
I 
Proletarii din toate țările, uniți-vă!

TC"' 5

■ >

agui roșu Anul XII 
XVII №. 3429

Sîmbătă
22 octombrie

1960

4 pag. 20 bani

Vizita făcută de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

cancelarului federal al Austriei

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

de către
a luat măguri pentru a a-

RANDAMENTE SPORITE
Minerii de la 

Aninoasa luptă 
cu hotărîre pen
tru a spori con
tinuu productivi
tatea muncii, lor. 
In această acțiu
ne ei sînt spriji- 
conducerea minei

care
sigura brigăzilor de mineri con
diții tot mai bune de muncă. In 
luna aceasta colectivul tninei 
Aninoasa a obținut succese de 
seamă în creșterea productivită
ții muncii. Pe mină se extrage

acum peste 1,060 tone cărbune 
pe post. Multe brigăzi din aba
taje obțin 4,500—6,800 tone de 
cărbune pentru fiecare post pres
tat. Așa de pildă, la sectorul IV 
brigada condusă de David Nico
lae obține zilnic peste 6,700 to
ne de cărbune de fiecare post 
prestat. Tot la acest sector mi
nerii conduși de Iancu Victor 
muncesc cu un randament mediu 
în jurul a 6,450 tone pe posit. .

La sectorul I al minei în aba
tajele conduse de Roman Petru, 
Mănăilă Vasile și în alte aba
taje se extrag zilnic peste 5,800 
tone pe post.

s
21. Trimisul special 
transmite: 
dimineața tovarășul 

Gheorghiu-Dej, șeful 
Republicii Populare 
cea de-a 15-a sesiune 

O.N.U., a

Se extinde armarea modernă

Muncă și răsplata
In abatajul 504 din sectorul 

II al minei Lonea lucrează cu 
spor minerii din brigada con
dusă de Compodi Ioan. In pri
mele 17 zile ale lunii octombrie 
ei au extras 132 tone de căr
bune peste plan, depășindiu-și 
simjitor randamentul planificat. 
Drept urmare, brigada a reali
zat un cîștig de peste 100 lei pe 
post de miner și 90 lei pe post 
de ajutor miner. Tot ca urmare 
a muncii rodnice depuse în a- 

1 ceasta lună, în abataje, brigă
zile conduse de Nedelcu Nicolae 
șl Farkas Ioan au obținut un 
cîștig de peste 90 lei pe post de 
minttr.

VIENA
Agerpres 

Vineri
Gheorghe 
delegației 
Romine la
a Adunării Generale 
făcut o vizită cancelarului fede
ral al Austriei, Julius Raab.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a fost însoțit de tova
rășii Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării și Victor Dimi- 
triu, trimis extraordinar și mi- 

........... .........

Raab
nistrul plenipotențiar al R. P. 
Romine în Austria.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
posibilitățile de dezvoltare a re

cele 
cu

Ghe-

lațiilor economice dinitrc 
două țări, în conformitate 
interesele lor reciproce.

După-amiază, tovarășul
orghe Gheorghiu-Dej, însoțit de 
tovarășii Leonite Răutu, Ștefan 
Voitec și Gheorghe Gaston Ma
rin au vizitat Muzeul de Istoria 
Artelor și alte instituții din ca
pitala Austriei.

La mina Vulcan
* •

In reducerea 
consumului de 

•material lemnos, 
•minerii Văii Jiu
lui au avut sar
cina ca în acest 
an să folosească 
cel mult 44 mc.

la 1000 tone de cărbune. Aceas
tă sarcină a fost îndeplinită. In 
cursul trimestrului III pe bazin

Aproape de îndeplinirea 
angajamentului anual

Colectivul minei Vulcan și.-a 
' îmbunătățit mult activitatea e- 

conomica rn ultimile luni, dato
rită muncii mereu mai rodnice 
a minerilor? de aici. In jcuesrtL tri
mestrului III minerii de la Vul
can au extras peste plan mai bi
ne de 8700 tone de cărbune din 
care peste 4500 tone este căr
bune cocsificabil, cantitate obți
nută pe seama creșterii produc
tivități#' muncii la peste o tonă 
pe post în medie. In aceeași pe
rioadă, minerii de la Vulcan au 
economisit la fiecare mie de to
ile de cărbune cîte 4 m. c. ma- 

- ferial' lemnos, atl primit drept 
bonificații pentru calitatea cores- 

. punzătoare a cărbunelui livrat 
peste 500.000 lei. Toate acestea 
au dus la obținerea unor econo
mii. supUmeatare la prețul -de 
cost, în valoare totală de 571.760 
Iei, față’’de ’ angajamentul luat 

• pe an care este de 650.000
—=★•=—
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In întâmpinarea 
alegerilor de partid

In curînd membrii și candi
dați: de partid de. la Depoul 
C.F R. Petroșani vor analiza 

.munca organizației lor de bază 
.ți ÎȘÎ vor alege noul organ con
ducător, In cinstea acestui eve
niment d₽ seamă, comuniștii de 
Ța depou au organizat de curînd 
o importantă acțiune. Membrii 
de partid Cătuțpiu loan și Das- 
călu Ioan, ambii șefi de echipă 
la locomotiva 150.1092, au efec
tuat cîte un drum la Șimeria și 

.înapoi în mod voluntar. Cele 
■două echipe âu remorcat cu lo
comotiva lor două garnituri 
marșrute cu cărbune pentru Hu
nedoara, folosind , combustibil 
convențional din economia obți- 
Inută în cursul, acestei luni. La 
această acțiune voluntară și-au 
dat' concursul și comuniștii de 

fa regulatorul de circulație care 
au as’igurat celor două marșrute 
cale libera pînă la destinație.

J. ȘTEFANESCU 
corespondent

s-au folosit doar 42,80 m.c./lOOO 
tofie de cărbune din care 40,80 
m. c. lemn de mină rășinos. Re

aducerea aceasta se datorește a- 
plicării măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, pentru extinderea 
armării moderne cu armături die 
fier, inele de bolțari etc. Așa de 
exemplu, în cursul trimestrului 
III au fost săpati și susținuți cu 
armături de fier peste 5.500 m. 
galerie, iar cu inele de bolțari 
mai bine de 1680 m. galerie.

La mina Uricaei, de pildă, 
prin faptul că au fost susținuți 
cu armături de fier peste 830 
m. galerie și în urma acțiunii 
hotăjșîțe pentru recuperarea lem
nului - la prăbușiri, consumul 
specific de lemn de mină a fost 
redus cu 4,40 m. c./lOOO tone de 
cărbune.
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Secfie fruntașă j
Colectivul secției a Ill-а din | 

cadrul Filaturii Lupeni, e 1 
fruntaș în întrecerea din- 4 
tre secțiile producătoare. Acest t 
merit muncitoarele care for-1 
mează colectivul secției l-au do- ♦ 
bîndit ca urmare c ------ :: -
pline de avînt 
maiștrii secției.

lată-i în clișeu pe maiștrii У a- 
siu Ema, Turtoi Aurelia, K.orel- 
lusz Irina și Slavici Rozalia îm
preună cu ing. Vasile Ilie, șeful 
secției a lll-a, di scutind despre < 
întrecere.

a muncii lor т 
îndrumate de t
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și 2, ceea ce a asigurat nivela
rea stratului în acest bloc ca și 
trecerea cu exploatarea sub ori
zontul 703 unde avem posibili
tăți de rambleiere, s-a făcut re- 
armarea galeriei de legătură de 
la orizontul 730 dintre suitorul 
Șerban și suitorul d*in stratul 13 
blocul I, ceea ce asigură un ae
raj mai bun și pregătirilor din 
blocul I, am făcut amenajarea 
suitorului din culcușul stratului 
III blocul II între cotele 630-690 
în vederea transportării de lemn 
și cărbune, s-a făcut montarea 
unui ventilator de 2500 m. c. la 
suitorul nr. 10, s-a introdus per
forajul electric la abatajele fron
tale și la unele abataje cameră, 
ceea ce a dus la mărirea produc
tivității muncii, au fost introdu
se două mașini de încărcat și 
trei benzi reîncărcătoare.

încă prin luna mai, am des
chis la stratul III blocul IV un 
abataj frontal armat în fier, reu
șind s-ă extragem de aici pînă 
acum cca. 30.000 tone cărbune 
cu un consum redus de material 
lemnos : numai 15 m.c./1000 to
ne față de 31 m.c./ЮОО tone cît 
am avut planificat. Tot în cadrul 
acțiunii pentru sporirea capaci
tății de producție a minei noas
tre săptămîna aceasta am des
chis un nou abataj frontal ar- 
nrat în fier — în stratul III blo
cul III — avînd un front de ex
tracție de cca. 50 m. din care 
anul acesta, și îndeosebi anul 
viitor cînd îi vom mări capaci
tatea de extracție, vom putea da 
mii de tone de cărbune. Acum 
luptăm pentru mărirea vitezei 
de înaintare reușind ca deja de 
pe acum la pregătiri în cărbu
ne să obținem 37—38 m. 1. a- 
vansare în loc de 35 m. 1. pla
nificați, iar la steril de 33—34 
m. I. pe lună în loc de 31 m. 1. 
planificați. Aceasta ne dă posi
bilitatea să pregătim mai repe
de noile straturi, să deschidem 
într-un termen mai scurt noi a- 
bataje.

Pregătind din timp condițiile 
necesare pentru asigurarea pro
ducției anului viitor, minerii și 
tehnicienii exploatării Vulcan 
sînt hotărîți să îndeplinească cu 
cinste toate sarcinile pe care le 
va pune în fața lor noul an 1961.

IOAN SABĂU
inginer șef adjunct 

mina Vulcan

Mina Vulcan — redeschisă în 
anii puterii populare — își tră
iește acum cea de a doua tine
rețe. Se deschid orizonturi și 
galerii noi, se sapă puțuri de ex
tracție, se montează ventilatoa
re, compresoare, transformatoa
re, se pun în exploatare nor a- 
ba,taje cameră și abataje fron
tale ceea ce face ca producția de 
cărbune cocsificabil și energetic 
să fie în continuă creștere.

Una din preocupările de sea
mă ale conducerii tehnice a mi
nei Vulcan în acest an, primul 
an al planului șesenal, este pre
gătirea condițiilor necesare pen
tru mărirea continuă a extrac
ției de cărbune. In acest scop, 
la mina Vulcan au fost preco
nizate și luate o seamă de mă
suri a căror treptată traducere 
în viață ne creează posibilități 
pentru ea anul viitor, încă din 
primele zile, să putem realiza 
sarcinile mărite de extracție pe 
care ni le pune noul plan anual.

Printre măsurile luate se nu
mără lucrări pentru lichidarea 
denivelărilor între stratele de 
cărbune sau în cadrul aceluiași 
strat cum este de pildă stratul 
III, îmbunătățirea căilor de ae- 
raj și montarea de ventilatoare 
ceea ce ne dă posibilitatea să asi
gurăm un aeraj mai bun noilor 
panouri, blocuri, abataje pe ca
re le vom deschide în viitor, in
troducerea tehnicii înaintate la 
exploatare cum sînt mașinile de 
încărcat, benzile reîncărcătoare, 
perforajul electric și altele, ceea 
ce ne dă posibilitatea ca în ace
lași timp să mărim viteza de 
vansare în cărbune, în steril, 
reducem volumul de pregătiri 
mia de tone cărbune extrasă.

în stratul III blo- 
lucrările

De pildă, 
cui II s-au accelerat 
de exploatare în abatajele nr. 1

a- 
să 
la

j
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— Avrame, nu mai stau în bri
gadă !

— De ce ?
— Nu mai vreau și pace...
— Dar pînă ai cîștigat 2000 și 

3000 lei pe lună a fost bine ? 
Acum dacă avem greutăți și nu mai 
merge din plin dai bir cu fugiții ?

‘ Avram ’Vaier, ’șef de schimb 
din brigada condusă de Michiev 
Gheorghe de la mina Petrila, un 
tinăr liniștit, ' părea că de data a- 
ceasta își ieșise din fire.

Cum să califice acest lucru ? Să 
nu-l fi cunoscut îndeajuns pe orta
cul lui cu care a muncit fi tiba 
timp ?■ Aceste ginduri l-au frămîn- 
tat mult pe șeful de schimb. Ce să 
facă ?...

5 A mai discutat cu acel tinăr du- 
\-.pă această întîmplare însă rezu'- 
) tatul a fost, același Belivoacă 
[' Radu — că despre el e vorba — 
l se menținea pe aceeași poziție.
> — Plec.

i

Avram Vaier și-a dat seama că 
ajutorul de miner Belivoacă în 
ultimul timp avea o comportare 
ciudată. Nu mai muncea cu trage
re de. inimă. Când i se strunea să

r etic,

ia și el scule pentru a le duce la 
reparat la atelier, refuza în mod 
categoric. Cînd era trimis după 
goale sau material lemnos înlîr- 
zia.

Șeful de schimb văzînd că nu 
reușește să afle cauzele pentru care 
ortacul său vrea să plece din bri
gadă și nici de ce nu muncește, 
hotărî să-i spună șefului de bri
gadă.

Odată la intrarea în șut, întîl- 
nindu-l pe Michiev Gheorghe i se 
adresă :

— Nu știu ce-l cu Radu ? Nu

mai vrea să muncească. Spune că 
s-a săturat de brigada noastră.

— Cum așa ? — întrebă mirat 
Michiev. Ce s-a întîmplat ?

— Habar n-am. Am căutat să 
aflu ce are pe suflet însă degea
ba. O ține morțiș că vrea să ple
ce.

...Comunistul Michiev a căutat 
să stea de vorbă cu ajutorul de 
miner. Nu reuși însă să afle prea 
multe de la el. El constată însă 
că între ortacii din brigadă nu mat 
este aceeași armonie, ca mai înain
te. Că mai mulți mineri ar vrea 
s-o părăsească. S-a gîndit mult ce 
poate să fie. A stat cu fiecare mi
ner de vorbă pe îndelete. Află 
că ajutorul de miner Belivoacă 
Radu a început să atragă după el 
și pe alți ortaci pentru a părăsi 
brigada.

FL. ISTRATE

(Continuare în pag. 3-a)
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Citiți
• Intîlirirea 

riștilor
• Lucrările

în pagina 4-a
mondială a zlar-

Comitetului Po
litic ad Adunării Generale 
a O.N.U.

• Puternicul ecou interna
țional al cuvîntării lui N. 
S. iHrușdov

• Intîirrirea 
mann cu 
democrați 
mană

lui Max Rei- 
activiști social
din R. F. Ger-
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ȘTIAȚI CĂ...
...în Valea fiului, de la începu

tul anului ți pînă la 30 septembrie 
a. c. s-au vîndut sute de garnituri 
de mobilă în valoare totală de 
10.525.000 lei?

...locomotiva cu numărul 150.1092 
condusă de Dascălu loan și Cătu- 
țoiu Ioan, a parcurs intr-o singură 
lună (septembrie) o distanță de 
4.969 km. cu un tonaj de 23.120 
tone bruto ? în aceeași perioadă 
mecanicii acestei locomotive au 
economisit 30,7 tone combustibil 
convențional.

...duminică dimineața, odată cu 
începerea campionatului raional 
de popice, vor fi inaugurate și ce
le două piste noi, turnate în bi
tum, una la Petroșani și una la 
Vulcan ? Aceste piste au fost ar 
menajate de tinerii popicari prin 
muncă voluntară.

...în primele trei trimestre din 
acest an s-au vîndut în Valea 
Jiului 6149 tone de zahăr, mălai, 
came și făină albă ? In aceiași pe
rioadă a anului trecut aceleași 
produse au fost vîndute într-o 
cantitate de 3856 tone.

...în acest an, pînă la data de 
30 septembrie, prin magazinele 
O.C.L. Produse Industriale s-au 
vîndut oamenilor muncii 2.300 bi
ciclete, 590 mașini de 
mașini de spălat rufe, 
deoane,485 motociclete 
te ?

cusut, 768
156 acor- 

și motore-

----- O-----

MICA PUBLICITATE
SE CUMPĂRĂ...
...o ladă cu o capacitate de 2 

m. c. de către conducerea 
O.A.D.L.F. Petroșani pentru u- 
nitatea nr. 38 din Petrila. Lada 
este necesară pentru depozita
rea gunoaielor răspîndite prin 
fața unității.

SE CAUTĂ...
...două kilograme var (poate 

fi și humă), o bidinea și.,, o 
mătură necesare curățeniei chioș
cului de țigări din Petrila (lin
gă magazinul O.C.L. Produse 
Industriale nr. 38). Vînzătorul 
nu poate anunța numărul unită
ții sale de tutungerie deoarece 
din cauza vechimii sale nu se 
mai cunoaște nici o literă din 
firmă.

SE DISTRIBUIE...
...came de vită sau 

(amestecată) de către 
nil Gongola Carol de la
de carne din Petrila. Cei 
doresc să cumpere carne de to
cat să ceară de supă pentru a 
primi de tocat sau invers. Con
trolul sortimentului de carne do
rit se face numai acasă, deoa
rece la magazin nici o reclama- 
ție nu se ia în considerație.

de porc 
vînzăto- 
unitatea 

care

M'âestria artiștilor bulgari
Cei care au asistat miercuri 

seara la premiera spectacolului 
prezentat de artiștii Circului de 
stat 
ra“. 
nați 
gări, 
care 
echilibriștii.

Reprezentația este axată pe 
prezența în arenă a unor artiști 
valoroși, care prin evoluția lor, 
prin vioiciune au dat spectaco
lului un ritm antrenant. Tre
buie subliniat faptul că regia 
(P. Nikoîov și C. Petrova) a 
manifestat o .
grijă deosebită 
pentru prezenta- Dini 
rea fiecărui ta- <
blou în parte. ----
Ritmul vioi de 
desfășurare a fost^ susținut din 
plin de comicul Sedoi și parte
nerii săi Mișko și Stanko, care, 
în limba romînă, au prezentat 
momente pline de un veritabil 
umor.

Pe prim plan se situează nu
merele executate de acrobații 
din trupa lui Nikola Panov, ar
tist emerit. Atît la acrobațiile 
la bară, cît și în executarea nu
mărului de zburători, compo
nenții trupei au vădit remarca
bile calități artistice, multă si
guranță. Numărul de zburători 
are meritul de a fi fost compus 
din figuri curajoase, prea puțin 
cunoscute publicului nostru 
(zboruri în cruce). Execuțiile 
impecabile ale acrobaților din 
colectivul lui Nikola Panov au 
fost răsplătite din plin de că
tre public, prin aplauze prelun
gite

Studiul , plastic realizat de 
Petrana Gheorghieva, Laureată 
a Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de la Var
șovia, a evidențiat o gamă de 
reale calități ale artistei. In e- 
xecuția sa s-au îmbinat în mod 
armonios grația și forța, suple
țea și siguranța.

De un bine meritat succes s-a 
bucurat, de asemenea, și numă
rul executat de duo Dimcev, ba
lans pe frunte. Cei doi echili- 
briști au realizat figuri dificile, 
dovedind abilitate și precizie în 
mișcări. Duo Dimcev, Laureat 
al festivalurilor mondiale 
tineretului de la Varșovia 
Moscova, s-a impus ca fiind 
cuplu valoros, înzestrat.

Un număr interesant, conți- 
nînd elemente acrobatice noi, a 
fost cel executat de Aleksandr 
Balkanski, acrobații pe sîrmă, 
care a relevat o foarte bună pre
gătire tehnică din partea reali
zatorului.

Studiul acrobatic executat de 
surorile Kertikov a fost deose-

al 
au 
de 
de 
au

R. P. Bulgaria, „Auro- 
rămas plăcut impresio- 
măestria artiștilor bul- 
agilitatea și suplețea de 
dat dovadă acrobații și

bit de expresiv. Cele două .su
rori s-au remarcat prin suplețe, 
dînd fiecărei figuri multă plas
ticitate, o adevărată grație 
sculpturală.

Jocurile icariene executate de 
componenții trupei Angelos au 
fost amuzante, bucurîndu-se de; 
aprecierea publicului. Numărul 
die dresură de cîini, destul de 
comun dealtfel, a relevat talen
tul Parei Sambiazi. Numărul 
de voltij, a evidențiat calitățile s 
de dresor ale lui Anghel Slovov.,

Certăreață de muzică - ușoară, 
M. Miceva, care a interpretat 

mai multe bu
căți, s-a bucu-ț 
rat de succes, ț 
fiind aplaudată ‘ 
în repetate rîn- 
duri.

Circului de stal; 
R. P. Bulgaria,

ale
Și 

un

. ШШ Greierul „ges
de la tainele Lupui, Urîcani § 
utile de iarnă pe motiv că g 
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g Dnpă as-в pățit
g Cu cumătră Im
o Greierul ți-a spus oi nu mai 

Lasă, nefăcut, nimica.
o — Am văzut acum ce-nseamnă 
g Cînd ești neglijam la treabă
~ De nici unele îu casă

N-ai, și nimeni nu te-ntreabi. 
Și fi-a pus în cui vioara, 
Cu intenții foarte bune 
Hotărît de astă dată 
Ca si intre-n acțiune. 
A văzut ieșind afară

__ Bolta cerului senină
8 Și un soare aruncindu-i
8 Bogăfie de lumini.
8 — O, e vară — ți-a spus dimuL 
8 $« e add nevoie mare,
8 Pînă si m-apuc de lucru 
8 Stau aid că-i mai răcoare.
8 Seara a tntis zăbranic
8 De-ntuneric maestos,
8 Și ieși să vadă Iurta
8 Și cumătrul somnoros
8 — piu se poate — fi-a spus dintâi 
§ La ața o măreție,
£ Să пи-ți iei din cui vioara 
Я Și să faci o simfonia.
x Zilele treceau în grabă 
o Timpul zboară că-i hoinat 
g Numai greierul nu știe
8 o
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8
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Frndei n-ore calendar. 
Ѵмім al ci й /armia 
Se lucra mereu ca spor 
Da'fi zicea — ms-i mei o grabă 
De-abiai- toamnă, nu t zor 
Și-i ciuta de zor scripcand 
Timpul mai uf or să-г treacă, 
li cînta }t pentru treaba, 
Се-ar fi trebuit s-o facă. 
Da’-ntr-o zi ieșind afară. 
Timpul curios să-l vadă 
A dat nas în nas săracul 
Cu lințoliul de zăpadă. 
Amărit făcea bilanțul 
Muncii lui de peste vară, 
N-auea boabe în hambare 
Cit să duci odat’ la moară 
Bătea vbuut în hambare 
Gol, pustiu, era ți podul 
Numai crivățul la uși 
Porcar fi tint at prohodul 
Și priviudu-și între gene 
Lacrima de peruzea 
Constată cu glasul falnic. 
—- O făcu-i pe pielea mea.

î

Spectacolul 
„Aurora" din 
așa cum am arătat și mai sus, 
a beneficiat die trei comici în
zestrați dintre care Sedoi a a- 
dus o contribuție însemnată la 
crearea momentelor amuzante. 
Spectacolul ar fi avut de cîști- 
gat dacă s-ar măi fi lucrat pe 
unele texte și interpretări comi
ce și excentrice ca de pildă la 
tabloul „Telefonul buclucaș" și 
cel care înfățișează plimbarea 
familiei.

Trebuie subliniat aportul adus i 
de ilustrațiile muzicale (dirijor 
St. Kovanov), precum și de re
gia tehnică, mai ales în privin
ța jocului de lumini. Reflectoa
rele colorate, în anumite prile
juri, ca de pildă la executarea 
studiilor plastic și acrobatic, au 
fost binevenite, avînd darul să 
sublinieze realizările artiștilor.

Valoroasele spectacole prezen-1 
tate de colectivul circului bul
gar „Aurora" au făcut cunoscu
tă publicului din Valea Jiului 
o parte din arta prietenilor noș
tri de peste Dunăre, a harnicu
lui popor bulgar, constructor 
înflăcărat al socialismului în 
patria sa. Prezența artiștilor 
bulgari exprimă prietenia ce 
leagă cele două popoare iubi
toare de pace în lupta lor co
mună pentru făurirea unei vieți 
tot mai fericite pentru cei ce 
muncesc.

Iar morala e doar uoa 
Alta n-ar putea să fie : 
„După се-ai muncit cu spor 
Poți cînta de bucurie".

I. TAC ЮfJE

VICTOR FOLESI
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Atenție !... groapă
Sfatul popular al ora

șului Petrila sau comitetele 
de blocuri ar fi trebuit cel pu
țin să se îngrijească de fixa
rea unei tăblițe 
din... titlu. Aceasta deoarece 
majoritatea copiilor 
joacă în incinta blocurilor 9, 
10, 13 și 18 de la Petrila știu 
să citească și deci ar evita e- 
ventualele accidente care se 
pot petrece datorită gropii 
imense din incinta acestui car
tier. Probabil însă că cei1 în 
cauză nu au făcut acest lucru 
avînd în vedere copiii care nu 
știu încă să citească și deci 
tăblița indicatoare cu „Aten- 

nu i-ar feri 
de primejdie, 
foruri ar tre- 
locul amintit

cu indicația

care se

In acest început friguros de toamnă, văzînd giștele făcând 
mare zarvă, scăldîndu-se în apa rece ca gheața îți este parcă 
și mai frig. Știți însă că giștele șl pisicile sînt viețuitoarele 
care rezistă la cea mm joasă temperatură? |n timp ce urșii 
albi rezistă la c temperatură de minus 80 grade C, giștele pof 
rezista la temperatura de minus ПО grade C.
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♦ ♦
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ție!... groapă" 
cit uși de puțin 
De fapt aceleași 
bui să fixeze în
și alte indicatoare cu următoa
rele texte: '„Loc pentru depo
zitarea gunoiului" (există în- 
tr-adevăr o ladă pentru gunoi 
dar ea stă în permanență răs
turnată, tot gunoiul fiind îm
prăștiat în preajma cuptorului 
de pîine!) Sau „Nu stricați 
baraca" (e vorba de im șopron

Mașină de climă artificială
La Tallin a fost construită o 

mașină de climă artificială cu a- 
jutorul căreia se poate afla re
pede cum influențează condițiile 
atmosferice asupra vopselelor, ta
curilor, bitumului, rășinilor, beto
nului, articolelor din piele și tex
tile, produselor alimentare.

Pe baza unui program fixat 
dinainte mostrele din aceste- ma
teriale sînt supuse influenței 
„soarelui", (unor lămpi de cuarț), 
„ploii" (unui duș de apă), „virilu
lui" (provocat de un ventilator).

ruiui cu privire la viteza de a- 
propiere, precum și date privind 
direcția și viteza navei însăși. 
Datele obținute sînt prelucrate 
fulger de mecanismul electronic 
de calcul, cu care este prevăzut 
dispozitivul și pe scala sa se 
indică unghiul necesar de de
viere de la drumul navei pen
tru ca aceasta să-și poată con
tinua navigația în deplină se
curitate. In caz de pericol dis
pozitivul, care cîntăreștț £ kilo
grame, intră în funcțiune în mod 
automat.

1

Calc viator elcctvovic 
pentru nave

Doi specialiști sovietici — că
pitanul de cursă lungă lila Bu- 
hanovski și inginerul Roman 
Raihlin — au construit un dis
pozitiv original pentru preîn- 
timpinarea ciocnirilor vaselor pe 
mare.

A.cest dispozitiv este un apa
rat electronic adaptat la radio
locatorul aavei. La apropierea 
navelor pe timp de ceață ei în- 
registrează datele radiotocato-

Nov tip de avtofurism
In R. P. Ungari a începui 

produc(ia noului tip de autotu
risme „Pajtâs", cu patru locuri 
și trei roti — două in tată și 
una în spate. Aspectul exterior 
al noului turism, am!”te$te de 
cabina unui avion, fiind din ple
xiglas. Construcția este realiza
tă din aluminiu. Ușile se des
chid în sus. Mașina dezvoltă o 
viteză maximă de 90 km pe 
oră, consumînd 5 litri de ben
zină la *00 km

dărăpănat sub care, probabil, 
constructorii își depozitau ma
terialele).

Toate amăra dau un aapect 
neplăcut incintelor blocurilor 
amintite. Locatarii ar putea 
contribui la amenajarea aces
tui nou cartier in care trăiesc, 
in care se joacă zilnic de di
mineață penă seara, copiii lor. 
Constructorii au făcut intr-ade
văr aici blocuri destul de fru
moase. Dar munca lor este um
brită de 
cum ar 
de var.

aceste lucruri „uitate" 
fi șopronul și groapa

Apă caldă fără... 
căldură

De două ori pe săptămlnă. 
blocurile 12, 13 și 18 de la Pe
trila sînt alimentate cu apă 
caldă pentru baie. Dar In aces
te, zile caloriferele rămîn reci. 
Locatarii acestor blocuri se în
treabă cum se poate încălzi 
camerele, atunci dnd calorife
rele sînt reci deoarece după ce 
ai făcut baie nu prea e plăcut 
să stai într-o cameră frigu
roasă.

Cel doi fochiști de la cen
trala termică a acestor blocuri

sini în flecare zi asaltați de lo
catari, învinuit! că nu dau și 
căldură in zilele programate 
pentru baie. Cei doi încearcă 
zadarnic să le explice că nu se 
poate acest lucru deoarece ca
zanul de rezervă este defect 

iar cele două In funcție nu pot 
asigura și apă caldă și încăl 
zire. Cei care vizitează însă 
centrala termică au ocazia să 
vadă și multe alte aspecte pe 
care (nu se știe din ce cauză) 
nu le vede în primul rind J.L.L. 
De pildă, cei doi fochiști sînt 
nevoifi să care cu roaba, pe o 
punte improvizată, (destui de 
instabilă), mai bine de 3 tone 
de cărbune în 24 de ore, acesta 
fiind consumul cazandor. In a- 
fară de aceasta, ia operația de
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♦
♦
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♦
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•
curățire a zgurii, cei doi fo- • 

e
♦
♦buler (cazan 

în condiții 
abia s trecu- 
perete $i ca-

chlști fac adevărate acrobații 
vîrîndu-se pe sub 
de apă), lucrînd 
deosebit de grele 
rîndu-se pe lingă
zan. Prin cîteva amenajări s-ar 
putea reduce mult eforturile a- 
cestor oameni și in același 
timp s-ar putea reglementa și 
încălzirea apartamentelor in zi- 

, lele programate pentru baie. 
•Toate acestea trebuie făcute 
însă acum.
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In acest an colectivul sectoru

lui 11 al minei Pefrila, însufle
țit de hotăririle partidului și gu
vernului, a desfășurat o muncă 
intensă obținînd succese de sea
mă în toate domeniile de acti
vitate.

Attt darea de seamă a birou
lui organizației de bază cît și 
discuțiile purtate de comuniști 
în cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri, care 
a avut loc recent, au scos în 
evidență faptul că harnicii mi
neri din sectorul II au luptat 

cu entuziasm pentru realizarea 
sarcinilor de producție, pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor 
celui de-al Ш-lea Congres al 
partidului nostru.

Din dezbaterile adunării a 
reieșit că atenția biroului orga
nizației de bază a fost îndrep
tată înspre întărirea rolului de 
conducător politic al organiza
ției de partid din sector Dato
rită muncii perseverente desfă
șurate de comuniști, de biroul 
organizației de bază, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri dSn sector a obținut reali
zări deosebit de importante. In 
anul curent minerii din sector 
au dat patriei 7.325 tone cărbu
ne peste plan, iar cei de la pre
gătiri au săpat aproape 200 m.c. 
Ш0Г multe lucrări de pregătiri 
decît aveau planificat. Aceste 
succese se datoresc întăririi dis
ciplinei în muncă și creșterii con
tinue a productivității muncii. 
Așa de pildă, în cele 9 luni care 
s-au scurs din acest an, produc
tivitatea a crescut cu 0,061 tone 
cărbune față de sarcina planifi
cată. Munca plină de avînt a 
cotedivului, în frunte cu comu
niștii, a fost încununată de suc- 

■ ces. Angajamentul luat de colec
tivul sectorului la începutul a- 
nului de a realiza pînă la 31 
decembrie a. c. economii în va
loare de 172.000 lei a și fost 

îndeplinit, obținîndu-se econo
mii suplimentare de încă 34.000 
lei. In obținerea acestor rezul
tate s-au evidențiat în mod deo
sebit comuniștii Sidorov Vasite. 
cart a extras 1444 tone de căr
bune pesite plan, Cristea Nico- 
lae —• 1.070 tone, Păsărică Ni- 
colae — 995 tone cărbune peste 
plan și alții. Dintre minerii de 
la pregătiri s-au evidențiat prin 
corfițt Kiozitate în muncă tova
rășii Kibedi Adalbert, Stroîa Va- 
sile și alții care zilnic își de
pășesc sarcinile de plan și exe
cută lucrări' de ca State.

Bc la început — tuutâ atculta buci desfășurări 
a luvdlâinlntnlui Ideologic й cadrelor didactice

in anii puterii populare, învă
țămîntul a luat o largă dezvoltare 
în Valea Jiului. An de an a cres
cut numărul școlilor, a crescut nu
mărul profesorilor și învă.ătorilor. 
Astăzi în școlile din Valea Jiului 
muncesc peste 500 cadre didactice.

Cadrelor didactice, partidul și 
guvernul le-a încredințat nobila mi
siune de a educa noua generație, de 
a pregăti cetățeni demni, conștienți, 
capabili de a înfăptui mărețele sar
cini ale etapei istorice pe care 
o străbate astăzi țara noastră.

îndeplinirea întocmai a sarcini
lor ce revin cadrelor didactice, se 
poate asigura numai dacă acestea 
se străduiesc să-și însușească cît 
mai temeinic problemele de bază 
ale teoriei marxist-leniniste, politi
ca partidului și statului nostru. în
sușirea teoriei marxist-leniniste dă 
posibilitate cadrelor didactice să se 
orienteze just in muncă, să înțe
leagă și să interpreteze pe baze 
științifice diferitele evenimente ale 
vieții contemporane.

Un ajutor deosebit de prețios 
în însușirea teoriei marxist-leninis
te îl primesc cadrele didactice prin 
învățămîntul idelogic. Acest în- 
vățămînt. cuprinde toate cadrele 
didactice din învățămîntul elemen
tar și mediu din raionul nostru.

Incepînd cu anul școlar 1960— 
1961 s-a intrat în cel de-al treilea 
an al invățămîntuiui ideologic. In 
primii doi ani toate cadrele didac

de bază ale partidului

să Ne consolidate
La realizările sectorului o con

tribuție importantă au adus-o 
maiștrii mineri Pop Zoltan, Ga
loș Traian, lako Ștefan, Miha- 
lac Rudolf și alții care au spri
jinit efectiv munca brigăzilor die 
care răspund, dîndu-le îndru
mări prețioase în activitatea lor, 
astfel încît în sector n-au exis
tat brigăzi care să rămînă ctt 
planul neîndeplinit.

In cuvîntul lor tovarășii Pîrja 
Viorel, Șardi Ștefan, Felea Li- 
viu, Croitoru Gheorghe și alții 
au arătat că realizările obținute 
se datoresc elanului în muncă, 
exemplului comuniștilor care au 
însuflețit activitatea întregului 
colectiv.

Biroul organizației de bază 
s-a preocupat îndeaproape de 
problemele economici, el a tra
sat sarcini concrete membrilor 
șl candidaților de partid care 
au desfășurat o muncă susținută 
în rîndurile оатепііот muncii 
fără de partid mobitizîndu-i la 
îndeplinirea indicilor de plan. 
Periodic, membrii de partid au 

prezentat informări în adunările 
generale de felul cum se achită 
de sarcini.

Darea de seamă a biroului or
ganizației de bază asupra acti
vității sale pe im an de zile pre
zentată în fața adunării gene
rale de tovarășul Cenaru Gheor
ghe, a analizat cu aprofunzime 
multiplele aspgcte ale muncii de 
partid. Ea a oglindit în același 
tîmp preocuparea organizației de 
bază pentru educarea comunistă 
a tineretului, scoțînd în eviden
ță realizările obținute. Cu spirit 
de răspundere darea de seamă a 
criticat pe unii membri și can
didați de partid cum sînt tova
rășii Taborschf Pavel, Konîcska 
Adam, Kiss Carol, Vesa Gheor
ghe și alții, care nu iau cuvîn- 
tul în adunările generale, sînt 
pasivi față de problemele care 

■se pun în dezbaterea comuniști
lor. De asemenea.darea de sea
mă a luat poziție critică și față 
de unii tovarăși ca de exemplu 
Buciuman Alexandru, Stanici 
Miloș, Buliga Ioan, Albu loan 
șî alții care au obiceiul să lip
sească de la adunările de partid

Din cuvîntul fiecărui partici
pant la discuții s-a putut des
prinde hotărîrea die a lichida cu 
lipsurile, de a munci mai bine 
pentru îmbunătățirea muncii de 
partid, pentru întărirea și con
solidarea succeselor obținute.

Z. ȘUȘTA&

tice au studiat problemele de bază 
ale teoriei marixst-leninistc. In a- 
cest an cadrele didactice au avut 
posibilitatea să-și aleagă forma de 
învățămînt pe care o vor urma. 
Conform indicațiilor date cadrele 
didactice, după ce au studiat doi 
ani pot să se înscrie la cercările 
de studiere a Istoriei P.M.R., eco
nomie politică sau materialism dia
lectic și istoric.

Anul trecut învățămîntul ideolo
gic al cadrelor didactice din raio
nul Petroșani s-a desfășurat în bu
ne condițiuni, s-au obținut rezul
tate mulțumitoare. Cadre didactice 
ca tov. Paraschivoiu Constantin, 
Kclemen Sara, Bîrcă Pavel, Voicu- 
lescu Maria și alții au muncit cu 
perseverență pentru ridicarea nive
lului lor politic și ideologic, lucru 
ce s-a reflectat apoi în succesele ob
ținute în activitatea profesională.

In acest an școlar s-au orga
nizat 3 cercuri de studiere a pro
blemelor de bază ale teoriei mar
xist-leniniste în care studiază noile 
cadre didactice și acelea care din 
anumite motive n-au reușit să ob
țină calificativele necesare, pentru 
a putea trece la studierea altor 
forme de învățămînt. S-au organi
zat de asemenea 12 cercuri de stu
diere a Istoriei P.M.R., 2 cercuri 
de studiere a economiei politice și 
un cerc de materialism dialectic și 
istoric.

Numărul cadrelor didactice cate

încărcat, în abatajele cameră, de tipul GNL-30 M. Una din aces
tea îi ajută în muncă pe minerii lui Sas Teodor care sapă un pre- 
abataj armat cu fler. IN CLIȘEU : Minerii Sas Teodor, Moșneguț 
Traian, Palko Ioan și Besarca Constantin urmăresc lucrul ma
șinii' la încărcarea cărbunelui. Datorită folosirii acestui utilaj 
modem brigada obține zilnic 900 -1000 kg. cărbune peste plan 
fiecare post prestat.

de

O LECȚIE NV STRICA ..
(Urmare din pag. l-a)

In aceste condiții trebuia ca Mi- 
chiev împreună cu ceilalți din bri
gadă să intervină numaidecît. Stînd 
de vorbă cu fiecare în parte reuși 
ca în brigadă să se stabilească din 
nou aceeași atitudine față de mun
că, aceeași tragere de inimă.

...Pînă la urmă Belivoarcă a ple
cat din brigadă și a fost dat la 
întreținere. In brigadă însă s-a 
discutat mult plecarea ajutorului 
de miner. Unii își dădeau părerea : 
ba că-i ambițios, încăpățînat, la-

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

N - P- - T -A De ce această neglijență ?
De citeva săptămini, un număr 

mare de saboți metalici vechi, 
depozitați parcă în mod inten- 
ționet, împiedică circulația că
lătorilor pe pasajul dintre liniile 
1 și 2 în stația C.F.R. Lupeni. 
Dacă în cursul zilei, călătorii 
pot evita la urcare și coborîre 
<Bn vagoane incidentele neplă
cute, seara acest lucru devine 
aproape imposibil, in această 
direcție putem enumera mai mul- 

I te cazuri edificatoare ca cel al 
' cetățenilor Varga Emeric, Toma 

Iosif, Szabo Ecaterina, care 
; s-au ales cu zgîrieturi și leziuni, 
j Cu toate sesizările făcute, sabo- 

ții au rămas pe loc. Mai mult, 
I acum călătorul pentru a parcurge

au cerut să studieze economia po
litică și materialismul dialectic și 
istoric este prea mic față de posi
bilitățile ce există în rai om

Pentru conducerea cercurilor au 
fost selecționați propagandiști din 
rîndul cadrelor didactice cu multă 
experiență, cum sînt tov. Pîrăianu 
Simion, Bartha Pavel, Man Florica, 
Păunescu Dumitru și alții.

Învățămîntul ideologic a început 
anul acesta cu studierea documen
telor istorice ale Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. Pînă la 1 noiem
brie a.c. toate cadrele didactice 
studiază în mod'individual Rapor
tul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej prezentat la Congresul al 
Ill-lea al partidului. Pentru apro
fundarea materialului s-a recbman- 
dat să se organizeze în cursul lu
nii septembrie și octombrie 4 semi
nalii. Pentru lămurirea anumitor 
probleme este bine să se organize
ze consultații colective pe școli sau 
pe cercuri.

Studierea temeinică a documen
telor Congresului al III-lea al 
P.M.R. dă posibilitate cadrelor di
dactice să cunoască marile realizări 
înfăptuite de poporul nostru sub 
conducerea partidului pe drumul 
construcției socialiste, să cunoască 
istoricele sarcini puse de etapa de
săvârșirii construcției socialismului 
în care a intrat țara noastră. Deo
sebit de importante sînt sarcinile 

com după bară,că n-are conștiința 
destul de dezvoltată.

— Dar cine e de vină ? — între
bă Michiev. Noi cu toții. Trebuia 
să-l educăm, să ne ocupăm mai 
mult de el. Dar și asta-i o lecție 
pentru el. Am și auzit că vrea să 
vină înapoi la noi.

— Nu-l mai primim în brigadă 
— răspunse un tînăr.

— Mai tîrziu tot la noi o să 
vină. Și o să-l primim că-i băiat 
bun, dar să se învețe minte. Nu-i 
strică lecția.

pasajele nr. 2 și 3, pînă La ca
păt, trebuie să execute o adevă
rată demonstrație de echilibris
tică din cauza băltoacelor de apă 
apărute în ultimul timp. Cetățe
nii, care după cum e și firesc, 
s-au obișnuit să nu privească cu 
nepăsare lipsa de gospodărire, 
se întreabă în mod legitim: De 
ce cu toate sesizările nepăsarea 
în loc să dispară, crește ? Pînă 
cînd tovarășii din conducerea 
stației C.F.R. Lupeni (șef ing. 
Macarie Constantin) vor tolera 
această situație care, în ansam
blu, dă gării un aspect în care 
nota de neglijentă predomină?

A. NICH1TA 
corespondent

puse de Congresul al III-lea în do
meniul munefi ideologice.

Cunoscînd în mod aprofundat ho- 
tărîrile Congresului al III-lea al 
partidului nostru, cadrele didactice 
pot -să aducă în mod cbnștient con
tribuția lor la traducerea în viață 
a- acestor hotărîri. '

in perioada care se studiază do
cumentele Congresului al III-lea 
este necesar ca organizațiile de par
tid din școli, propagandiștii să 
controleze felul în care se acordă 
atenția cuvenită studiului de către 
tbate cadrele didactice.

De la, început trebuie dată toa
tă atenția bunei desfășurări a în- 
vățămîntului ideologic și să fie 
combătută cu tărie orice tendință 
de subapreciere a muncii ideolo
gice ce s-a manifestat anii trecuți 
la unele cadre didactice, care au 
început să • studieze doar în preaj
ma colocviilor.

De asemenea este necesar să se 
combată însușirea mecanică a ma
terialului, să se pună accent pe 
legarea «problemelor teoretice de 
sarcinile activității practice, să se 
urmărească eficacitatea rnvățămîn- 
tului ideologic, concretizată în re
zultatele obținute în munca profe
sională de fiecare profesor șî în
vățător.

Acordînd de la început toată 
grija bunei -desfășurări a învăță- 
mîntului ideologic se va ajunge ca 
în Valea Jiului cadrele didactice 
să-și -facă pe deplin datoria, să fie 
la înălțimea marii sarcini ce li s-a 
acordat, aceea de a educa, de a 
pregăti noua generație.

P. UNGUR

• PUBLICITATE

O.[.L. Pfoflose Indusinale
PETROȘANI

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

Paltoane pentru băr
bați, femei și copiii, 
costume bărbătești 
și pentru copii, 
taioare femei, 
bocanci pentru băr
bați, femei și copii, 
ghete pentru copii, 
cizme cauciuc, 
postav, finet, bar- 
chet, sibir etc.

T. A. P. L.
PETROȘANI

Aduce la cunoștința publi
cului că începînd cu data de 
24 septembrie 1960 a des
chis la fosta grădină de va
ră Gambrinus

„Micul cazinou* 
unde veți putea petrece o 
după amiază și o seară plă
cută, oferindu-vă diferite jo
curi ca: rummy, șah, domi
no, table etc.

De asemenea vă mai ofe
ră în fiecare zi și seara un 
bufet bine asortat, grătar 
special, diferite minuturi și 
un bogat sortiment de bău
turi.

Muzică plăcută și ca
mere bine încălzite.

O. A. D. L. F. I
PETROȘANI |

Face cunoscut că în cursul 
lunii octombrie va asigura ȘȘ 
aprovizionarea populației din îi 
Valea Jiului cu cartofi pen- ii 
tru iarnă. ii

In acest scop s-au orga- Și 
nizat centre de desfacere ;■ 
în toate localitățile raio- ■■ 
nului. ■■

Astfel, vor funcționa cen- ij 
tre de desfacere în Lupeni, îi 

la parapetul Viscoza și li- ii 
nia 11 din gara Lupeni; ii 
gara Vulcan, parapet Pe- ii 
trila și în toate unitățile î: 

i O.A.D.L.F. ІІ

ANUNȚ ;
O. C. L. Produse In* ? 

dustriale Petroșani cau- i; 
tâ spre angajare ;

revizor
de inventariere j
cu retribuția de lei 

700-950 lunar. i
informații suplimen- ’ 

tare asupra condițiilor i; 
de angajare se primesc ; 
la resortul muncă și sa- I; 
larii din cadrul unității. <
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Întîlnirea mondială 
a ziariștilor

BADEN 21 (Agerpres)
La ședințele întâlnirii mondiale 

a ziariștilor continuă dezbaterile pe 
marginea principalelor probleme, de 
pe ordinea de zi.

In ședința din dimineața zilei 
de 20 octombrie reprezentantul zia
riștilor din R. P. Chineză, Țzin 
Cijun-hua, a vorbit despre succe
sele lucrătorilor din presă din R.P. 
Chineză, despre pregătirea de ca
dre calificate de ziariști, despre 
dezvoltarea colaborării prietenești 
cu ziariștii din celelalte țări.

Reprezentantul ziariștilor din 
Polonia a prezentat clteva propu
neri referitoare la acordarea de 
ajutor ziariștilor din țările slab 
dezvoltate.

Delegatul algerian a demascat 
metodele de care uzează presa im
perialistă pentru a trece sub tăce
re și a prezenta sub o lumină fal
să țelurile nobile ale luptei po
porului algerian pentru eliberarea 
sa națională.

Cuvîntarea delegatului algerian 
a fost sprijinită de delegatul fran
cez care a subliniat că războiul din 
Algeria contravine intereselor po
porului francez.

Cuvîntările rostite de reprezen
tanții Mexicului, Italiei, Venezuelei 
au constituit o chemare fierbinte 
la colaborarea strînsă intre ziariș
tii din toate țările, la lupta pentru 
adevărata libertate a presei și pen
tru informarea obiectivă.

---- O-----

Vizita regelui 
Afganistanului în R. A. U.

KABUL 21 (Agerpres)
După cum anunță postul de ra

dio Kabul, regele Afganistanului, 
Mohammed Zahir Șah, a plecat la 
20 octombrie într-o vizită oficia
lă în Republica Arabă Unită. Re
gele este însoțit de Aii Moham
med, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și de alte per
soane. Regele Afganistanului va 
vizita R.A.U. între 22 și 30 oc
tombrie.

----- O-----

Demonstrație antiimperialistă 
în Guatemala

GUATEMALA CITY 21 (A- 
gerpres).

In seara zilei de 20 octombrie 
pe străzile capitalei Guatema- 
lei, a avut loc o mare demon
strație antiimperialistă lai care 
au participat numeroși tineri 
guatemalezi.

Lucrările Comitetului Politic 
al Adunării Generale a O.N.U

In ședința din dimineața zilei 
de 20 octombrie a Comitetului 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a continuat discutarea 
problemei dezarmării.

Primul a luat cuvîntul minis
trul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Polone, A. Ra- 
packi.

Referindu-se la proiectele de 
rezoluție prezentate pînă acum 
în problema dezarmării, Rapacki 
a arătat că în timp ce scopul 
proiectului de rezoluție sovietic 
este elaborarea unui tratat cu 
privire la dezarmarea generală 
si completă, proiectul de rezo
luție al puterilor occidentale, la 
lei ca și cuvîntarea din 19 oc
tombrie a reprezentantului ame
rican, ara-tă limpede că adevă
ratele intenții ale autorilor pro
iectului (Italia, Anglia, S.U.A.) 
sînt.atît de departe de acest scop 
încît nu este posibil să crezi în 
vorbele rezoluției.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Poloniei a arătat de aseme
nea lipsa de temeinicie și pri
mejdia modului de abordare de 
către puterile imperialiste a 
ideii creării forțelor internațio
nale de poliție. Atîta timp cît 
nu va fi schimbată structura 
actuală a Organizației Națiuni
lor Unite, a spus el, aceste for
te vor fi folosite numai în in
teresul unei singure părți.

In încheiere ministrul Aface
rilor Externe al Poloniei, a de
clarat că Adunarea Generală 
trebuie să adreseze tuturor sta
telor propunerea de a se renun
ța la crearea de noi baze mili
tare și la instalarea de baze

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

rachete pe teritoriipentru 
străine.

Apoi 
trul Afacerilor Externe al Ceho
slovaciei, Vaclav David.

Delegația cehoslovacă a spus 
V. David, sprijină întrutotul 
propunerea ca Comitetul Poli
tic să treacă cu toată răspunde
rea și fără întîrziere la elabo
rarea unor directive concrete 
pentru tratativele viitoare cu pri
vire la dezarmarea generală și 
completă, pe baza proiectului 
Uniunii Sovietice. Dacă însă pu
terile occidentale vor folosi a- 
ceeașî tactică de obstrucție și 
tergiversări pe care au folosit-o 
în trecut și vor refuza să ela
boreze de urgență directive pen
tru tratative viitoare, atunci 
delegația cehoslovacă nu va pu
tea participa la lucrările Comi
tetului Politic în această 
b Iernă.

Președintele Comitetului 
litic a atras atenția celor 
zenți asupra faptului că nu s-a 
mai înscris nimeni' la cuvînt. 
Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, a declarat că acest fapt 
stîrnește o serioasă neliniște, 
întrucît aceasta înseamnă că 
membrii Comitetului se sustrag, 
de la discutarea acelor proble
me acute și serioase care stau 
în fața Comitetului Politic. El 
și-a exprimat de asemenea ui
mirea pentru faptul că reprezen
tanții puterilor occidentale, ca
re au participat la tratativele cu 
privire la dezarmare și care 
și-au prezentat proiectele lor de 
rezoluție, nu s-au înscris la cu
vînt.

Cu aceasta ședința Comitetu
lui Politic a luat sfîrșit.

a luat cuvîntul minis-

pro

Po- 
pre-

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 21 (Ager

pres).
După cum reiese din știrile 

transmise de agențiile de presă, 
situația în capitala Republicii Con
go s-a agravat din nou foarte mult. 
Clica rebelilor condusă de colo
nelul Mobutu, căutînd să izoleze 
pe primul ministru Lumumba, a 
început în ultimele zile o campa
nie de persecutare și urmărire a 
partizanilor acestuia, recurgînd la 
măsuri de teroare și violență fizi
că.

Partizanii lui Mobutu terorizea-
------- —~ -------- -------- 

ж

Jntîlnirea lui Max Reimann cu activiști 
social-democrați din R. F. Germană
BERLIN 21 (Agerpres) — TASS
In octombrie a avut loc o întîl

nire între Max Reimann, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Germa
nia și alți membri ai C.C. al P.C. 
din Germania cu 70 de activiști 
și membri ai Partidului Social-De
mocrat din Germania.

în cursul intîlnirii s-a ajuns la 
deplina unanimitate de păreri că 
lupta împotriva înarmării atomice 
și a legilor excepționale, pentru re
nunțarea la arma atomică și pentru 
dezarmarea completă a celor două 
state germane are o importanță 
primordială.

ză populația orașului efectuînd 
percheziții și arestări însoțite de 
jafuri și violențe.

In legătură cu situația care s-a 
creat, guvernatorul provinciei Leo
poldville, Kamitatu, a cerut la 20 
octombrie colonelului Mobutu ca 
acesta să cheme la ordine imediat 
trupele sale și să înceteze teroarea 
și violența împotriva populației. 
Kamitatu a decretat mobilizarea 
civilă și va folosi forțele de poli
ție care se află la dispoziția sa 
pentru restabilirea ordinei și în
cetarea samavolniciiei și a violen
ței împotriva populației.

Puternicul ecou internațional 
N. S. Hrușciov 

poraneității a căror soluționare 
ar contribui la instaurarea unei 
lumi echitabile care să aducă 
popoarelor fericire și prosperi
tate pe pămînt.

al cuvîntării lui
S.U.A.

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Cuvîntarea rostită de -N. S. 

Hrușciov la mitingul oamenilor 
muncii din Moscova a stîrnit un 
viu interes la New York. De în
dată ce șeful guvernului sovie
tic și-a început cuvîntarea, a- 
gențiile telegrafice americane au 
început transmiterea unor ex
puneri amănunțite ale acestei 
cuvîntări. In repetate rînduri 
posturile de radio și televiziune 
au transmis în cadrul emisiuni
lor de știri extrase din cuvîn
tarea lui N. S. Hrușciov.

Agenția United Press Inter
national subliniază cuvintele lui 
N. S. Hrușciov că în cei 15 ani 
care au trecut de la terminarea 
războiului în lume au avut loc 
uriașe transformări politice și

i sociale. Hrușciov, arată agen- 
i ția, a subliniat că Statele Unite 
I și-au pierdut forța de atracție 

pe care o aveau altădată și 
mai este aceeași țară mare 
trecut.

Agenția citează cuvintele 
fului guvernului sovietic 
participarea sa la lucrările 
siunii Adunării Generale nu 
mai că merita, dar era chiar 
cesară.

I
i

R. P. POLONA

I

*

R. D. GERMANA

nu 
din

șe- 
că
se- 
nu- 
ne-

BERLIN 21 (Agerpres)
Cuvîntarea președintelui Consi

liului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a stîrnit un viu interes 
în rîndurile oamenilor muncii din 
R. D. Germană.

In centrul atenției emisiunilor de 
radio s-au aflat declarațiile lui 
N. S. Hrușciov în problema ger
mană, care au demascat acțiunile 
puterilor imperialiste în problema 
încheierii Tratatului de pace cu 
Germania.

După cum subliniază postul de 
radio „Deutschland Sender" pri
mul ministru sovietic a avertizat 
cercurile agresive ale puterilor oc
cidentale în legătură cu folosirea 
problemei germane în interesul po
liticii „de pe poziții de forță".

Posturile de radio din R.D.G. 
au subliniat de asemenea declara
țiile lui N. S. Hrușciov despre des
fășurarea primei etape a celei de-a 
15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., despre eforturile Uniunii 
Sovietice în vederea soluționării 
problemei dezarmării generale și 
complete, în vederea lichidării de
pline a rușinosului sistem colonial.

Participanții la întîlnire au sa
lutat memorandumul guvernului R. 
D. Germane cu privire la dezar
mare ca fiind o inițiativă impor
tantă în apărarea intereselor pă
cii și reunificării Germaniei și au 
cerut ca aceste propuneri să fie 
supuse discuției generale în Ger
mania occidentală, ca între cele 
două state geribane să aibă loc 
tratative în legătură cu propune
rile de dezarmare prezentate de 
R. D. Germană și ca în cele două 
state germane să se țină un refe
rendum popular cu privire la de
zarmare.

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

RECUNOAȘTERI
NEW YORK 21 (Agerpres)
Sub titlul „Comunicăm că tu

riștii americani au fost spioni" 
ziarul „New York Mirror" publi
că o știre a lui Drew Pearson din 
Washington în care se spune prin
tre altele :

„Nu e plăcut să recunoaștem că 
rușii spun adevărul. Dar în aface
rea Bennett și Kaminsky — doi 
foști aviatori arestați ca spioni a- 
mericani. rușii au dreptate. Deși

■ • •
au plecat ca turiști, cei doi lucrau 
de fapt pentru Agenția Centrală 
de Investigații, iar în prezent cînd 
ei se află în siguranță, în afara 
Rusiei și cînd rușii cunosc faptele 
poporul american trebuie de aseme
nea să le cunoască".

Kaminsky și Bennett, scrie Pear- 
sont „au acceptat ca în timpul că
lătoriei, prin Rusia să-și pună ochii 
și urechile la dispoziția Agenției 
Centrale de Investigații".

VARȘOVIA 21 (Agerpres).
Opinia publică din Polonia a i 

așteptat cu mult interes cuvîn- | 
tarea lui N. S. Hrușciov la mi- j 
tingul oamenilor muncii din | 
Moscova. i

Cînd a început mitingul de la i 
Palatul Sporturilor de la Luj- I 
niki, multe mii de oameni aî I 
muncii din Polonia au ascultat I 
postul de radio Moscova care ■ 
transmitea strălucita cuvîntare a 
Iui N. S. Hrușciov.

Postul de radio central al 
R. P. Polone a transmis în cî- 
teva rînduri extrase din cuvîn
tarea lu» N. S. Hrușciov, con- 
sacrînd cuvîntării șefului guver
nului sovietic o emisiune spe
cială, precum și comentarii.

In comentariul radiodifuzat 
se spune: primul ministru Hruș
ciov a subliniat că 
principal în lucrările 
tape a celei de-a 15-a 
Adunării Generale a 
fost lupta a ceea ce 
progresist, împotriva . vechiului 
care șl-a trăit traiul și care îm
piedică dezvoltarea și creșterea 
notilai. In cwrîatarea sa N. S. 
Hrușciov a vorbit despre pro
blemele arzătoare ale contem-

elementul 
primei e- 
sesiuni a 
O.N.U. a 
este nou,

APELUL С. C. AL P. C. JAPONEZ
TOKIO 21 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Siga, membru al Prezidiului C.C. 

al P.C. din Japonia și Ivama, mem
bru al C.C. al P.C. din Japonia, 
au făcut o vizită lui Eda, secretar 
general al Partidului Socialist și 
din însărcinarea C.C. al P.C. din

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

MITING LA TOKIO

Japonia i-au remis o declarație care 
cuprinde apelul de a se intensifica 
lupta comună a celor două partide 
împotriva reînvierii militarismului 
și împotriva pericolului de fasci
zare a țării, care s-au mainfestat 
prin asasinarea iui Asanuma.

TOKIO 21 (Agerpres). TASS 
transmite:

Oameni ai muncii din 40 de 
orașe ale Japoniei au organizat 
mitinguri și demonstrații de 
protest împotriva „tratatului de 
securitate" japono-american. Mi
tingurile și demonstrațiile s-au 
desfășurat sub lozincile: „Jos 
alianța militară ilegală cu 
S.U.A. I“, „Să demisioneze gu
vernul Ikeda care I-a asasinat 

pe Asanuma 1". «
In ciuda vintului rece și a 

ploii, peste 50.000 de persoane 
au participat (a 20 octombrie la 
mitingul care a avut loc în ca
pitala Japoniei.

Luînd cuvîntul în fața celor

prezenți Sandzo Nosaka, preșe
dintele Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, a declarat că po

porul japonez și-a unit rîndurile 
în luptai împotriva „Tratatului 
de securitate" japono-american. 
Trebuie ca acese forțe unite să 
fie orientate împotriva ofensivei 
militarismului și fascismului. 
Nosaka a înfierat imperialismul 
americani, capitalul monopolist 
japonez și partidul liberal-de
mocrat ca asasini ai lui Asanu
ma.

La miting a luat de asemenea 
cuvîntul Eda, secretar general 
al Partidului Socialist.
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a rușinosului sistem colonial.
---- O-----

R E V E
Grecia
(Agerpres) TASS

gre- 
ulti-

...în
ATENA 21 

transmite :
La 20 octombrie peste 20.000 

de pietrari din Atena, Pireu și 
suburbiile acestor orașe, au decla
rat o grevă de 24 ore. Aceasta 
este una dintre cele mai mari 
ve ale muncitorilor greci din 
mul tâmp.

Greviștii cer îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă,, pre
cum si pensii de bătrînețe.

'-V.
...în Franța

PARIS 21 (Agerpres).
La 20 octombrie lucrătorii 

Serviciului de protecție a navi
gației aeriene al aviației civile 
din Franța au declaraț. la Йе_ 
гпагеа organizațiilor « sindicale 
ale C.G.T., C.F.M.C. și, „Force 
Оиѵтіёге" o grevă deІііогІІіп 
apărarea libertăților sindicale și 
în sprijinul revendicărilor lor 
economice. In timpul grevei ae- 
rodroamele pariziene Orly și Le 
Bourget au fost complet imobi
lizate.

---- o—

In sprijinul deținuților politici 
spanioli

AIRES 21 (Ager-

de legătură al Miș- 
eliberarea deținuți- 

și ■ portu-

BUENOS 
pres).

Comitetul 
cării pentru
lor politici spanioli 
ghezi a anunțat că între 11 și 
13 noiembrie la Buenos Aires 
va 'avea loc Congresul pentru 
eliberarea deținuților politici 
din Spania și Portugalia.

La Congres au fost invitate 
delegații alcătuite din deputați, 
reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale și ziariști din nume

roase țări latino-americane. Con- 
g ...ul va lua în discuție situa
ția deținuților politici spanioli 
și portughezi pentru a fi înfă

țișată apoi membrilor parlamen
telor diferitelor țări.
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