi

nisterul de Război al Germaniei 
occidentale plănuiește să creeze o 
centură de baze pentru arme ato- 
șnice și rachete de-a lungul fron
tierei de stat a Republicii Demo
crate Germane. Referindu-se la 
știrile primite de la Bonn, agenția 
argtă că este vorba de rachete de 
tip „Hawk" care pot transporta în
cărcături atomice. Aceste planuri, 

‘arată agenția, sînt sprijinite îndeo
sebi de comandamentul trupelor 
terestre ale N.A-T.O. din 
pa centrală comandate de 
general hitlerist Speidel.

Euro- 
f ostul

O

0 conferință a studenților africani
lor vieții publice progresiști 
Japonia.

După cum anunță postul de 
dio Tokio în seara zilei de 12 
tombrie a avut loc o ședință

ra- 
oc- 
ex-

LONDRA 13 (Agerpres) TASS 
transmite :

La 12 octombrie s-a deschis la 
Londra conferința studenților afri
cani care studiază in țările euro
pene. La lucrările conferinței par
ticipă circa 200 de delegați repre- 
zentînd 30.000 de studenți. La con-

onoareferință asistă ca invitat de
John Gollah, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, și mai mulți deputați en
glezi.

Conferința va examina proble
me în legătură cu actuala situație 
din Africa.

O seară ca oricare alta de re
petiții. Aceleași pregătiri. Actorii 
tint chemați în scenă prin apeluri 
de sonerie, electricienii sînt la pos
turi pentru a combina luminile ne
cesare redării cît mai fidele a ca
drului în care se desfășoară acțiu
nea. E repetiție generală. Ceva în
să o deosebește de celelalte repeti
ții de piuă acum. In fața cortinei 
apare D. Căpitan u care face cu
noscute publicului imaginat din 
sală viața și opera lui G. Coșbuc. 
Apoi cortina se ridică încet și pe 
scenă. în prim plan, apare o că
suță țărănească, sărăcăcioasă ; pei
saj atît de bine cunoscut din li
rica lui G. Coșbuc.

In fața căsuței țărănești, flăcăi 
și fete îmbrăcați în pitorești cos
tume naționale joacă o horă în 
acordurile unei melodii vioaie. Bi
neînțeles din acest cadru nu lip
sesc bătrînii care urmăresc cu pri
virea pașii flăcăilor și fetelor. Jo
cul se termină, flăcăii și fetele se 
retrag și în prim plan își face a- 
pariția o tînără cu obrajii îmbu
jorați care începe să recite poe
zia „Doina" de G. Coșbuc. Dar 
care o fi semnificația acestei origi
nale repetiții ?

La începutul noii stagiuni colec
tivul artistic al teatrului a hotărît 
să înființeze un studio experimen

tal. Scopul urmărit este, în primul 
rînd, ridicarea măestriei artistice 
a colectivului. La activitatea stu
dioului participă toți actorii tea
trului/ Prin studio se pot afirma și 
dezvolta talente tinere ; ele pot 
crește din punct de vedere artistic. 
Prin studio se urmărește găsirea 
unor forme variate de interpretare, 
perfecționarea dicției, a mișcării în 
scenă, desăvîrșirea cunoștințelor in 
privința recitării și altele. Se stu
diază roluri diverse dintr-un reper
toriu vast care oferă posibilitatea 
cunoașterii unor genuri, a unor 
mijloace de interpretare bogate.

Și acum, ca rod al activității 
studioului, ne aflăm în fața pri
mului spectacol, care cuprinde o 
parte din poeziile lui G. Coșbuc, 
scenarizate de colectivul de actori.

Spectacolul, care se află în faza 
de finisaj, pune în contact pe spec
tatori cu o parte din opera lui G- 
Coșbuc. Interesantă este viziunea 
regizorală care a urmărit atît de- 
clamarea corectă, caldă a poeziilor, 
cit și faptul ca acestea să fie în
soțite de imagini scenice plastice. 
Crearea unor cadre veridice pen
tru fiecare poezie, imprimarea u- 
nei game de mișcări adecvate, re
darea fidelă a portului, fac ca o- 
pera lui G. Coșbuc să devină în- 

trutotul accesibilă pentru specta
tori.

In prezentarea spectacolului se 
popularizează opera poetului, ur- 
mărindu-se patru direcții principa
le : redarea epopeii populare in 
care sînt descrise satul, natura, 
gîndul, inima poporului, („Șarpele 
în inimă", „Spînul”, „Doina”), a 
preocupărilor de natură istorică ale 
poetului („Cetatea Neamțului", 
„Cîntecul redutei"), a accentelor 
satirice („Lordul John") și aspecte
lor agitatonice. („Noi vrem pă
mînt", „Impresoress").

Urmărind redarea mesajului ce 
se cere transmis din opera lui G. 
Coșbuc, actorii izbutesc să înfățișe
ze firesc, emoționant, esența so
cială a acesteia. Comentariile lui 
D. Căpitanu care precedă fiecare 
poezie, în notă.

Cei trei regizori, Ariana Kunner, 
Marcel Șoma, Justin Handoca, îm 
preună cu Gheorghe Iordănescu au 
reușit să creeze un spectacol omo
gen în cea mai mare parte.

...Era târziu, cînd repetiția a luat 
sfîrșit. Dar discuțiile nu s-au ter
minat. Mai sînt doar multe de fă
cut pentru ca spectacolul să se ri
dice la nivelul cerințelor oamenii 
lor muncii a căror exigențe cresc 
zi de zi.

C. COTOȘPAN
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NEW YORK 13 (Agerpres) — 
Corespondență specială :

La ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 12 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
continuat examinarea problemei cu 
privire la succesiunea punctelor de 
pe ordinea de zi a celei de,-a 15-a 
sesiuni a Adunării. La început s-a 
discutat propunerea U.R.S.S. cu 
privire la necesitatea examinării la 

! Ședința plenară a Adunării a pro
blemei acordării independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Primul a luat cuvîntul șeful de
legației sovietice, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Importanța excepționa
la a problemei eliberării omenirii 
de rînduielile coloniale rușinoase, 
reminiscențe ale trecutului, a spus 
®1» trebuie să fie evidentă pentru 
oricine. Adunarea Generală trebuie 
să-și dea seama cu toată răspun
derea că dacă nu se iau măsurile 
cefe mai urgente, colonialismul 
•ste capabil să pricinuiască încă 
multe nenorociri și victime, să dis
trugă încă multe milioane- de vieți, 
să producă conflicte armate și răz
boaie, punînd în primejdie pacea 
și securitatea nu numai în unele 
regiuni ale globului pămîntesc, ci 
și în întreaga lume.

Ironizînd lozincile colonialiști
lor cu privire la „libertate, egali
tate, fraternitate", N. S. Hrușciov 
le-a numit aiureli ale neguțătorilor 
și proprietarilor de sclavi. Este ne
cesar, a spus el, să smulgem cu ho
tărîre masca de pe chipul colonia
liștilor și să scoatem la iveală a- 
devărațul chip al acelora care au 
adus țărilor înrobite boli, sărăcie, 
foamete și moarte.

Cei care se pronunță împotriva 
discutării problemei lichidării sis
temului colonial la ședința plenară 
a Adunării Generale cu participa
rea șefilor de guverne, a continuat 
N. S. Hrușciov, demonstrează cît 
de mioapă este politica lor și cît 
de inconsistente sînt calculele lor. 
In zadar speră colonialiștii că vor 
reuși să oprească măreața mișcare 
a popoarelor asuprite pentru liber
tate și independență. Pieirea de
finitivă a regimului colonialist es
te o problemă de timp. Dacă Or
ganizația Națiunilor Unite vrea să 
fie credincioasă Cartei sale, ea tre
buie să participe la rezolvarea a- 
cestei probleme.

Sala a întîmpinat cu aplauze cu
vintele șefului guvernului sovie
tic că mai devreme sau mai tîrziu 
poporul va cere cont și va între
ba : Cum a votat reprezentantul 
său în Organizația Națiunilor U- 
nite ? S-a pronunțat el oare pentru 
încetarea imediată și completă a 
robiei coloniale, pentru libertatea 
tuturor popoarelor, sau a oscilat ?

Luînd apoi cuvîntul reprezentan
tul Angliei, acesta a 
darnic să dovedească 
grijă a colonialiștilor 
te coloniile în vederea obținerii 
independenței. El s-a pronunțat 
împotriva proiectului de Declarație 
al Uniunii Sovietice și a sprijinit 
recomandarea Comitetului General 
ca proiectul sovietic de Declarație 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale să fie supus examinării Co
mitetului nr. 1.

In scurtul său discurs reprezen
tantul Iugoslaviei a arătat că de
legația sa va vota pentru discuta
rea problemei colonialismului la 
ședința plenară a Adunării Gene
rale.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Cehoslovaciei, V. David, a arătat 
că 100 de milioane de oameni con
tinuă să trăiască în condițiile ro
biei coloniale. Colonialismul, a a- 
rătat el, este nu numai un izvor 
de sărăcie și asuprire ci creează și 
focare periculoase de război. Eve
nimentele din Congo stau mărturie 
acestui fapt.

V. David a declarat că delegația 
sa va vota pentru proiectul sovie
tic de Declarație în această proble
mă.

Reprezentantul Ghanei a arătat

№
Chemările de 7 Noiembrie
ale С. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 12 (Agerpres)
Comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice a 
dat publicității chemările cu prile
jul celei de-a 43-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

----- O-----

nialiștilor care afirmă că oamenii 
cu pielea neagră și galbenă nu 
sînt valoroși. Imperialiștii, a spus 
el, nu au ajuns la nivelul de în
țelegere a libertății și a sarcinilor 
care stau în fața omenirii, nivel a- 
tins în discijrsurile reprezentanți
lor noilor state africane.

In aplauze furtunoase și prelun
gite N. S. Hrușciov și-a exprimat 
apoi convingerea că nu este de
parte timpul cînd deasupra lumii 
va flutura steagul păcii, prieteniei 
și frăției pe care va fi scris — 
societatea comunistă. .

Dîndu-și seama că atmosfera la 
Adunarea Generală nu este în fa
voarea puterilor coloniale și ță
rilor care le sprijină, reprezentantul 
american s-a folosit de dreptul la 
replică. Camuflîndu-și divagația 
cu fraze nebuloase despre discuta
rea cu precădere în Comitetul Po
litic a declarației U.R.S.S. cu pri
vire la lichidarea sistemului colo
nial și cu atacuri calomnioase la a- 
adresa țărilor socialiste, el a lăsat 
să se înțeleagă că în timpul votu
lui își va putea modifica hotărîrea 
inițială.

Nelăsîndu-1 pe reprezentantul 
S.U.A. să-și termine replica calom
nioasă, a luat cuvîntul delegatul R. 
P. Romîne, E. Mezincescu. El a 
cerut președintelui să asigure res
pectul tuturor țărilor membre. In 
O.N.U. fiecare țară arc drepturi e- 
gale cu ale celorlalte, inclusiv cu 
ale S.U.A. Cer președintelui, 
toate că nu reprezintă decît o ma
joritate de șase voturi, a spus E- 
duard Mezincescu, să asigure ca 
lucrările să se desfășoare cu dem
nitate și imparțialitate. Ați încer
cat să împiedicați pe reprezentanții 
fostelor țări coloniale să-și expri
me părerea și ați favorizat pe re
prezentanții puterilor coloniale, per- 
mițîndu-le să insulte state membre 
ale O.N.U. Reprezentantul S.U.A. 
a declarat aici că vine să-și explice 
votul. Ce fel de explicație este a- 
ceasta care constă în calomnii și 
minciuni la adresa unor țări ? De
sigur senatul american poate dis
cuta organizarea unei așa-numite 
„Săptămîni a națiunilor captive". 
Dar asemenea insulte la adresa u- 
nor state membre ale O.N.U. nu 
sînt admise într-o organizație ca 
Organizația Națiunilor Unite unde 
funcționează principiul suveranită
ții statelor membre.

Pierzîndurși stăpînirea de sine, 
Boland a bătut atît de tare cu 
ciocănelul în masă, îneît acesta 
s-a rupt în bucăți. Boland a închis 
pe neașteptate ședința Adunării, 
dorind probabil să împiedice ca 
votul să aibă loc în cursul ace
leiași ședințe.

Această grosolană acțiune arbi
trară a președintelui a indignat 
pe majoritate^ delegaților care 
n-au părăsit mult timp sala de șe
dințe.

cu, a luat cuvîntul cetind ca re- 1 
prezentantul Filipinelor să fie adus i
la ordine. Consider, a spus E- i
duard Mezincescu, că aici nu este 1 
un forum pentru calomnii la adre- I 
sa membrilor O.N.U., a țărilor su
verane. Președintele nu trebuie să 
admită astfel de insulte.

Ca răspuns la această observație 
justă, președintele s-a făcut că nu 
și-a dat seama de caracterul jigni
tor al discursului delegatului filipi- 
nez.

Eduard Mezincescu a continuat 
declarînd că președintele Adunării 
Generale este obligat să conducă 
dezbaterile astfel îneît să nu per
mită insulte la adresa Statelor 
membre. Se dezbate problema pri
vind repartizarea pe ordinea de zi 
a problemei acordării independen
ței țărilor coloniale și nu trebuie 
să se permită ca atenția Adu
nării să fie sustrasă prin calom
nii.

In continuare s-a dat din nou 
cuvîntul delegatului filipinez.

Apoi a cerut cuvîntul N. S. 
Hrușciov, șeful delegației sovie
tice.

El l-a condamnat cu hotărîre pe 
președintele Adunării pentru că l-a 
întrerupt grosolan pe reprezentan
tul Congoului cu capitala la Braz
zaville, atunci cînd a vrut să dea 
citire telegramei locuitorilor din 
Kabinda, și în același timp nu a 
curmat născocirile calomnioase ale 
delegatului filipinez. Șeful guver
nului sovietic a subliniat că țările 
socialiste nu trăiesc din mila pre
ședintelui sesiunii sau din mila lui 
dumnezeu, ci datorită forței și in
teligenței popoarelor lor. Nu veți 
reuși să înăbușiți glasul poporului, 
glasul adevărului, a declarat N. S. 
Hrușciov. Este timpul să se pună 
capăt robiei' coloniale și cu cît o 
vom îngropa mai repede și mai 
adine, cu atît va fi mai bine.

Declarația scurtă și elocventă a 
Iui N. S. Hrușciov a fost aplau
dată furtunos în repetate rînduri.

Luînd cuvîntul la ședință, repre- 
zentânții Marocului, Federației Ni
geriei, Etiopiei, Cubei, Ciprului, 
Indiei, Afganistanului, Israelului 
și Venezuelei au subliniat impor
tanța discutării declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
popoarelor coloniale la ședința 
plenară a Adunării Generale. Ei 
au declarat că vor vota pentru 
proiectul sovietic de rezoluție. Nu
mai delegații Columbiei și Marii 
Britanii au declarat că sprijină pro
punerea ca problema colonială să 
fie discutată de Comitetul nr. 1.

A luat apoi din nou cuvîntul 
N. S. Hrușciov, șeful delegației so
vietice. Răspunzînd declarațiilor 
reprezentantului englez și celorlalți 
reprezentanți ai puterilor colonia
le, parafrazînd spusele lui Bebel, 
N. S. Hrușciov a spus : Dacă colo
nialiștii mă înjură, sînt mîndru, 
deoarece aceasta înseamnă că slu
jesc cu credință popoarele în lupta 
lor pentru eliberare. Anglia, a sub
liniat N. S. Hrușciov, a stors su
doarea și singele popoarelor Indiei 
și діе altor colonii și nu vrea nici 
acum să renunțe la aceasta.

In continuare N. S. Hrușciov s-a 
referit din nou la declarațiile re
prezentantului filipinez. El a rele
vat că în partea a doua a discur- 

> sului său, delegatul filipinez a 
schimbat tonul și a exprimat idei 
juste care dovedesc că Filipinele au 
suferit mulți ăni sub jugul domi
nației coloniale. Probabil că de
legatul Filipinelor Sra plictisit de 
rolul de avocat al Statelor Unite 
care stau în umbră și a spus ceea 
ce crede, a relevat N. S. Hrușciov.

După ce a subliniat din nou ne
cesitatea ca declarația cu privire 
la lichidarea sistemului colonial să 
fie examinată la ședința plenară, 
N. S. Hrușciov a declarat; Este 
plăcut să trăiești cînd se năruie 
orînduirea colonială și avem cins
tea să punem mîna pe lopată, să 
îngropăm și mai adine colonialis- ori _

occidentale
— -------- -- . dominației

lor in colonii este de a pregăti 
popoarele acestor țări pentru o via
ță independentă. Dar popoarele a- 
suprite se îndoiesc, pe bună drep
tate, de aceasta. Pentru a spulbe
ra aceste îndoieli trebuie să stabi
lim o limită de timp în care să se 
acorde independență popoarelor 
coloniale.

Uniunea Sovietică, a spus el, a 
propus O.N.U. să adopte decla
rația cu privire la acordarea inde
pendenței tuturor țărilor și popoa
relor coloniale. Unde se poate face 
o declarație cu așa o greutate da
că nu la ședința plenară a Adu
nării Generale ? a spus el.

Fără a aduce nici un argument 
cît de cît convingător în apărarea 

sale de neadmitere a dis
cutării problemei colonialismului la 
ședința plenară, reprezentantul 
Noii Zeelande a propus ca această 
problemă să fie examinată de Co
mitetul nr. 1.

M. Țarabanov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al Bul
gariei, a sprijinit cu hotărîre pro
punerea Uniunii Sovietice de a se 
discuta la ședința plenară a Adu
nării Generale Declarația cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

Reprezentantul Guineei a decla
rat că sprijină cu hotărîre proiec
tul de Declarație al Uniunii Sovie
tice cu privire la discutarea pro
blemei acordării independenței tu
turor popoarelor coloniale la șe
dința plenară a Adunării Generale.

Propunerea Uniunii Sovietice, a 
declarat delegatul Libiei, este o 
declarație solemnă cu privire la 
lichidarea definitivă a colonialis
mului. Datorită importanței și se
riozității acestei probleme, ea' tre
buie să fie examinată în forul su
prem la ședințele plenare ale 
Adunării Generale.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
Afacerilor Interne al Republicii 
Congo cu capitala la Brazzaville. 
Referindu-se la o telegramă pe 
care a primit-o, el a atras atenția 
Adunării asupra situației grele a 
populației din ■ colonia portugheză 
Kabinda. 60.000 de oameni, care 
gem sub stăpînirea portugheză, a 
spus el, cer ajutor în lupta lor 
pentru eliberare, pentru o viață 
mai bună.

In acest 
Irlandei, 
Generale, 
pretextul că cuvîutarea delegatului 
Congoului nu se referă la proble
mele de procedură. Acesta din ur
mă i-a dat o ripostă președintelui 
declarînd că el are același drept 
să-și expună poziția ca și ceilalți 
delegați. Am venit; aici, a spus el, 
nu numai pentru a-mi exprima 
gîndurile, ci și pentru ca delegații 
să audă glasul confraților lor care 
suferă sub jugul colonial. Președin
tele I-a întrerupt din nou pe de
legatul Congoului, nedîndu-i posi
bilitatea să-și termine discursul. 
Sala a primit cu aplauze declara
ția reprezentantului Congoului că 
sprijină proiectul sovietic de De
clarație.

Proiectul sovietic de Declarație a 
fost sprijinit dc asemenea de re
prezentantul Liberiei care a remar
cat ironic că va trece mult timp 
pînă ce colonialiștii vor accepta să 
acorde „de bună voie" indepen
dență celorlalte țări coloniale.

Propunerea sovietică a fost spri 
jinită cu căldură de reprezentantul 
Irakului. El a subliniat că decla
rația cu privire la lichidarea ime
diată a sistemului colonialist, pre
zentată de Uniunea Sovietică, nu 
are nici q legătură cu Comitetul 
nr. 1 și că trebuie să fie exami
nată la ședința plenară.

Luînd apoi cuvîntul reprezentan
tul Filipinelor, acesta s-a pronun
țat împotriva examinării declara
ției la ședința plenară. El s-a de
dat la atacuri grosolane împotri
va țărilor de democrație populară.

In acest moment reprezentantul 
R. P. Romîne, Eduard Mezinces-

că delegații puterilor 
spun deseori că scopul

moment reprezentantul 
președintele Adunării 

i-a întrerupt brutal sub

cu

încercat za
că .singura 

este să aju-

Ziua Armatei populare 
poloneze

VARȘOVIA 13 (Agerpres)
In Palatul Științei și Culturii 

din Varșovia a avut loc o ședință 
festivă cu prilejul împlinirii a 17 
ani de la înființarea Armatei 
populare poloneze.

Raportul cu privire la împlini
rea a 17 ani de la înființarea Ar
matei populare poloneze a fost 
prezentat de W. Jaruzelski, șeful 
direcției superioare politice a ar
matei poloneze. După ședința fes
tivă a avut loc urț mare concert. î

------о------

Situația din Congo
ACCRA 13 (Agerpres)
Referindu-se la știri sosite din 

Brazzaville, ziarul „Ghana Ti
mes" relatează că colonelul Mo
butu pierde controlul asupra arma
tei sale.

După cum se anunță, Mobutu 
încearcă să-și întărească situația 
șubredă. In prezent el creează de
tașamente mici dar bine înarmate 
pe care speră să le folosească îm
potriva adepților lui Lumumba. 
In aceste detașamente Mobutu re
crutează tot felul de criminali evar- 
dați din închisori.

N. S. Hrușciov l-a primit 
pe Krișhna Menon

NEW YORK 12 (Agerpres) 
Grupul de presă de pe lingă pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. comunică : In diminea
ța zilei de 12 octombrie N. S. 
Hrușciov, șeful delegației sovieti
ce la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la reședința re
prezentanței sovietice la O.N.U. 
pe K. Menon, șeful delegației Re
publicii India, la cererea acestuia. 
Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

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

r——
mul și să-i punem cruce. Șeful gu- | 
vernului sovietic a criticat vehe
ment concepțiile rasiste ale colo- i

Înfîlnirea lui N.S, Hrușc’ov 
cu Issa

NEW YORK 12 (Agerpres)
In seara zilei de 11 octombrie. 

N. S. Hrușciov, conducătorul de
legației sovietice, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe dl. Issa, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii So
malia și a avut cu el o convorbire.
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Campanie împotriva 
șomajului in Japonia

TOKIO 13 (Agerpres) — TASS 
transmite : i

La 12 octombrie oamenii mun
cii din Japonia au început o nouă 
campanie împotriva șomajului \ și. 
mizeriei. La această campanie pâr . 
ticipă 40 de mari organizații aie 
muncitorilor, țăranilor și patroni
lor mici și mijlocii, printre care 
Consiliul General al Sindicatelor 
din Japonia, Federația țăranilor pe 
întreaga Japonie etc.

О

Inundațiile din
DELHI 13 (Agerpres) 

transmite :

India
— TASS

Inundația fără precedent în is
toria orașului Laknau (statul Uttar 
Pradesh) continuă. Este inundată 
cea mai mate parte a orașului. 
Unul din cartiere, cu o populație 
de 100.000 de oameni, situat pe 
malul sting al fluviului Gomati, 
este complet izolat de centrul ora
șului. Au fost distruse numeroase 
case. Toate instituțiile publice din 
Laknau sînt închise. Universitatea 
și-a suspendat cursurile pentru două 
săptămîni.

Autoritățile locale, ajutate dc 
unități militare, desfășoară Lucră
rile de salvare.

r

Eșec cu proiectilul balistic 
zz/\tlas z

YORK 13 (Agerpres) 
cum transmite de la baza 

Vandenberg (statul Ca- 
corespondentul agenției

NEW
După 

aviatică 
lifornia) 
Associated Press, la 12 octombrie 
la această bază s-a încercat din 
nou, fără succes, să se lanseze un 
proiectil balistic intercontinental de 
tip ;,Atlas". La un minut după 
lansare el a explodat.
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