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execută lucrările la

1S.0M tone de cărbMo 
jplw

Această Oră reprezintă tonele 
de cărbune extrase peste preve
derile planului de la începutul ă- 
nului și pînă în prezent de către 
colectivul sectorului III al minei 
Lupeni. Unul din factorii care 
au contribuit la realizarea depăși
rilor noastre a fost reducerea trep
tată a absențelor nemotivate care 
în trecut influențau negativ înde
plinirea planului. Atenția princi
pală a minerilor și tehnicienilor 
a fost îndreptată asupra lucrări
lor de pregătire care au un rol în
semnat în realizarea și depășirea 
planului. Putem afirma cu certitu
dine că astăzi nu mai întîmpinăm 
neajunsuri din această cauză deoa
rece brigăzile
termenul fixat sau mai devreme. 
In mod deosebit, se evidențiază 

^brigăzile conduse de Abrudean 
Florea, Onișor Ion, Hosu Gheor
ghe, Fîcea Grigore și altele care 
nu-și precupețesc eforturile pentru 
executarea lucrărilor la timp și de 
bună calitate, dînd posibilitate mi
nerilor frontaliști să se achite cu 
cinste de angajamentul luat. Bri
găzile conduse de frații Ghioan- 
că — a lui Spînu Petru și altele au 
reușit să dea pfeste plan însemnate 
cantități de cărbune, contribuind 
cel mai mult la cele 15.000 tone 
de cărbune date peste plan. Co
lectivul sectorului III nu se opreș
te aici.

Pînă la sfîrșitul anului mai sînt 
trei luni. Sîntem hotărîți ca în a- 
ceastă perioadă cifra depășiri de 
plan să arate 20.000. O vom reali
za, deoarece, avem toate condi
țiile.

VASILE BURSUC 
corespondent 

-=★=—

.Căi noi în adîncuri
a lunii octom- 
mineri de la 

al minei

In prima decadă 
brie, brigăzile de 
sectorul VIII investiți 
Vulcan au obținut multe succese 
frumoase în munca lor. Brigada 
condusă de Ionașcu loan, lucrînd 
la săpări a excavat 166 m.c. steril 
brigada lui Bogdan Constantin a 
excavat 210 m.c., iar brigada lui 
lancu Alexandru 95 m.c. Bine au 
muncit și brigăzile care execută 
lucrări de betonare, printre care 
cele ale lui Brînzău Aurel care a 
făcut 134 m.c., Dan Constantin 
118 m.c., Diaconescu Gheorghe 85 
m.c. betonări. Numai într<-o deca
dă de muncă ei și-au depășit cu 
10—45 la sută sarcinile de plan 
la zi, deschizînd în adîncuri noi 
căi pentru extracția cărbunelui.

—=★=—

în flux continuu
Tăierea buștenilor la gaterul de 

la depozitul de material lemnos 
este organizat în flux continuu. Du 
pâ ce o jumătate din buștean este 
tăiat, gateristul Balaș Iosif, aju
tat de muncitorii Aionesei Cons- 

. tantin, Menghiță Ilie și Cazan Vic
toria răstoarnă deja alt buștean pe 
căruciorul gaterului. încă n-au ie
șit complet lamele tăietoare din 
bușteanul tăiat, cînd primii dinți 
și intră în capul noului buștean, 
parcă ar fi un lemn fără sfîrșit. Li<- 
crînd astfel, gateriștii Balaș Iosif, 
Lovasz loan, ajutați de muncitorii 
manipulatori, taie lunar peste 1000 
m.c. buștenii Bine muncesc la a 
cest depozit și Chindea Vasile de 
la fierăstrăul mecanic, Pop Roza
lia de la circular, Hojdea Vasile 
și Ciotoroschi Vasile de' la des
cărcat, ceea ce a făcut ca pe - în
treg depozitul productivitatea mun
cii să crească cu 3,2 la sută.

CONCERT PENTRU COPII
Nine tai >răd rochia „Ma- 

ttoz“,. tajteflțl coadele lungi eu 
• funde a«feși ieși veselă în stra
dă.

— Ce faci Nina ?!... Ei dar un
de niergi de' te-ai gătit așa fru
mos ? — i se adresă o altă fetiță, 
vecină cu ea.

— La club — răspunse Nina. In 
dimineața de azi se va prezenta 
la clubul nostru un concert pentru 
copii,

— Pentru copii ? Cum de n-am 
aflat ? Vrei să mergem împreună 5

— Cu multă plăcere. O clipă 
doar s-o anunț pe mama.

In drum spre club, Nina și prie
tena ei au întâlnit mulți colegi. 
Toți aveau același drum.

Intr-adevăr pentru această dimi
neață de duminică cînd de obicei 
la club se organizează dimineți de

O

Pînă la sfîrșitul anului, constructorii de pe șantierul din Lu- 
peni s-au angajat' să dea în foțlosiriță, peste plan, încă două 
blocuri cu cîte 32 apartamente- fiecare. După cum muncesc bri
găzile de tineret de pe șantierul cvartalului' III — .Vîscoza se 
poate întrezări succesul.

1N CLIȘEU : O parte din membrii brigăzii de instalatori de 
apă condusă de Istodor Vintilă preocupați cu montarea conducte
lor de asbociment pentru alimentarea noilor blocuri1 cu apă.

ACȚIUNI TINEREȘTI LA MINA VULCAN
Comitetul U.T.M. de la 

Vulcan a organizat în ziua 
octombrie a.c. o zi de activitate 
patriotică. Răspunzînd chemării 
comitetului, numeroși tineri au 
prestat în această zi peste 1.500 
ore de muncă voluntară. Activi
tatea lor s-a soldat cu realizări 
frumoase. Iată cîteva din ele :

mina 
de 9

Au colectat 4,5 tone 
fier vechi

Utemiștii de la sectorul I al 
minei Vulcan repartizați pe două 
echipe de muncă patriotică au co
lectat în ziua de 9 octombrie a.c. 
peste ■ 4 tone de fier vechi din 
împrejurimile puțului nr. V și din 
galeriile situate în blocul II.

De asemenea, sub îndrumarea 
tehnicianului Miron Constantin, un 
număr de 18 tineri au scos la 
ziuă o însemnată cantitate de lemn 
de mină vechi pentru a fi refolo 
sit ca bandaje. Cu acest prilej, 
s-a făcut și o-curățenie 
în 
la 
te

generală 
galeriile sectorului I. In total, 
aceste acțiuni s-au prestat pe’- 
200 ore de muncă voluntară.

Pentru sporirea 
s economiilor
( Un număr de 33 tineri de la 
\ sectorul de reparații al minei Vul- 
' can au participat în ziua de 9 oc- 

• tombrie a,c. la construirea unui «-

dată 
Con- 
Ani-

basme pentru copii, de astă 
era mult mai multă animație, 
ducerea Școlii de 7 ani din 
noasa, în colaborare cu conduce
rea clubului muncitoresc, au orga
nizat un concert explicat pentru 
copii cu tema : Să cunoaștem muzi
ca populară romînească.

Concertul prezentat de formația 
de fanfară a sindicatului minier 
condusă de Ioan Gorjan a fost pre
cedat de o prezentare a fiecărui 
instrument în parte și a toiului său 
în formația orchestrală. Programul 
concertului a cuprins un potpuriu 
de muzică populară romînească.

Concertul explicativ de dumini
că — primul de acest fel în Ani- 
noasa — a creat capiilor de mi
neri de aici o dimineață de odih
nă plăcută și educativă.

LICIU LUCIA

loz de capacitate sporită pentru 
depozitarea cărbunelui. Ei au 
prestat la această lucrare 198 ore. 
economisind din cheltuieilile pre
văzute sume de 800 lei. Conco
mitent cu această acțiune, o altă 
echipă de utemiști din acest sec
tor a dezgropat din locul denumit 
Valea Arsului numeroase țevi me
talice. Acestea, curățate, vor fi 
valorificate la diverse lucrări. In 
vederea economisirii barelor meta
lice prevăzute pentru construcția 
balustradei de la podul noului si
loz, tinerii utemiști1 din sectorul

> de separație au selecționat și pre
gătit numeroase țevi: degradate 
Acest lucru va aduce după sine e- 
conomii de cîteva mii de lei. Prin
tre cei care au participat la aceste 
lucrări se numără și tovarășii Cio- 
botea Severica, Oană loan, Varga 
Ioan III, Krug Valter, Plic Eleo
nora; Arz Iosif, Bartha Ioan, Dă- 

. rănuș Cornel și Barbu Ana. Re
cent ei au fost evidențiați de or
ganizația U.T.M. ca fruntași în 
activitatea patriotică.

în sprijinul minerilor
Pentru a veni în ajutorul mine 

. rilori tinerii utemiști de la secto
rul II al minei Vulcan au efec
tuat recent mai multe acțiuni de 
muncă voluntară în subteran. Ast
fel, pentru a îmbunătăți circuitul 

; de aeraj în sector, tinerii au cons-

edaara-Deva

flegorile In organizațiile de bază

Organizațiile de masă trebuie îndrumate 
permanent și concret

Recent a avut loc adunarea ge
nerală de dare de seamă și ale
geri a organizației de bază de la 
șantierul de prefabricate din Petro
șani. Atît darea de seamă pre
zentată în fața adunării de către 
tov. Roman Alexandru, cit și din 
discuțiile purtate, a reieșit că suc
cesele obținute de colectivul șan
tierului de la ultimele alegeți și 
pînă în prezent, se datoresc mun
cii politice desfășurate de organi
zația de partid, de fiecare comu
nist în parte în rîndurile oameni
lor muncii, pentru traducerea în 
viață a sarcinilor elaborate de par
tid și guvern.

Muncitorii șantierului, în frunte 
cu comuniștii s-au achitat cu cins
te de sarcinile de plan. In acesr 
an productivitatea muncii la pro 
ducția de bolțari pentru armarea 
galeriilor a crescut cu 19 la sută 
față de sarcina planificată, iar pre
țul de cost pe m.c. de bolțari a fost 
redus în ultimele 8 luni cu 4,2 lei 
Prin creșterea productivității mun
cii, folosirea cu chibzuință a ma
terialelor, recuperarea pieselor de 
schimb, muncitorii șantierului au 
obținut în acest an 222.174 lei e- 
conomii la prețul de cost al pro
ducției.

In fruntea luptei pentru înde
plinirea tuturor indicilor* de plan 
s-au situat comuniștii. Așa de pil 
dă, brigăzile conduse de tov. Cris- 
tea Tudor, Pocivilișteanu Titu și 
alții au produs în ultimele 3 luni 
218 și, respectiv, 64 тис. de bolțari 
peste plan. Datorită muncii însu 

Hotărî rile trebuie 
de controlul

Cu prilejul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri în cadrul 
organizației de bază de la 
O.A.D.L.F. Petroșani s-a făcut o 
analiză amplă asupra felului cum 
au muncit membrii și candidațiî de 
partid pentru asigurarea aprovizio
nării oamenilor muncii din Valea 
Jiului cu legume și fructe și pen
tru îmbunătățirea deservirii.

Atît darea de seamă cît și dis
cuțiile au arătat că s-a muncit în 
această direcție. In adunările gene
rale ale organizației de bază, 
membrii și candidațiî de partid au 
propus să se elimine transporturile 
prin mesagerie deoarece încarcă 
prețul de cost al produselor, să se 
folosească la maximum capacitatea 
de transport a parcului propriu 
prin fixarea de itinerare precise și

truit și montat o ușă la orizontul 
555—590. Un număr de 8 tineri 
electro-lăcătuși sezisați de greu
tățile , întîmpinate de brigada de 
mineri care lucrează în abatajul 
frontal nr. 5 sectorul II, au exe
cutat din proprie inițiativă mon
tarea completă a unui crațer de 
tip -S.K.R. 11.

Din cei 60 de tineri care au 
participat în ziua de 9 octombrie 
a.c. la acțiunea de muncă patrio
tică o parte au lucrat la curățirea 
galeriilor și amenajarea secțiuni
lor de trecere și transport. Printre 
cei ce s-au evidențiat se numără 
și utemiștii Stan Stelian, Jurca 
Traian, Manciu Marcel, Chitu 
loan, Ceaușu Miron și Chetroiu 
Nica.

Din propria inițiativă
In vederea instalării unei mașini 

de extracție la puțul 7 Noiembrie, 
un număr de 15 tineri de la secto
rul V în frunte cu utemiștii Giur
giu Dezideriu, Rapolțan Victor și 
Țin Florentin au transportat prin 
muncă voluntară și din proprie ini
țiativă materialele necesare lucră
rilor de instalare și au construit 
din lemn o capră pentru montarea 
scripeților de ridicare. Aceiași ti
neri au colectat în ziua de 9 oc
tombrie o cantitate importantă de 
fier vechi.

A. N1CHIFOREL 

flețite depuse, colectivul șantierului 
a cîștigat în acest an drapelul de 
fruntaș pe Combinatul carbonifer 
al Văii Jiului.

Cu exigența ce-i caracterizează 
pe comuniști, ei au vorbit despre 
rezultatele muncii lor, dar în ace- 
lași timp, au criticat cu asprime 
lipsurile existente. Pe bună drep
tate comuniștii Băltaru Viorel, Ian- 
cu Dumitru, Gyori Iosif și alții au 
criticat biroul organizației de ba
ză pentru faptul că nu a urmărit 
și îndrumat în suficientă măsură 
munca organizațiilor de masă de pe 
șantier. Vorbitorii au arătat cum 
datorită acestui lucru comitetul 
de secție sindicală și organizația 
de bază U.T.M. nu au desfășurat 
nici o activitate în ultimele 3—4 
luni.

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a constituit un bun 
prilej de trecere în revistă a re
zultatelor obținute de organizația 
de bază, de colectivul șantierului 
de la ultimele alegeri și pînă în 
prezent. Noul birou ales va tre
bui să țină seama de problemele 
ridicate în adunare, de criticile jus
te aduse vechiului birou și cu spri
jinul conducerii șantierului să în
lăture deficiențele care mai există 
pentru a îmbunătăți activitatea de 
viitor. Noul birou va trebui să 
desfășoare o muncă concretă și e- 
ficace pentru ridicarea nivelului 
conducerii de către organizația de 
partid a organizațiilor de masă.

Z. ȘUȘXAC*

fiecare 
spiritul

să fie urmate 
îndeplinirii 
de planuri de cheltuieli pe 
autovehicol spre a întări 
de răspundere al conducătorilor 
auto.

Pe marginea propunerilor făcute 
s-au luat hotărîri a căror îndepli-

■ nire a dus la îmbunătățirea acti
vității acestei importante organiza
ții comerciale. In cele 9 luni care 
au trecut din acest an oamenilor 

. muncii din raion li s-au asigurat 
10.192 tone de legume, fructe și 
zarzavaturi, iar pierderile la măr
furile alterate sînt anul acesta cu 
427.062 lei mai mici decît anul 
trecut.

Totuși realizările nu sînt pe 
măsura posibilităților. Acest lucru 
a ieșit la iveală și în discuțiile pur
tate de tovarășii Taler Ludovic, 
Lepădatu Anastasie, Munteanu Ilie 
și ceilalți vorbitori. Hotărîri au 
fost într-adevăr multe și valoroa
se — a arătat tovarășul Taler. Ce 
folos însă că multe din prevederi
le lor au rămas pe hîrtie deoarece 
nu s-a 
manent 
în care 
plinire, 
nici un 
partid care răspundea de traduce
rea lor în viață.

Să se ia hotărîri e foarte bine. 
E necesar însă să se exercite la 
timp și controlul asupra felului 
cum aceste hotărîri șînt duse la 
îndeplinire căci numai așa ele dau 
rezultate bune.

exercitat un control per
și eficace asupra felului 
ele au fost duse la înde- 

nu a fost tras la răspundere 
membru ori candidat de

D. C.

Brichete peste plan
La preparația Petri-la în luna 

septembrie planul la producția 
netă a fost realizat în propor
ție de 105,6 la sută, iar la recu
perare procentul realizat este de 
76,5 la sută.

Succese importante a obținut 
colectivul secției de brichete. 
In luna septembrie el a dat 
peste plan 1108 tone brichete. 
Cele mai bune rezultate la sec
ția brichete le-au obținut mun
citorii din schimbul condus de 
maistrul Dălălău loan, care și-a 
depășit cu 500 de tone brichete 
sarcinile de plan. Schimburile 
maiștrilor Lipovan Gheorghe și 
Maior Iosif au dat peste sarci
nile de plan 400 tone și, res
pectiv, 208 tone brichete.



STEAGUL ROȘU

Canal de irigare suspendat
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lUn obelisc în cinstea 
’pionierului Cosmosului

Un grup de oameni de ști
ință, ingineri și muncitori so
vietici au terminat elaborarea 
schițelor de lucru ale unui 
obelisc în cinstea lansării 
primului satelit artificial al 
pămintului.

Obeliscul va fii instalat la 
Moscova, în fața intrării Ex
poziției realizărilor economiei 
naționale a U.R.S.S. El va 
reprezenta o săgeată lungă 
de 90 de metri îndreptată 
spre cer. In fața obeliscului 
se va înălța un monument de 
granit al iui Konstantin Țiol- 
kovscki.

In postamentul obeliscului 
se va amenaja un muzeu ai 
cărui exponate vor oglindi 
realizările științei sovietic® 
în cucerirea Cosmosului'.
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Tumul centrului 
de televiziune Leningrad

La Dnepropetrovsk în Ucrai
na se construiește un turn înalt 
de 315 metri, destinat centrului 

'de televiziune din Leningrad. 
Tumul constă dintr-o piramidă 
hexagonală construită din țevi 
metalice. Pe secțiunea superi
oară a acestuia, la o înălțime 
de aproximativ 200 metri, va fi 
montană o clădire cu două etaje 

, pentru utilajul radio-tehnic. 
^Deasupra acestei clădiri se vor 
înălța antenele pentru emisiu
nile alb-negru și în culori.

Legătura între vîYful turnului 
șî sol se va realiza cu ajutorul 
unor ascensoare rapide.

In ce privește înălțimea, tur
nul de televiziune din Lenin- 

' grad va fi al doilea din U.R.S.S., 
1 după cel de la Moscova.

Subsol bogat
La Karaganda s-a terminat 

întocmirea amănunțită a hărții 
geologice a Kazahstanului cen
tral al cărui subsol conține 
toate elementele din tabloul lui 
Mendeleev. Specialiștii au ajuna 
la concluzia că în ce privește 
bogăția și varietatea minereuri
lor, această regiune nu are sea
măn pe tot globul pămîntesc.

Pe noua hartă sînt însemnate 
aproximativ 250 de zăcăminte 
de cărbune, ale căror rezerve 
reprezintă în total 84 miliarde 
de tone. Aici este concentrată 0 
mare parte a zăcămintelor so
vietice de cupru a căror exploa
tare se face prin metoda 
Pe hartă sînt însemnate 
semenea zăcămintele de 
reu de fier descoperite

la zi. 
de ai- 
mine- 
recent 

’ ale căror rezerve au fost eva
luate ia 500 milioane tone.

In stepa flămîndă (Uzbekis
tan) unde în prezent se valori
fică suprafețe întinse de pămîn- 
turi virgine care vor fi culti
vate cu bumbac, a început con
struirea unui canal de irigație 
suspendat în lungime de 80 km.

Un asemenea sistem de iri
gație se construiește pentru pri
ma dată în practica agriculturii 
irigate.

Noul sistem de irigație a fost 
elaborat cte un grup de ingi
neri uzbeci. Canalul este for-- 
mat din jgheaburi din beton 
armat așezate pe suporturi. Apa. 
cade pe ogoare prin scurgere li
beră. Suporturile sînt în așa fel 
așezate îndt tractoarele și alte 
mașini agricole să poată trece 
liber printre ele.

Instalație chimică automată
Un grup de specialiști; uccai- 

nieni au construit 
instalație chimică 
pentru producția die 
fenol și de esență 
rezîduri rămase de 
rea florii soarelui și a porum
bului.

Din fiecare tonă de coceni! de 
porumb se obțin pînă la 130 de 
kg., iar din cojile de semințe 
de floarea soarelui — pînă la

o puternică 
automată 

furfurol, de 
de oțet din 
la prelucra

90 kg. de furfurol, 40—50 kg. 
de fenol, pînă la 70 kg. de e- 
sență de oțet și de cărbune ac
tiv.

Vladimir Panasiuk, candidat 
în științe chimice, unul dintre 
autorii instalației a efectuat cu 
succes experiențe de obținere cu 
ajutorul noii instalații a furiu-* 
rolului din cojile semințelor de" 
bumbac, din turbă și din rezi-. 
durile unor culturi oleaginoase 
și eterice (salvre și lavandă).

Parcul Național „Pădurea rusă
După cum relatează ziarul 

„Izvestia" în apropiere de Mos
cova va fi amenajat parcul na
țional „Pădurea rusă".

Parcul va ocupa o suprafață 
de 10—15.000 hectare și va fi 
alcătuit din trei sectoare prin
cipale. In primul sector va fi 
reprezentată întreaga frumusețe 
a pădurii ruse — poieni însori
te, lacuri liniștite, dumbrăvi de 
stejar, crînguri de mesteacăni 
și de aluni.

Cel de-al doilea sector al par
cului național este conceput ca 
un muzeu sub cerul liber. Aici 
vor fi plantate toate esențele 
de arbori și tufișuri din Uniu
nea Sovietică.

Cel de-al treilea sector va fi1 
un teren liber pentru diferite 
plantări. In amintirea oricăror 
evenimente mai însemnate din 
viața sa fiecare cetățean al 
Uniunii Sovietice va putea sădi 
un arbore în „Pădurea rusă".

■4

M I CA P и В
ANUNȚ...
...Farmaciile din Petroșani, 

aduc la cunoștință tuturor su
gacilor (băieți și fete pînă la 
vîrsta de un an) că în curînd 
organizează pentru ei un con
curs de cicloturism pînă la de
pozitul farmaceutic din Deva.

*Câștigătorilor li se vor înmîna 
pe loc biberoane și suzete — 

% din material plastic (articole 
foarte căutate și care nu se gă
sesc la farmaciile din Petro

șani).
SE VINDE...
...la magazinul alimentar nr. 

‘5 hîrtie de celofan unsă și im
permeabilă în cantități mari. 
Doritorii pot cere de la acest 
magazin 100 gr. halva pentru 
a obține 80 grame hîrtie de ca
litatea I-a. Cumpărătorii sînt 
rugați să nu se supere dacă, 
din cînd în cînd, pe lîngă hîr
tie N se va servi și ceva halva.

INFORMAȚIE...
O.A.D.L.F. Petroșani aduce 

la cunoștință cumpărătorilor de 
struguri că, deși prețul unui ki
logram este de 2,75 lei, la uni-

nu- 
sa-

Pe-

LICITATE
tatea nr. 16 vînzătoarea Lauren- 
țiu Elena încasează 3 lei, de
oarece diferența de 0,25 lei 
constituie stimulent pentru vîn
zătoarea amintită care se 
mără printre cele mai bune 
lariate ale O.A.D.L.F.

SE CUMPĂRĂ...
...De către agenția teatrală

troșani o coală de hîrtie (co
mercială) pe care să fie tipă
rită schema sălii de spectacole 
nu numai la cele prezentate 
artiștii din Petroșani, ci și 
spectacolele trupelor din alte 
calități. Cei ce procură bilete 
la această agenție vor putea 
vadă ce locuri au cumpărat du
pă schemă, numai în cazul cînd 
aduc hîrtia căutată sau... sala 
de spectacole la agenția de bi
lete.

de 
la 

lo
de 
să

Staszic — cea mai modernă mină 
din R. P. Polonă

una

Re-

Pe baza bogatelor zăcăminte 
de cărbuni din apropierea ora
șului Katovice ia naștere 
dintre cele mai marii și mai mo
derne mine de cărbuni din
publica Populară Polonă — mi
na „Staszic". Construcția aces
tui obiectiv a început în martie 
1959. - /
este prevăzută 
І964. Г ‘

• va fi' redusă la 5 ani, ceea ce 
va constitui un record în du
rata lucrărilor de construcție a 
unor obiective de acest gen.

Mina de cărbuni „Staszic" va 
fi dotată cu utilaj modern. In 

. apropiere se construiește un 
cartier de locuințe cu peste 

_1.^QP de încăperi.

Exploatarea cărbunelui 
pentru anul 

Perioada de construcție

Capacitatea de explo.. лге se 
va ridica la 10.000 tone cărbu
ne pe zi. adică de două ori mai 
mare decît a unei mine de mă
rime mijlocie. Extragerea căr
bunelui, transportul în subte
ran ca și supravegherea opera
țiilor de exploatare vor fi de

plin automatizate. Controlul pu
țurilor minei ca și al încărcă
rii cărbunelui în vagoane se va 
efectua cu ajutorul televiziunii. 
In mină va fi introdus un sis
tem de telecomunicații fără fir, 
iar securitatea muncii minerilor 
va fi asigurată de un sistem 
ultramodern de alarmă, (de la 
corespondentul Agerpres la Var
șovia).

Ici un album, colo o floare, o față de masă curată, perdele, 
covoare; peste tot curățenie. Tinerii muncitori, locatari ai că

minului muncitoresc nr. 7 din Lupeni apreciază strădaniile tine
rei Pupa Maria care se îngrijește de crearea unei atmosfere dt 
mai plăcute prin hărnicia ei.

IN CLIȘEU: Tovarășa Pupa Maria, într una 
de la etajul 
din glastre.

din camerele 
II a căminului, indeletnidndu-se cu udatul florilor

O

O

la alta... v

Oricare autobus I.C.O. par
curge distanța de la o stație la 
alta în cel mult 5 minute. Dar 
în acest timp, deși atît de scurt, 
cei aproximativ 30 de pasageri 
au posibilitatea nu numai să 
călătorească mai repede, dar și 
să cunoască în bună parte ac
tivitatea acestei întreprinderi, 
în privința transportului de că
lători. Iată care-i cel mai mare 
„ghinion" al I.C.O.: faptul că 
în fiecare moment angaiații în
treprinderii se găsesc față în 
față cu sute de persoane care, 
au pretenția să fie tratați în 
mod civilizat. Deși în fiecare 
autobus călătorii se întîlnesc 
doar cu doi reprezentanți ai 
I.C.O. — șoferul și taxatoarea! 
— (uneori și cu doi trei con
trolori deodată), totuși aceștia 
țin neapărat să «r*te călători
lor cum i-a „învățat" conduce
rea întreprinderii să se poarte 

cu călătorii. Cine călătorește cu 
aceste autobuse cu siguranță că 
a asistat de multe ori la ase
menea scene :

Șoferul — „Urcarea e prin 
ușa din spate, ce mama dracu
lui tot nu înțelegeți odată ?“

Taxatoarea: — „Luați bilete 
sau credeți că I.C.O. e o între
prindere de binefacere să vă 
transporte pe gratis ? S-aude ! ? 
Sau vă dau jos din mașină! ?“

Controlorul (mai precis con- 
troloarea Popa Irina) „Șofer 1 
Oprește mașina. Toată lumea 
jos, se face control taxatoarei".

Și cum mulți călători sînt 
ambițioși și nu vor să coboare, 
atunci controloarea îi invită să

se întoarcă cu spatele, deoare- 
ce controlul taxatoarei trebuie 
efectuat „amănunțit".

Este adevărat însă că șoferii 
și taxatorii au și ei ocazia să 
aibă asemenea călători: „Tova
rășe ia bilet!". „N-am bani, nu 
merg decît două stații". Sau : 
„Urcarea e prin ușa din spa
te". „Ce te deranjează pe mata 
dacă urc prin față ?“. Sau „In 
autobus nu aveți voie cu pur
cei, berbeci, găini" — „Lasă to
varășă taxatoare că-i scot bilet, 
mergem numai cinci stații. în
căpățînatul ăsta de purcel nu 
vrea să meargă pe jos".

Că autobusele întîrzie de mul
te ori. că nu-și respectă orarul 
nu e întotdeauna die vină I.C.O. 
Șeful garajului tov. Hirean, 
spunea : „Cine știe ce-î aia ma
șină, înțelege. Se mai înfundă 
țeava de benzină, se mai strică 
pompa... trebuie să retragi ma
șina de pe traseu" (S-ar putea 
adăuga — se mai înfundă șo
ferul într-o discuție intermina
bilă cu taxatoarea, la un bufet 
etc). Desigur cauze „obiective" 
în fața cărora conducerea I.C.O. 
îșî pleacă supusă capul. De cau
ze subiective... ce să mai vo» 
bim).

înainte de a încheia aceste 
rînduri, trebuie să menționăm 
și „aportul" pe care 
preparația Petrii a la 
rea orarului de către 
Cum ? Foarte simplu,
mărate ori bariera de la tunel 
este ținută închisă (de cele mai 
multe ori fără motiv) 30—40 
minute. A...! Doriți poate să 
întrebați ce măsuri a luat con
ducerea I.C.O. pentru înlătura
rea tuturor acestor deficiențe ? 
Cu părere de rău, nu vă putem 
răspunde deoarece nici nouă 
conducerea I.C.O. nu ne-a putut 
da 
de

ți aduce 
respecta* 
autobuse. 
De nenu-

-Si

FOILETON

I
„Pe strada mea e toamna iar” *)

Nu de mult, în toamna asta, strada mea și-a schimbat. fața 
Casele sînt -văruite, albe ca și dimineața...

> Vremea trece însă. Toamna a venit și-atunci cînd plouă 
.Dacă vrei să-noți pe stradă nu-i un „ștrand" ci sînt chiar 
jiE o baie neplăcută — toți o știu — dar ce să faci?

Poți să mergi pe sus, pe garduri ? Te-antrenezi

I
în „ștrand" și 
4Pînă-aici toate sînt „bune"; însă cam de-o săptămînă 
jCînd pe stradă-п goană trece hurducăind vreo mașină, 
jMă-nspăimînt! Știți ce se-ntîmplă ? E o hibă și mai mare 
«i,Skoda", „Ziss" sau „Steagul roșu" — toate sînt

„o stropitoare". 
Intre ei fac toți șoferii, concurență serioasă
I.L.L.-ului s-arate cum se „văruie" o casă !
Sfatul ce-аг putea să facă? Ar fi simplu și firesc 
Nivelarea străzii — iată — oamenii asta doresc.

) Pînă una alta însă eu „înot". „înot" de zor: 
j Sînt în cea mai bună formă— „campion înotător".
; Scurt bilanț al formei mele: 5 perechi pantofi Romarta 
j'Cu astfel de-antrenamente i-am dat într-o lună gata...
5 Și-au fost faini lucrați pantofii- Nu știu cum s-a întîmplat, 
2 Dar noroiul, clisa asta i-a făcut pe toți, „șah-mat“ I

Și acum o întrebare pe care-o punem cu toții — 
O să vedem mult noroiul proiectat pe toți pereții?

nici un răspuns la o astfel 
întrebare.

M. DUMITRESCU

1

nouă

taci.

М. C.

O----- t

•) Referitor la strada Fihmon Sîrbu-Lupenî.

Prima maș’nă 
radiografiei montată, 

pe nn camion
Uzina de aparate din Eszt<r- 

gon (R. P. Ungară) a fabricat 
prima mașină radiografică ca
re poate fi montată pe un ca
mion de trei tone. Față de auto
carele radiografice, noua mași
nă prezintă marele avantaj că 
este mai mobilă și se poate de
plasa cu ușurință în regiunile 
muntoase. Cu ajutorul noii ma
șini, depistarea antituberculoasă 
poate fi extinsă în regiunile 
cele mai îndepărtate.

Prototipul noii mașini a fost 
încercat pe un traseu de mai 
multe mii de kilometri. Produc
ția ei în serie va începe hi •> 
nul viitor.



STEAGUL ROȘU a

Activul firi de partid — sprijin prețios 
In activitatea organizației de bază
Ia îndeplinirea sarcinilor ce re

vin minerilor din Vulcan în anii 
: jesenalului în privința sporirii pro
ducției de cărbune cocsificabii și 
reducerea prețului de cost, colec
tivului sectorului VIII investiții îi 
revine un rol de mare răspundere. 
Sporirea capacității de producție a 
minei este în strînsă legătură cu 
munca minerilor din sectorul de 
investiții.

Organizația de partid din sector 
desfășoară o susținută muncă po
litică pentru mobilizarea minerilor, 
tehnicienilor la obținerea de re
zultate din ce în ce mai însem
nate în îndeplinirea sarcinilor de 
pian. îndrumați de biroul orga
nizației de bază, agitatorii, toții 
membrii și candidații de partid au 
devenit mobilizatori entuziaști ai 
colectivului la o muncă rodnică. 
Drept rezultat sectorul VIII a în
registrat în cursul acestui an în
semnate realizări. Prin sporirea 
productivității muncii și reducerea 
consumului de materiale, minerii 
acestui sector au obținut în decur
sul anului mai bine de 350.000 lei 
economii.

Un sprijin prețios în munca 
politică pe care o desfășoară or
ganizația de bază îl dă activul 
fără de partid. Biroul organizației 
de bază s-a îngrijit ca în activul 
fără de partid să fie încadrați cei 
mai buni muncitori și tehnicieni 

■ fruntași în producție, oameni cins- 
J. tiți, care se bucură de prestigiu.

Tovarășul Gergely Emeric, de 
pildă, a venit la mina Vulcan nu 
cu mulți ani în urmă. De la înce
put el a muncit cu sîrguință pen
tru a-și însuși tainele meseriei de 
miner, pentru îndeplinirea sarcini
lor în producție. în muncă el a 
fost ajutat îndeaproape de comu
nistul Vass Martin, alături de care 
lucra. Gergely Emeric, a fost atras 
în activul fără de partid. El a 
fost îndrumat să se înscrie la școa
la de mineri, unde a învățat cu 
sîrguință pentru a-și ridica califi
carea. Dar comunistul Vass nu 
s-a ocupat numai de creșterea pre
gătirii profesionale a tînărului său 
ortac, ci s-a îngrijit și de educa
rea lui, pentru a deveni un njun- 
dtor înaintat. Comunistul i-a vorbit 
tînărului despre viața grea a mineri
lor în anii stăpînirii capitaliste, des
pre realizările regimului democrat 
popular, despre politica partidului, 
l-a invitat ia diferite consfătuiri, 
adunări și la acțiuni obștești, i-a 

-' dat să citească Statutul partidului 
și alte cărți. In scurt timp tov. 
Gergely a devenit un bun agita
tor. a mobilizat și pe ortacii lui

OM и мм №9 ut iiMitna min
Colectivul pteparației de căr

buni din Petrila depune eforturi 
susținute pentru obținerea unei pro
ductivități sporite și pentru redu
cerea prețului de cost în procesul 
de preparare a cărbunelui.

Introducerea tehnicii noi a cons
tituit și constituie una din preo
cupările colectivului preparației. 
Sub îndrumarea organizației de 
partid și cu ajutorul cabinetului 
tehnic în acest an au fost puse în 
aplicare diferite sisteme și dispo
zitive menite să ușureze munca,

Prin punerea în funcțiune a 
unui servomotor pentru acționarea 
ventilatoarelor mari s-a redus mult 
efortul fizic la manipularea venti
latoarelor și s-a creat posibilitatea 
reglării lor de la un pupitru de 
comandă. O altă inovație, privind 
automatizarea funcționării pompei 
de la jgheabul de beton, a permis 
mărirea simțitoare a productivită
ții muncii, eliminîndu-se munca fi
zică de pornire și oprire a insta
lației.

La cabinetul tehnic al prepara
ției din Petrila au fost prezenta
te și alte inovații între care „Dispo
zitivul automat de evacuare a fil
tratului în circuitul de vacum la 
flotațic", „Dispozitivul de decu
plare a benzilor lungi** care permite 
mecanicului să execute și alte lu
crări fără ca benzile să fie opri
te, precum 5* alte inovații.

La indicația biroului organizației 
de bază de partid s-a întocmit un 
plaa de măsuri tehnico- organi

la obținerea de realizări din ce în 
ce mai rodnice. Pentru meritele 
sale, comuniștii din sector l-au 
primit în rîndurile candidaților de 
partid. Și asemenea tov. Gergely. 
in rîndurile activului fără de partid 
dih sectorul VIII al minei Vul
can cresc mulți tovarăși de nădej
de.

Activul fără de partid din sec
torul VIII numără în prezent 70 
de tovarăși muncitori și tehnicieni. 
Biroul organizației de bază are o 
preocupare neslăbită pentru educa
rea și activizarea tovarășilor din 
activul fără de partid. O parte a 
membrilor activului fără de partid 
sînt încadrați în invățămîntul de 
partid. Tot odată biroul organi
zează cu regularitate conferințe 
pentru activul fără de partid. 
Membru activului fără de partid 
sînt invitați și la adunările gene
rale deschise ale organizației de 
bază unde se analizează proble
mele îmbunătățirii activității sec
torului. Intr-o asemenea adunare 
s-a analizat situația brigăzilor de 
sub plan și problema realizării de 
economii. Pe marginea hotăiririi- 
lor adoptate de adunare, tovarăși
lor din activul fără de partid li 
s-au trasate sarcini concrete pen
tru mobilizarea brigăzilor la lichi
darea rămînerii în urmă. Tovară
șii din activul fără de partid par
ticipă, alături de comuniști, la 
intensificarea luptei pentru econo
mii, pentru lichidarea rămînerii în 
urmă. Tovarășul Iambor Ion, de 
pildă, împreună cu ortacii lui au 
hotărît ca la betonări să folosească 
numai bandaje vechi. Tov. Cărpi- 
neanu a desfășurat o susținută 
muncă politică pentru întărirea dis
ciplinei în brigada în care lu
crează. Această brigadă a devenit 
în ultimul timp fruntașă pe sec
tor. O rodnică activitate pentru 
mobilizarea ortacilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan desfășoară 
și alți membri ai activului fără de 
partid. Crescuți de comuniști ei au 
devenit fruntași in producție și mo 
bilizatori activi ai colectivului. 
Prin preocuparea comuniștilor Pali 
Stefan, Brînzoi Aurel, Vass Martin, 
Ilici Aurel, Dundici Nicolae și al
ții, activul fără de partid a deve
nit nu numai un sprijin în munca 
politică pentru mobilizarea colec
tivului sectorului ci și o rezervă 
de cadre a organizației de bază. 
De la începutul acestui an 16 to
varăși din activul fără de partid 
au devenit candidați de partid. 
Printre aceștia se numără tov. Iri- 
mie Mihai, Gașpar Grigore, Dicu 
Florea și alții.

1. DUBEK
O-----------------

zatorice, in care este prevăzut ca 
lucrările cele mai importante pri
vind introducerea tehnicii noi cum 
ar fi de exemplu introducerea un
gerii automate la sitele Zimmer, la 
elevatoare, concasoare și benzi, 
pornirea centralizată a benzilor 
Petrila — Aninoasa și a colectoru
lui din separație, dispozitivul de 
semnalizare a nivelului de încăr
care a silozurilor și altele, să se 
execute la termene precis planifi
cate și urmărite.

In prezent, la preparația Petrila 
se experimentează cîteva incțvații 
care în scurt timp urmează să fie 
puse în aplicare. Așa.este dispo
zitivul de luare automată a pro
belor de la banda Petrila, podul 
bascul de 40 de tone de la linia 
П-a, perfecționarea numărătorului 
de cupe la funicularul Aninoasa și 
altele.

Datorită muncii entuziaste a co
lectivului de lă preparație precum 
și măsurilor tehnico-organizatorice 
privind introducerea tehnicii noi, 
planul la producția netă pe tri- 
mescrul III a fost realizat în pro
porție de 104,5 la sută, iar econo
miile pînă în luna august inclusiv, 
se ridică la 531.000 lei peste sar
cina de plan.

Dezvoltînd aceste succese, pu- 
nînd un accent din ce în ce mai 
mare pe introducerea tehnicii ce
lei mai avansate, colectivul prepa
rației va putea să se achite cu 
cinste de sarcinile ce ii revin din 
Directivele celui de-al Ш-lea Con
gres al partidului.

Plecarea lui N. S. Hrușciov 
spre patrie

NEW YORK 14 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 13 octombrie oră 23,47 
(ora New York-ului), N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care 
a condus delegația sovietică la 
cea de-a 15-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. a plecat 
spre patrie.

împreună cu N. S. Hrușciov 
au plecat din New York cu un 
avion „TU-114“ N. V. Podgor- 
nîi, șeful delegației R.S.S. U- 
crainene, К. T. Mazurov, șeful 
delegației R.S.S. Bieloruse, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe .al U.R.S.S., J. Kadar,

Declarația făcută de N. S. 
pe aeroportul din New

NEW YORK 14 (Agerpres). 
TASS transmite cuvîntarea ros
tită de N. S. Hrușciov pe aero
port la plecarea dlin New York.

Astăzi atît eu cît și ministrul 
Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Gromîko și 
alți tovarăși ne întoarcem în 
patrie. Tovarășul Zorin este cel 
care va reprezenta Uniunea So
vietică la lucrările Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Plecăm bine dispuși, deoare
ce considerăm că au apărut u- 
nele perspective care ne dau 
posibilitatea să sperăm în re
zolvarea celor mai importante 
probleme internaționale prin in
termediul Organizației Națiuni
lor Unite, prin intermediul șe
dințelor Adunării Generale. Sîn
tem deosebit de satisfăcuți de 
hotărîrea care a fost adoptată 
în problema lichidării regimu
lui colonial.

Ne bucurăm din două moti
ve : în primul rînd pentru că a 
fost adoptată o asemenea hotă- 
rîre. A fost adoptată desigur 
doar o hotărîre procedurală cu 
privire la locul în care va fW 
discutată această problemă. Ea 
a fost însă adoptată în unani
mitate de toate delegațiile, și 
acest lucru trebuie interpretat 
în sensul că Adunarea Gene
rală în ansamblu consideră ne
cesară lichidarea regimului co
lonial.

In al doilea rînd. sîntem bu
curoși pentru că Uniunea So
vietică, cu sprijinul tuturor ță
rilor socialiste, a fost aceea ca- 
re a pus în discuție această pro- 

rblemă. Și am fost sprijiniți de 
'toate țările iubitoare de pace. 
Sub presiunea opiniei’ publice, 

’ colonialiștii au fost nevoiți să 
bată în retragere, să se alătu
re tuturor celorlalte delegații 
atunci cînd Adunarea Generală 

" a adoptat această hotărîre.
Vreau să subliniez că aceasta 

este o mare victorie nu numai 
pentru popoarele care luptă 
pentru independență. Este o 
mare victorie pentni toate po
poarele lumii.

Dacă și cu prilejul discutării 
problemei dezarmării toți dele
gații ar fi manifestat aceiași 
voință și hotărîre, dacă ei și-ar 
fi dat seama de întreaga pri
mejdie a situației actuale, de 
pericolul dezlănțuirii războiului 
cu rachete nucleare, Adunarea 
Generală ar „fi putut face un 
pas important pe calea dezar
mării generale și complete.

Mă refer în primul rînd la ță
rile asiatice și africane deoare
ce poziția țărilor care fac parte 
din blocurile militare agresive 

N.A.T.O., S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. 
este cît se poate de limpede. Ele 
sînt împotriva diezarmării, ele 
sînt doar pentru un control a- 
supra înarmării, iar aceasta, 
desigur, nu este dezarmare în 
condițiile unui strict control in
ternațional a cărei realizare o 
urmărim cu insistență.

Credem că va veni timpul 
cînd popoarele tuturor țărilor 
vor înțelege pe deplin necesita
tea luptei active pentru dezar
mare, își vor manifesta voința 
și atunci dezarmarea va fi în
făptuită. In ceea ce o privește 
Uniunea Sovietică este eata să 

șeful delegației ungare la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., E. Sik, mi
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Ungare.

Pe aerodromul Idlewilde din 
New York, N. S. Hrușciov a fost 
condius de: V. A. Zorin, repre
zentantul permanent al Uniu
nii Sovietice la Organizația Na
țiunilor Unite, M. A. Menșikov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Statele 
Unite, L. F. Palamarciuk, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene, К. V. Kise
liov, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.S.S. Bieloruse, A. Ra- 
packi, ministrul Afacerilor Ex- 

facă totul pentru a se realiza 
dezarmarea generală și comple
tă și vom saluta din toată ini
ma o asemenea hotărîre.

Ni se reproșează că facem 
propagandă. Dar este oare pro
pagandă faptul că am prezen
tat propuneri concrete cu pri
vire la dezarmare și că sîntem 
gata să distrugem armamentele 
cu condiția ca și cealaltă parte 
să procedeze la fel ?

Sîntem gata să discutăm în 
mod concret aaeastă problemă, 
pentru a se lua hotărîri con
crete care să pună capăt cursei 
înarmărilor și să creeze toate 
condițiile necesare unei vieți li
niștite a oamenilor în prezent 
și viitor.

Dorim în mod sincer ca răz
boaiele dintre state să fie 
curmate cu desăvîrșire.

Plecînd dîn New York aș vrea 
să mă refer încă odată și la o 
problemă atît de importantă, 
care a fost prezentată Adunării 
Generale de delegația sovietică, 
ca necesitatea urgentă de a se 
modifica structura organelor e- 
excutive ale O.N.U

Evenimentele din Congo au 
dovedit întreaga inconsisten
ță a actualei structuri a 
O.N.U. și nu numai inconsisten
ța, ci aș spune chiar, situația 
literalmente primejdioasă care 
s-a creat datorită faptului că 
în prezent, în organele execu
tive ate O.N.U. și în primul rînd 
în secretariat, predomină repre
zentanții statelor imperialiste.

Trebuie ca O.N.U. să fie cu 
adevărat un instrument interna
tional în condițiile egalității 
fiecărui stat și fiecărui grup de 
state, pentru că în prezent în 
lume s-au conturat ,în mod pre
cis trei grupuri de state — so
cialist, imperialist și neutru. 
Nici unul din aceste grupuri nu 
trebuie să aibă avantaje ia 
O.N.U. în dauna celorlalte două.

Uniunea Sovietică nu va ac
cepta dezarmarea cît timp nu va

Sosirea la
MOSCOVA 14 {Agerpres). — 

TASS transmite;
La 14 octombrie, ora 17,09 

s-a înapoiat la Moscova venind 
de la New York cu un avion 
„TU-114** Nikita Sergheevici 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., ca
re a condus delegația sovietică 
la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

împreună cu N. S. Hrușciov 
au sosit la Moscova Janos Ka
dar, conducătorul delegației 
R. P. Ungare la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale, 
Nikolai Podgornîi, conducătorul 
delegației R.S.S. Ucrainene, Kiril 
Mazurov, conducătorul delega
ției R.S.S. Bieloruse, Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare.

Pe aeroportul Vnukovo, N. S. 
Hrușciov si tovarășii care au 

terne al R. P. Polone și de 
membri ai coloniei sovietice 
din New York.

Șeful guvernului sovietic și-a 
luat rămas bun cu căldură de 
la toți cei care au venit să-l 
conducă. înainte de plecare el 
a făcut o declarație. Pînă la 
plecarea avionului N. S. Hruș
ciov a glumit cu cei care au ve
nit să-l conducă și a urat tutu
ror membrilor coloniei sovieti
ce din New York fericire și suc
cese în activitatea lor.

La rîndul lor cei de față i-au 
urat lui N. S. Hrușciov sănă
tate, călătorie plăcută și feri
cire.

Hrușciov 
York
exista siguranța că forțele ar
mate internaționale, a căror 
creare se prevede în legătură cu 
rezolvarea problemei dezarmării, 
se vor afla în mîini sigure și 
nu vor fi folosite în dauna vre
unui stat sau grup de state.

In încheierea cuvîntării mele 
aș dori să mulțumesc sincer lo
cuitorilor orașului New York 
pentru bunăvoința și atitudinea 
binevoitoare manifestată față de 
mine și ceilalți membri ai de-; 
legației noastre. In această pe-1 
rioadă am primit de la ameri
cani numeroase scrisori și tele
grame. In aceste scrisori și te- 
legraine ca și cu prilejul întîl- 
nirilor personale, americanii 
m-au asigurat de atitudinea lor 
binevoitoare față de poporul 
nostru, față de țara noastră, și 
eu le-am răspuns în mod sin
cer prin aceeași atitudine.

Desigur că au existat și oa
meni care au turbat de furie, 
așa-zișii participant la pichete, 
indivizii plătiți, dar îmi dau 
foarte bine seama că aceste le
pădături ale societății nu repre
zintă poporul american.

Sînt sigur că se va depăși 
etapa de răceală în relațiile din
tre țările noastre în urma ac
țiunilor necugetate ale autorită
ților din S.U.A. care au trimis 
două avioane în spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice. Va veni o 
vreme cînd popoarele și guver
nele țărilor noastre vor trăî nu 
numai în pace, dar și în prie
tenie.

Am făcut și vom face totul 
în această direcție și așteptăm 
ca și guvernul Statelor Unite 
ale Americii să răspundă prin 
acțiuni corespunzătoare.

In ceea ce privește sentimen
tele de prietenie ale poporului 
american, grija lui față de pace, 
nu ne-am îndoit nici odată și 
nici nu ne îndoim de ele.

Avem o încredere fermă în 
pace și în prietenia între toa
te popoarele și luptăm în per
manență pentru ele. -

Moscova
călătorit împreună cu el au fost 
întîmpinați de Averki Aristov, 
Leonid Brejnew, Ekaterina Fur- 
țeva, Nikolai Ignatov, Frol Koz
lov, Aleksei Kosîghin, Nuritdin 
Muhftdinov, Dmitri Poleanski, 
Mihail Suslov, Nikolai Șvernik, 
Piotr Pospelov, Demian Korot- 
cenko, Ian Kalnberzin, Andrei 
Kirilenko și alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroport se aflau numeroși 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Moscova, diplomați stră
ini. reprezentanți ai' presei.

Apariția Iul N. S, Hrușciov 
și a tovarășilor care au călăto
rit împreună cu el a fost întîm- 
pinată de cei prezenți cu aplau- 
ге furtunoase.

N. S. Hrușciov a salutat pe 
conducătorii partidului comu
nist și guvernului sovietic, pe 
miniștrii și diplomații străini 
El a salutat cu căldură pe mos- 
coviți care i-au răspuns agijînd 
buchete de flori.
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Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U. winu тпшіі иіішншш'ііішш wuniin^ іііііыш

NEW YORK 13 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 13 octombrie. ora 11,19 
(ora New York-ului) s-a des
chis ședința plenară de dimi
neață a celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Adunarea Generală a conti
nuat să discute unde să se exa
mineze declarația privitoare la 
acordarea independenței țărilor 
coloniale — în Comitetul Poli
tic sau în ședința plenară a A- 
dunării. In această problemă e- 
xîstau recomandarea Comitetu
lui General și amendamentul so
vietic propunînd ca această 
problemă să fie transmisă Adu
nării;

Datorită faptului că Seku 
Ture, președintele Republicii 
Guineea, urmează să plece în 
curînd din New York, i s-a a- 
cordaf cuvîntul peste rînd. El a 
spus că este în prezent singu
rul dintre conducătorii statelor 
africane și asiatice care se află 
Ia New York și că dorește să 
vorbească în numele popoarelor

de j o iȘedința
acestor state. Seku Ture a sub
liniat că cea mai importantă 
problemă internațională este 
problema eliberării celor care 
se mai află în condițiile asu
pririi coloniale. Remarcînd că 
în cadrul ședinței de seară ma
joritatea covîrșitoare a delega
țiilor au declarat că sprijină cu 
toată căldura proiectul „decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale", prezentat de 
Uniunea Sovietică, Seku Ture 
a cerut Adunării Generale să a- 
dopte în unanimitate această 
declarație. Seku Ture a subli
niat că, fără îndoială, există 
mare deosebire între adoptarea 
unei hotărîrî și înfăptuirea ei. 
El și-a exprimat speranța că 
O.N.U. va ajuta cu adevărat 
toate popoarele să se elibereze 
de Jugul colonial, fapt care va 
face să crească nemăsurat pres
tigiul Organizației Națiunilor 
Unite în fața popoarelor Africii 
și Asiei și din toată lumea.

După discuția din ziua pre- 

dimineața 
cedentă din Adunarea Generală, 
în timpul căreia a devenit clar 
că majoritatea delegațiilor spri
jină amendamentul Uniunii So
vietice, reprezentanții S.U.A. și 
Angliei au bătut în retragere și 
au declarat că și delegațiile lor 
se pronunță pentru discutarea 
problemei independenței țărilor 
și popoarelor coloniale în cadrul 
ședințelor plenare ale Adunării 
Generale.

După aceea făcînd uz de drep
tul de replică, a luat cuvîntul 

conducătorul delegației sovietice, 
N. S. Hrușciov. El șî-a expri
mat marea satisfacție în legă
tură cu faptul că reprezentantul 
Statelor Unite a acceptat ca a- 
ceastă importantă problemă — 
problema eliberării popoarelor 
coloniale — să fie discutată în 
ședințe plenare, dar a avertizat 
pe delegați că aceasta nu este 
decît o victorie pe plan proce
dural și că este necesar ca Adu
narea Generală să adopte de
clarația cu privire la lichidarea 
totală a sistemului colonial'. Li

bertatea popoarelor coloniale, a 
declarat conducătorul delegației 
sovietice, nu se oferă pe tavă — 
ele au cucerit-o prin luptă dîrză, 
cu prețul unor jertfe ipari. N. S. 
Hrușciov a spus ca modifica
rea pozițiilor delegațiilor Sta
telor Unite și Angliei dovedește 
că nu există oameni care să nu 
mai ofere nici o speranță.

El a subliniat necesitatea de 
a se da dovadă de aceeași per
severență și ia rezolvarea pro
blemei dezarmării. Popoarele, 
a spus el, trebuie să-și ia soar
ta în propriile lor mîini. Con
ducătorul delegației sovietice a 
subliniat că problema dezarmă
rii afectează nu numai Uniunea 
Sovietică, Statele Unite, Anglia 
și Franța, ci toate popoarele lu
mii. De aceea, a declarat el, 
toate popoarele lumii trebuie să 
abordeze rezolvarea acestei pro
bleme cu același simț de răs
pundere cu care abordează pro
blema lichidării colonialismului, 
și atunci pacea va triumfa în 
întreaga lume.

1. (. 0. Petroșani
face cunoscut noul orar d<
circulație a autobusului Pe-
troșani—Aninoasa și retur

Petroșani--Aninoasa

plecare sosire
6,30 7,15
8,30 9,15

10,30 11,15
12,30 13,15
14,15 15,00
16,00 16,45
18,00 18,45
20,15 20,55

Aninoasa--Petroșani

plecare sosire
7,30 8,15
9,30 10,15

11,30 12,15
13,30 14,15
15,10 15,50
17,00 17,45
19,00 19,45
21,05 21,50

Ședința din după-amiaza zilei de joi
NEW YORK 14 (Agerpres).
Ședința din după-amiaza zi

lei de 13 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U. a început la 
ora 15,25 (ora locală).

In cadrul ședinței a conti
nuat examinarea procedurii dis
cutării de căre Adunarea Gene
rală a punctului cu privire la 
primejdia care amenință pacea 
generală ca urmare a acțiuni
lor agresive săvîrșite de S.U.A. 
împotriva Uniunii Sovietice. 
Primul care a luat cuvîntul a 
fost A. Rapacki, ministrul Afa
cerilor Externe al R. P. Polone. 
A. Rapacki a subliniat că a- 
ceastă problemă,. fiind deosebit 
de importantă și urgentă, tre
buie examinată în cadrul unei 
ședințe plenare a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

După cuvîntarea reprezentan
tului Poloniei," s-a dat cuvîntul 
tui N. S. Hrușciov.

In cadrul dreptului de repli
că, a rostit o strălucită cuvîn- 
tare care a fost ascultată cu o 
uriașă atenție și prin care a 
răspuns reprezentantului ameri
can. N. S. Hrușciov a spulbe
rat cu totul „argumentele" cu 
ajutorul cărora delegatul ame
rican a încercat să ascundă ac
țiunile agresive ale Statelor U- 
nite împotriva Uniunii Sovie
tice. Răspunzînd la afirmația re
prezentantului american că Sta
tele Unite nu ar fi întreprins 
o agresiune împotriva tinerei 
Republici Șovîetfce după Revo
luția din Octombrie, N. S. Hruș
ciov i-a recomandat să citească 
măcar memoriile generalului 
care a comandat trupele de în- 
tervenționiști americani din Si
beria.

Tn ceea ce privește referirile 
la faptul că Consiliul de Secu
ritate, examinînd protestul 
U.R.S.S. împotriva pătrunderi
lor provocatoare ale unor avi
oane americane, a refuzat în 
două rînduri să recunoască ca
racterul legitim al acuzației de 
agresiune adusă de Uniunea 
Sovietică Statelor Unite, a sipus 
N. S. Hrușciov, răspund că toc
mai de aceea Uniunea Sovieti
că se adresează acum Adunării 
Generale.

După ce a expus faptele le
gate de trimiterea avionului de 
spionaj în Uniunea Sovietică, 
șeful delegației sovietice a sub
liniat că asemenea acte provo
catoare implică pericolul grav 
al dezlănțuirii unui război ter
monuclear.

N. S, Hrușciov' a arătat care 
a fost rolul guvernului' ameri
can și al președintelui personal 
în zădărnicirea conferinței ta 
nivel înalt. Reprezentantul a- 
merican a încercat să întrerupă 
declarația șefului guvernului so
vietic sub pretextul că este jig
nitoare pentru președintele Sta
telor Unite. Președintele sesiu
nii Adunării Generale, Boland 
a declarat că în declara

ția lui N. S. Hrușciov nu vede 
nimic care să-l jignească pe 
președinte. Deși reprezentantul 
american a repetat încercarea 
de a-1 întrerupe pe șeful dele
gației sovietice, Boland l-a lă
sat pe N. S. Hrușciov să-și con
tinue cuvîntarea.

In încheiere, șeful guvernului 
sovietic a subliniat din nou ne
cesitatea soluționării cît mai 
grabnice a problemei dezarmă
rii. El a dat citire textului pro
punerilor sovietice în această 
problemă, prezentate spre exa
minarea Comitetului nr. 1. N. S. 
Hrușciov a subliniat că Uniu
nea Sovietică este gata să so
luționeze în mod concret pro
blema dezarmării ținînd seama 
de propunerile celorlalte țări. 
Dar, a avertizat el, dacă în Co
mitetul nr. 1 nu sie va discuta 
problema dezarmării ci proble
ma controlului asupra înarmă
rii, Uniunea Sovietică nu inten
ționează să participe nici la lu
crările acestui comitet, nici la 
cele ale vreunui alt comitet ca
re ar fi folosit numai ca pa
ravan pentru înșelarea opiniei 
publice.

Președintele Boland a pus 
apoi la vot amendamentul so
vietic la recomandările Comite
tului' General. Pentru propune
rea sovietică cu privire la dis
cutarea în plenara Adunării 
Generale a problemei primej
diei care amenință ’ pacea gene
rală ca urmare a acțiunilor a- 
gresive săvîrșite de S.U.A. îm
potriva Uniunii Sovietice au 
votat 10 delegații (Albania, Bîe- 
lorusia, Bulgaria, Cuba, Ceho
slovacia, Polonia, Romînia, U- 
cratna, Ungaria, U.R.S.S.). îm
potriva acestui amendament au 
votat 54 de delegații (S.U.A., 
Anglia, Spania, Portugalia și 
altele). 33 de delegații si-au ab
ținut (Austria, Birmania, Etio
pia, Finlanda, Indonezia, Mali, 
Nigeria și altele).

Adunarea a aprobat fără să 
voteze recomandarea Comitetu
lui General care propune discu
tarea acestei probleme în ca
drul Comitetului nr. 1.

A fost reluată apoi dezbate
rea politică generală.

Reprezentantul LaosuTui a 
declarat că țara sa va promovai 
în continuare o politică de neu
tralitate. El a cerut Adunării să 
spulbere suspiciunile din rela
țiile între state.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Camerunului a consacrat o 
parte însemnată a cuvîntăriî 
sale politicii interne a țării sale. 
El a cerut membrilor O.N.U. să 
acorde ajutor economic tinere
lor state din Africa.
' La sfîrșitul ședinței reprezen
tantul Cubei a făcut uz die drep
tul de replică. El a demascat 
afirmațiile calomnioase ale de
legatului Guatemalei la adresa 
Republicii Cuba și a guvernu
lui ei.

După o scurtă cuvînfare a 
reprezentantului Nepalului Adu
narea Generală a aprobat în 
unanimitate, fără să se treacă 
la vot, propunerea Uniunii So
vietice de a se discuta în ca
drul ședințelor plenare Declara
ția cu privire la lichidarea to
tală a sistemului colonial. In fe
lul acestp a eșuat în mod ruși
nos recomandarea Comitetului 
General, adoptată sub presiu
nea Statelor Unite, Angliei și 
altor puteri occidentale, ca a- 
ceastă declarație să fie înmor- 
mîntată în Comitetul Politic.

Luînd cuvîntul în replică, de
legatul Filipinelor a sptis prin
tre altele, că declarația sa din 
ședința din 12 octombrie a fost 
făcută din considerente de „au
toapărare".

Apoi președintele a anunțat 
că Adunarea Generală trece la 
problema următoare: Primejdia 
care amenință pacea generală 
ca urmare a acțiunilor agresi
ve săvîrșite de S.U.A. împotri
va Uniunii Sovietice. Adunării 
Generale i-a fost prezentată re
comandarea, impusă Comitetului 
General de Statele Unite, de a 
transmite această problemă Co
mitetului nr. 1. Uniunea Sovie
tică a adus un amendament la 
această recomandare, propunînd 
ca această problemă de cea mai 
mare importanță să fie exami
nată în ședințele plenare ale 
Adunării Generale.

S-a dat cuvîntul lui N. S. 
Hrușciov, șeful delegației sovie
tice. Referindu-se la cuvîntarea 

reprezentantului Filipinelor, N. S. 
Hrușciov a remarcat în glumă 
că acest delegat nu este un om 
definitiv pierdut, că în el' există 
un sîmbure sănătos. Rușii au o 
zicătoare: „Orice legumă la 
timpul ei".

S-ar putea spune că reprezen
tantul filîpmez se află în pro
cesul de coacere și sper că se 
va coace la timpul potrivit.

Apoi N. S. Hrușciov a trecut 
Ia problema primejdiei care a- 
menrnță pacea ca urmare a ac
țiunilor agresive săvîrșite de 
S.U.A. împotriva Uniunii Sovie
tice. Trecînd în revistă istoria 
incursiunilor săvîrșite de avi
oanele americane de spionaj în 
spațiul aerian al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov a spus că delegația 
sovietică pune această proble
mă în fața Adunării Generale 
pentru că S.U.A. și-au arogat 
dreptul de a acționa în contra
dicție cu dreptul’ internațional 
Vă rog să aveți în vedere, a 
spus el, că aceasta nu este o 

plîngere a Uniunii Sovietice. Nu, 
noi nu ne plîngem. Uniunea So
vietică este suficient de puter
nică pentru a apăra singură in
teresele țării sale.

Dacă nu se va pune capăt 
total și definitiv acțiunilor de 
acest fel ale agresorilor, a de
clarat N. S. Hrușciov, dacă a- 
ceștia nu vor fi condamnați, s-ar 

putea crea impresia că Aduna
rea Generată aprobă acțiunile 
de acest fel ale S.U.A. și le în
curajează deci să săvîrșească 
noi acțiuni agresive.

Șeful delegației sovietice a 
arătat că dacă guvernul S.U.A. 
ar declara în Adunarea Gene
rală a O.N.U. că regretă acțiu
nile agresive săvîrșite împotri
va U.R.S.S. și a altor țări și 
ar da asigurări că va respecta 
pe viitor cu strictețe dreptul in
ternațional, acest capitol ar pu
tea fî închis și U.R.S.S. nu ar 
mai Insista asupra discutării a- 
cestei probleme. Dacă guvernul 
S.U.A. nu va dori să manifeste 
bunăvoință, dacă nu va condam
na practica trimiterii avioane
lor sale de spionaj în U.R.S.S. 
și alte țări, Organizația Națiu
nilor Unite va trebui să con
damne cu toată severitatea a- 
eeste acțiuni agresive. Iată de 
ce a declarat N. S. Hrușciov, 
nu trebuie să se admită ca pro
blemele de cea mai mare impor
tanță și profund principiale de 
a căror rezolvare depind des
tinele păcii, să fie trecute pe 
planul al doHea, iar tribuna A- 
dunării Generale să fie pusă la 
dispoziția celor care repetă năs
cocirile susținătorilor zeloși ai' 
„războiului rece“.

Ultimele cuvinte din cuvînta
rea șefului delegației sovietice 
au fost primite cu aplauze pre
lungite.

Reprezentantul Statelor Unite, 
WadtewQrth, a declarat că dele
gația sia va vota împotriva dis
cutării „plîngerri sovietice" în 
ședințe plenare. In ciuda fap
telor cunoscute de întreaga lu
me el a tăgăduit fără nici un 
temei că Statele Unite săvîrșesc 
acte de agresiune împotriva U- 
nftinii Sovietice prin zborurile 
avioanelor lor deasupra terito
riului Uniunii Sovietice. El a a- 
firmat tot fără nici un temei că 
Statele Unite nu ar fi torpilat 
conferința la nivel înalt, trimi- 
țînd în ajunul deschiderii ei a- 
vIohuI de spionaj „U-2“ deasu
pra teritoriului Uniunii Sovietice.

Ministrul Afacerilor Externe 
al R. S. Cehoslovace a respins 
în mod categoric manevrele de
legației americane al căror scop 
este să împiedice discutarea în 
Adunarea Generală а acțiunilor 
agresive ale S.U.A. împotriva 
U.R.S.S. Ar fi o greșeală, a spus 
el, șă considerăm că această 
problemă se referă la relațiile 
dintre două țări. In situația 
actuală acțiunile agresive ale 
aviației militare americane pre
zintă o primejdie gravă pentru 
întreaga lume. El a cerut să 
fie condamnată politica aven
turistă a guvernului S.U.A. ca
re lezează interesele vitale ale 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace.

Cu aceasta, ședința plenară 
de după-amiază a Adunării Ge
nerale a luat sfîrșit.

îi adntB la (uiojlinfa 
MDăiătoiilor

că în toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbați și copii,
— ghete copii,
— pantofi - bărbați 
și femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, fe
mei și copii,
— șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhar.
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І.Ш. filiala PHioiail
ANGAJEAZA:'

remizieri pentru achiziții ' 
de sticle în centrele Petro* I 
șani, Lupeni și Petrila.

Remiză 3 la sută.
Cei interesați șe vor 

dresa pentru informații
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a- 
la 

sediul administrativ l.C.R.A. 
Petroșani strada Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 102.
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( Teatrul de stat ) 
„Valea Jiului”

\ prezintă: /
(simbătă 15 \

și duminică 16 octombrie I 
/ 1960, orele 19,30 (
I CASA DIN STRADA I

COȘBUC 10 {
I comedie in 3 acte I
) de Florin Vasiliu '
I Regia artistică: |
\ D. Căpitanu /
/ Scenografia: \
I Lidia Pincus )

CINEMATOGRAFE
16 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Serioja; AL. SAHIA: 
Cerneala roșie; PETRILA: Mi
siune periculoasă; LIVEZENI: 
Viața nu iartă; ANINOÂSA: 
Barbara; VULCAN: Cîntec de 
leagăn; LUPENI : Istețul... Saș- 
ko; URICANI : Vremea ghio
ceilor.
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