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Ședința Consiliului de Stat 
al R. P. Romine

ha 2 octombrie atc. a avut loc la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat ai R.P. Rom ine, sub președinția tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președ ințele Consiliului de Stat.

Au fost prezenti tovarășii: Fon Gheorghe Mattrer, Ștefan Voi-

Comuniștii — In fruntea lipici 
pentru îndeplinirea sarcinilor 

de iw (Minerit
Cu angajamentul anual îndeplinit

In cursul acestui an colectivul 
preparafiei Petrila, însuflețit de 
exemplul viu al comuniștilor, a 
obținut realizări importante în 
buna desfășurare a procesului de 
producție. In primele 8 luni ale 
anului, muncitorii și tehnicienii 
secției de preparare și-au reali
zat planul de producție în pro
porție de 105,3 la sută, iar pla
nul la brichete a fost depășit cn 
5 la sută. Angajamentul luat de 
a produce 10.000 tone brichete 
peste plan pe anul 1961, a fost 
înddplinit încă la data de 18 sep
tembrie a.c.

Tot în această perioadă, a fost

Mereu în primele rînduri
tone cărbune mai mult decît an-Sporirea continuă a producției 

de cărbune constituie una din 
preocupările de seamă ale comu 
niștilor din sectorul II al minei 
Petrila. In fiecare abataj, loc de 
muncă, membrii și candidatii de 
partid sînt insufletitorii orta
cilor cu care lucrează. în primele 
rînduri pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru traduce
rea în viată a sarcinilor pe care 
Congresul al IlI-lea al partidu
lui le-a pus în fata minerilor. In 
cursul acestui an brigăzile con
duse de comuniștii din sectorul 
II au trimis'pe benzile prepara
ției 8035 tone cărbune,cu 135
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S-au deschis cursurile 
colii serale' economice de partid

Zilele trecute s-au 
deschis cursurile 
Școlii serale Econo
mice de partid de 
doi ani de pe lîngă 
Comitetul orășenesc 
de partid Petro
șani.

In noul an de 
învățămînt școala se
rală va fi frecventată 
de 180 de cursanți, 
activiști ai organiza
țiilor de masă, con
ducători de între- 
prindferi și institu
ții.

Cu prilejul des
chiderii noului an 
de învătămînt în 
fata cursanților a 
luat cuvîntul tova
rășul Vîjdea Gheor

ghe, secretar al 
Comitetului orășe
nesc die partid, ca 
re a vorbit despre 
însemnătatea însu
șirii învățăturii rnar- 
xist-leniniste. a do
cumentelor partidu
lui nostru, dtespre 
sarcinile cadrelor 
conducătoare din e- 
conomie. în lumina 
hotărîrilor celui de 
al IlI-lea Congres 
al P.M.R.

După cuvîntul to
varășului Vîjdea, a 
fost predată prima 
lecție din proga- 
mul de învătămînt. 
Pentru cursantii a- 
nului I a fost pre
dată Lacția „Obiec
tivul economiei po
litice și formațiile

■■

redusă umiditatea din cărbune 
cu 0,7 puncte, iar cenușa căr
bunilor preparați cu 1,0 puncte, 
realizîndu-se astfel și angaja
mentul privind calitatea produc
ției. La succesele obținute, un 
aport prețios au adus tov. De- 
leanu Victor, Negrean Mihai, 
Șofalvi Ludovic, Rtisu Carol, 
Colda Traian, Gupșan Alexan
dru, Toth loan și aîti membri și 
candidați de partid, care, lună 
de lună, s-au situat mereu la loc 
de frunte în întrecerea socialistă 
în care sînt cuprinși aproape 90 
la sută din salariații prepara
tei.

gajamentul anual al întregului 
colectiv de muncă.

In activitatea de fiecare zi, 
cele mai frumoase rezultate le-a 
înregistrat brigăzile de mineri 
conduse de comuniștii Nistorean 
Gheorghe, Michiev Gheorghe, 
fiecare dând peste plan cîte 600 
tone cărbune. In privința oali- 
tății cărbunelui extras, cele mai 
frumoase realizări le-au obținut 
minerii din brigada comunistului 
Firoiu loan, care în tot cursul 
anului nii.a avut nici un vago- 
net de haftune rebutat pentru 
șist.

social—econo
mice precapitaliste“ 
iar la anul II lecția 
„Trăsăturile funda
mentale ale perioa
dei de trecere de la 
capitalism la socia
lism". Lecțiile au 
fost predate de că
tre tov. Pop Aurel, 
șeful catedrei de e- 
conomie politică a 
școlii serale econo
mice și de tov. Bă- 
dău Victor. lector 
al cabinetului de 
partid.

In cursul anului 
de învătămînt, cursu
rile școlii vor fun
cționa în după a- 
miaza zilelor de 
mărfi, pentru anul I, 
și miercuri, pentru 
aniil II.

La fiecare sfîrșit de lună, 
cînd face preluarea lucru
lui, topograiful sectorului XI 
investiții de la mina Petrila 
nu are nimic de obiectat bri
găzii conduse de tov. Șotno- 
gyi Iuliui Minerii brigăzii 
realizează lună de lună a- 
vansări sporite și dau lucru 
de calitate în galeriile pe 
care le sapă. IN CLIȘEU : 
Minierii Dogiaru Sevastian, 
Orban Iosif, Butuza Petru 
și Bălășoiu Vian dintr-un 
schimb al brigăzii tov. Șo- 
mogyi răsfoiesc ziarul 
înainte de intrarea în șut
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Filatori fruntași
In luna septembrie a.c. mun

citorii din secția а Л a filaturii 
Lupeni au obținut realiz i în
semnate. Respectînâu-și 'angaja 
mentele luate ei au îmbunătăți’, 
calitatea firelor praâuse, au spo
rit cu 5—10 la sută randamen
tul planificat și au redus cu 
0,8 la sută deșeurile.

La acest succes au contribuit 
cel mai mult brigăzile de fila
tori conduse de Groșa losif care 
au produs 106.600 bobine cu re
but minim (0,06 la sută) Pîr- 
viilescu Dumitrii' și' "Burtosul 
Petru care au realizat cea mai 
bună calitate și Doroczi Dănilă 
care a filat fără nici un deșeu 
13.000 bucăți bobine

La începutul lunii octombrie, 
rezultatele întrecerii îfitre fila
torii secției a II-a sînt și măi 
promițătoare. Zi de zi angaja
mentul brigăzilor de a realiza o 
mie de bobine burte și hupftăi una 
rea este depășit.

tec și Avram Bunaciu, vicepreșe dinți ai Consiliului de Stat, Gri-
gore Geamănu, secretarul Consi liului de Stat, A. Breitenhoffer, 
I. Creangă, C. Daicoviciu, O. Diacondscu, Isac Mărtin, At. Joja, M. 
Ralea, Maria Rosetti, L. Takacs, I. Teclu și V. Vîlcu, membri.

S-au discutat și adoptat o s ei ie de decrete si hotăriri.
Procurorul General al R. P. Romine a prezentat Consiliului de 

Stat un raport asupra activității procuraturii și asupra unor as
pecte ale legalității, în diferite domenii de activitate.

Examinând apoi unele probi eme de ordin legislativ, Consi
liul de Stat a dat indicații Cons iliului de Miniștri pentru a pre
găti și definitiva proiectele de le gi necesare unei mai bune orga
nizări a cîtorva sectoare de activ itate socială și de stat.
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întețit de injectoarele cu mo
torină, focul din cuptoarele unde 
se încinge fierul pînă la incandes
cență spre a putea fi modelat 
după dorini î de forjori, flăcă
rile răzbat în afară ca niște șerpi 
ce lin cu tot dinadinsul să-și în
colăcească prada. Fețele forjorilor 
se îmbujorează a- 1
tund cînd din 
viitoarea flăcări- 
lor scot bucățile 
diforme de metal 
spre a le trans- в (J 
forma în piese a- I Л;
tît de necesare jg/jgSSgSt ■ ,
desfășurării тип- 
cii în subteran.

— Măi Ludovic, ia adu un pic 
cleștele de spart alune — spuse
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Boier Andrei.
— Uite-l aici, îi , răspunse 

Gyorfi, și cit ai bate din pâlnie 
se și înființa cu un clește „miti
tel" așa cam de un metru.

— Acum prinde de aici —

30 de kilograme.
Gyorfi, un voinic cit un munte, 

înfășcă bucata de metal în fălcile 
cleștelui și trecu deîndată în încă
perea ciocanelor. Amândoi fixară 
bucata de fier sub ciocanul pneu
matic. O apăsare pe o pedală Și 
uriașul ciocan începu să lovească

Mai mulți muncitori la cursurile 
universității populare

Anul trecut, în cadrul clubului 
muncitoresc Petrila a funcționat o 
universitate. populară, dar dintre 
angajați! preparației puțini erau 
cei care frecventau cursurile ei. 
Iată însă că :în acest an comite
tul sindicatului preparației a do
vedit ■ o preocupare mai stăruitoa
re pentru înscrierea unui număr 
cît mai mare de muncitori la
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în mod ritmic fierul încins din ♦ 
care săreau seîntei: întors pe toa- « 
te părțile sub loviturile puternice ț 
ale ciocanului pneumatic, fierul ♦ 
dif orm începea să capete contur, • 
transformîndu-se intr-un pinion J 

de cuplung, 
doi forjori.

к*4

Ieșită din mina celor * 
piesa pare turnată. » 

Nici nu-i de mi- J 

0 rare fiindcă și ♦ 
Boier Andrei și ♦ 

I Gyorfi Ludovic« 
sînt meseriași pri- J 
cepuți. Deși are. ♦ 

В numai 31 de ani,*
> Boier se numă- ♦

nă printre vele- ♦ 
rănii Uzinei de re—* 

parat utilaj minier. Aici în uzină ♦ 
a învățat meseria -ce i~a fost dra- • 
gă din copilăriei De curînd a săr- * 
bătorit 15 ani de cînd lucrează* 
în uzină, la secția forjă., Cîte ♦ 
piese a lucrat în cei 15 ani, greu*,\ 
le poate socoti și un contabil că J 

doar ele se numără cu zecile în* 
fiecare zi- li e greu să facă așa* 
ceva și lui Gyorfi care-i mai de\ 
puțină vreme în uzină. Amîndoi ț 

însă fac în fiecare zi o „socotea- • 
lă“ de care nu uită niciodată. A- ♦• 
ceea ca toate lucrările executate ♦ 
de ei să fie de. bună calitate.. Și* 
pentru aceasta ei sînt prețuiți de * 
întregul colectiv al uzihei: •

♦

D. GRI ȘAN ♦

cursurile universității populare. 
Pînă in prezent comitetele sin
dicale din secție au înscris 42 sâ- 
lariați ai preparației, în marea 
majoritate muncitori. Printre ei se 
află Boldura Ștefan, Szakacs loan, 
Maier. Maria, Hoțea Ștefan, Traistă 
Mîhai, -Iva'șcu Nicolae și Ember 
Iosif. Peste cîteva zile universi
tatea populară din Petrila , își vf 
reîncepe activitatea.



STEAGUL ROȘU
I I

Rolul disciplinei conștiente 
în procesul inslructiv-educativ

PRIMII PAȘI SPRE
„BRĂȚARA DE AUR

Recenta consfătuire a profeso
rilor diriginți din Valea Jiului a 

.. dezbătut numeroase probleme de 
educație folosite în munca diri
gintelui și mai ales metodele în
sușite și aplicate pentru obținerea 
unor rezultate mai bune la învă
țătură. Cele două planuri de mun- 
că (Plan de muncă al dirigintelui 
de clasa a VIII-a, susținut de tov. 
prof. Cons tanti nescu Claudia și 
Planul de muncă al dirigintelui la 
școala experimentală susținut de 
tov. prof. Popescu Doina) prezen- 

. tate în fața profesorilor diriginți 
au constituit o bună bază de dis
cuții asupra celor mai importante 
probleme legate de munca educa
tivă în procesul de învățămînt, de 
rolul colectivului in formarea dis
ciplinei, legătura cu părinții și or
ganizațiile de tineret etc. Consfă
tuirea a avut scopul de a promo
va și generaliza cele mai noi și 
mai bun® metode pentru îmbună
tățirea procesului instructiv-educa- 
tiv, «ubliniindu-se faptul că diri
gintele este factorul 
portant în realizarea 
instruirii elevilor.

Un rol hotăritor în 
ducației și instrucției 
are disciplina. Despre disciplină 
ți mai ales despre disciplina conș
tientă, s-a vorbit foarte mult atît 
în legătură cu problemele legate 
direct de însușirea cunoștințelor, 
cît și de educație. Disciplina conș
tientă este« proprie educației co
muniste și ea se poate realiza nu
mai în cadrul societății socialiste 
în care relațiile sociale se deose
besc radical de cele capitaliste. In 

.școala din regimul trecut, discipli
na era impusă prin tot felul de 
metode arogante și neștiințifice 
care răspțnd^.Jn ifadlA elevilor 
teama și groaza față de profesori 
și chiar față de obiectele de în
vățămînt. Aceste „metode" au fo6t

cel mai im- 
educației și

realizarea 
în școală

e-
îl

zugrăvite și redate în modul cel 
mai veridic, mai realist în operele 
unor scriitori ca Ion Creangă. „A- 
rnintiri din copilărie", I. L- Cara- 
giaie — „Un pedagog de școală 
nouă", B. Ștef. Delavrancc». — 
„Domnul Vucea" — etc.

In școala nouă, creată după re
forma îpșșățămîntului și consoli
dată cu fiecare paș ,al revoluției 
culturale parte integrantă a re
voluției socialiste — disciplina este 
formată îo mod conștient, fol jsin- 
du-se pentru aceasta cele mai noi me
tode pedagogice, după exemplul șco
lii sovietice. In procesul instructiv, 
disciplina liber consimțită are un 
rol hotăritor fn însușirea și Înțe
legerea obiectelor predate, a fie
cărei lecții și probleme în parte, 
f iecare profesor diriginte, de la 
toate clasele, are ca obiectiv prin
cipal, in desfășurarea programului 
educativ, realizarea unei discipli 
ne exemplare, conștiente și libert 
din partea fiecărui elev. In timpu, 
predării lecției, atenția care est*' 
atît de necesară înțelegerii expli
cațiilor date de profesor, poate fi 
realizată numai prin disciplină. Ci
ne este atent, pleacă cu lecția în 
vățată din clasă. Elevii discipli
nați și atenți, care își iau notițe 
la fiecare lecție au cele mai fru
moase rezultate la învățături, ilus
trate prin notele din catalog. 
Exemple de elevi buni sînt Rădu- 
lescu Mihaela, Marian Mariana. 
Biro Zorica, Orend Octavian din 
clasa a IX-a, Irimie Ioan, Pante- 
limon Mihai, Auslănder Erich din 
clasa a X-a, Rotaru Constanța, 
Nogy Gheorghe, Petreanu Corne; 
din clasa a XI-а și mulți alți,, 
care la toate obiectele au note de 
9 și 10. Nu același lucru se poa
te spune despre o serie de elevi, 
care, prin comportarea lor și prin 
slabele rezultate la învățătură sînt

ridică
10 vîr-

cu un 
bobine, 
ferici-

dau

locuri
12.000

Zamfir Eca- 
t e r i n a este 
muncitoare în 
secția depănat 
a Filaturii Lu 
peni $i elevă în 
clasa a IX-a a 
Școlii medii se
rale din Lu- 
peni. Zamfir E- 
caterina reali
zează zilnic de
pășiri de plan 
care se 
ptnă la 
tetrilțe.

lat-o, 
braț de 
zîmbind 
tă în fața o- 
blectivului foto
grafic.

exemple rele. Printre aceștia, 
mai dezordonați, indisciplinați 
superficial pregătiți la toate obiec
tele sînt Polyanos Dezideriu, Crâ- 
ciunescu loan, Pețruș Andrei, Cri- 
hană Lascâr, Midșan Eugen, Du
mitrescu Jean din clasa JX-a, Ittu 
Dumițru, Sibișan Ioan, Jampa Mir
cea, Pechin Alexandru, Mușic Ioan 
din clasa a X-a, Munteanu Cet- 
nel, Rancu Ștefan din clasa Xl-a, 
de la Școala medie mixtă Pe
troșani. Consfătuirea a recoman
dat ca profesorii dirigințj ai cla
selor. in care învață arefțti elevi 
să se sprijine mai mult pe forța 
colectivului de elevi pentru impri
marea disciplinei îp activitatea și 
comportarea lor, să folosească 
mijloace variate de la exigență 
pînă la puterea excnmlulm, < г 
tru a imprima o conduită morală 
sănătoasă în care să fie incluse t 
respectul față de profesori și față 
de părinți, dragostea față de școa
lă, față de muncă, însușirea te
meinică a unei culturi generale care 
să cuprindă cele mai variate cu
noștințe din toate domeniile, ri
dicarea nivelului ideologic și po
litic, cultivarea sentimentelor pa
triotice, formarea deprinderilor e- 
tice și estetice, ajutorarea colegilor 
mai slabi, luarea de atitudine 
promptă și hotărîtă față de orice 
abatere de la regulamentul șco
lar, condamnarea categorică a tu
turor rămășițelor și a obiceiurilor 
moștenite din școala burgheză ca 
suflatul, copiatul etc. Ținînd o le
gătură permanentă cu profesorii 
care predau la clasa respectivă cu 
părinții elevilor, cu organizațiile 
de tineret din școală, cunoscînd 
particularitățile individuale ale 
fiecărui elev, ocupîndu-me de fie
care în parte cu dragoste și mi
gală, cu înțelegere și mai ales 
cu încredere vom reuși să reali
zăm scopul

Sarcinile 
sînt mari și 
importante, 
epocii noastre. Ele se desprind din 
documentele Congresului al Ш-lea 
al P.M.R. Avem datoria să inten
sificăm munca pentru educarea ti
neretului în spiritul comunismului.

prof. HOGMAN CORNEL 
Școala medie mixtă Petroșani

Un drum neted, șerpuind prin
tre dealuri semețe, urcă Un spre 
dealul Grafitului pînă la poalele 
masivului Vulcanului. Patru băieți 
purtând la subsuoară serviete, urcă 
grăbiți acest drum, serioși și plini 
de importanță, aidoma unor oa
meni mari, deși fețele îi trădează 
că nu au mai mult de 14 ani. 
După coama dealului, în față le 
apare o clădire masivă, impună
toare, construită intr-un stil so
bru. L» prima vedere ai impresia 
că e o uzină. Der, ciudat, e liniște. 
Și totuși în primele săli din aripa 
dreaptă a clădirii se văd destul de 
bine atelierele de lăcătușerie, su
dură și forja. Totul aici e nou. 
Mese lungi de jur împremrfâ. ca
merelor, de care sînt prinse zdra
văn menghine încă nefolosite. A - 
pot, la rînd alte ateliere, Se văd 
strunguri, raboteze, freze, mașini 
de perforat, polizoare. generatoare 
d ud ură electrică etc. Toate vtș.i 
nu se folosesț ca mașini unelte 
ci mai mult ca mașini de stadiu, 
de practică.

In fața unui strung s-a oprit și 
ptu.ește cu multă .curiozitate tm> 
băiat ce nu depășește cu mult înăl
țimea mașinii. încă nu o cunoaște 
dar nu peste mult timp o va stă~ 
pîni. Deocamdată, intrind în ate
lier, nu a făcut decit primii pași 
Spre meseria aleasă, spre „brățara 
de aur” după cum spune un vechi 
proverb. Intr-adevăr tn trecut 
meseria a dat o coajă de pâine. 
Dar atît. Cel ce purta „brățara de 
aur" nu știa nici să semneze. Sam- 
fira C. Gheorghe, cel care azi de
pășește cu puțin înălțimea strun
gului, peste trei
„brățară d,e aur" : o brățară care-i 
va asigura o vidți demnă. Și nu 
numai atît. Ucenicul' de azi, măn
ătorul cu o înaltă calificare de 
mîine va semna cu o mină sigură. 
De sub mina lui vor ieși desene, 
proiecte care vor îmbrăca forma 
unor mașini moderne. Pentru că 
ară în școala de ucenici el nu în
vață numai o meserie ci și certe. 
Aici el îmbină armonios cartea cu 
munca, teoria cu practica. Și 
turi de el încă 455 de 
nici care anul acesta au

ani va avea o

та dată pragul școlii profesionale, 
peste 3 ani vor fi muncitori ca- 
utieați cu bogate cunoștințe de 
cultură generală — Hoos loan, 
Lauran Dănilă, Tomus Viorel, Sîr- 
bu loan, Bogdan Gheorghe sau 
Cătineami V. lacob vor deveni e- 
lectricieni, mecanici, sau lăcătuși în 
mine, fabrici sau uzine, vor fi oa
meni bine pregătiți pentru viață. 
Pentru aceasta au la dispoziție tot 
ce le trebuie ; ateliere, săli de cla
să, club, bibliotecă, cadre didac
tice, materiale didactice etc.

Pașii. celor peste 700 de elevi 
ai Școlii profesionale din Lupani 
sînt îndrumați în tainele culturii 
și ale meseriei de 32 cadre didac
tice, dintre care 28 de ingineri li
ne pregătiți, cu experiență înde
lungată în producție precum și zece 
maiștri de atelier. i,

Mecanicii de ieri nici nfi știau 
să semneze, elevii școlii profe
sionale de azi dispun de o co
moară, aceea a cărților. Biblioteca 
școlii cuprinde aproape 24.000 de 
volume din care 8.000 cărți de li
teratură și peste 3.200 cărți teh
nice, 2100 cărți de literatură po
litico-ideologică etc., volume care 
le deschid drumuri spre tezaurul 
culturii,

Mulți din foștii elevi ai școlii 
profesionale din Lupeni sînt azi 
fruntași în producție. Alții au con
tinuat mai departe calea studiului, 
la institutele superioare di învâ- 
țămînt. Baran Ioan, Gogonea Ma
tei și atiția alți foști ucenici, peste 
cîțiva ani vor fi ingineri și poate 
se vor reîntoarce
făcut primii pași in ale meseriei 
pentru a îndruma și pe alții spre 
„brăiata de ș.

...Tîrziu, cînd becurilt^ Metrice 
lucesc din nou în пол,4с^ pe dea
lul Grafitului o clădire masivă, 
impunătoare, construită în stil so
bru, e puternic luminată. Elevii 
Școlii profesionale din Lupeni, în
tinși pe paturile moi, cu cearșafu
rile imaculate își zâmbesc satisfă- 
cuți : primii pași spre „brățara de 
aur" au fost făcuți...

acolo unde au

propus.
profesorilor diriginți’ 
în același timp foarte 
pe măsura cerințelor

Pentru ca muncitorii 
rezultate bune la

I

elevi 
pășit

ală- 
uce- 
pri-

dr

C. CQTOȘPAN

Condiții optime pentru studenți
• In noul an de învățămînt 

universitar funcționează 
cinci ori mai multe 
decit în anul 1938, 
studenților cuprinși 
fiind de aproximativ 
mai mare.

• Numărul centrelor
♦ sitare crește prin înființarea 

...................s Învățămînt
Constanța

♦♦ 
î 
t T

I

de 
facultăți 
numărul 
în ele 
trei ori

unlver-

1960 se construiesc cămine 
mai mult de 11.000 
cantine pentru circa 
studenți.

• La București se 
folosință nouă cămine moderne 
cu peste 4000 de locuri, l- 
lași două complexe cu

♦

j unor institute de
J superior la Bacău,
ț $1 Baia Mare.
J • Din investițiile
І pentru învățămîntul
! care în acest an sînt mai mari 
ț cu peste 50 la sută dedt în 
*

alocate 
superior,

la 
2.000 

locuri, la Cluj — un complex 
de 1850 locuri $i o cantină 
pentru 3000 studenți.

• La Timișoara, alături do 
noul complex social studențesc 
cu 1650 locuri, au început lu
crări pentru mărirea capacită
ții Institutului pedagogic de 
5 ani.

î

Deși a trecut 
de la începerea 
țămintului seral, 
au apărut încă 
Marea majoritare 
au rezervat primele ore recapitu
lării cunoștințelor din anii pre- 
cedenți. Nu se poate vorbi deci 
deocamdată de rezultatele obți
nute de muncitorii elevi la învă
țătură în acest an. Dar se poate 
și este chiar necesar să se discute 
mai mult despre felul în care 
conducerile întreprinderilor, comi
siile de selecționare se achită de 
obligațiile ce le revin din Hotă
rîrea partidului și guvernului pri
vind învățămîntul seral.

Trecînd prin cîteva școli 
Valea Jiului am constatat că și 
în prezent sînt unele întreprin
deri care nu acordă întreaga a- 
tenție condițiilor pe care trebuie 
să le asigure muncitorilor elevi.

„Vrei, nu ai decit să înveți, dar 
săptămina aceasta mergi în schimbul 
11“ — așa procedează unii șefi de 
sectoare și maiștri mineri, ceea ce 
etprimă atitudinea lor față de cei 
care își sacrifică timpul liber pen
tru a deveni oameni cu o pregă
tire multilaterală, corespunzătoare 
vremurilor noastre. Alți conducă
tori de întreprinderi, sectoare și 
secții, susțin că frecventarea școli
lor medii de către muncitori nu 
ar fi în avantajul întreprinderilor 
respective, ca și cînd acești oa
meni nu s-ar pregăti de fapt pen
tru îndeplinirea sarcinilor tot mai 
mari de viitor.

aproape o luna 
cursurilor învă- 
în cataloage nu 
prea multe note, 

a profesorilor

din

De pildă, școala de 7 
lă din Aninoasa. Cu prilejul ale
gerilor de la 5 martie, s-a făcut 
propunerea de a se înființa în A- 
ninoasa o școală. serală pentru 
clasele V—VII, Deputății aleși au 
făcut tot posibilul și în această 
toamnă în Aninoasa s-a obținut 
încă o realizare de seamă: deschi-

elevi să obțină 
învățătură

ani sera-

RAID ANCHETĂ

derea cursurilor școlii serale. Dar 
la cîteva săptămîni de la descbi* 
derea cursurilor, o parte din elevi 
au fost nevoiți să se retragă de
oarece conducerile sectoarelor nu 
le-au asigurat condițiile necesare 
frecventării cursurilor. Așa de pil
dă, muncitorului Dron Nicolae. i 
se schimbă șutul dimineața și de 
noapte numai dacă el își găsește 
„om în schimb" după afirmațiile 
inginerului Popescu Dumitru, șe
ful sectorului V. O problemă deo
sebit de urgentă, sesizată pînă a- 
cum în repetate rînduri, este asi
gurarea transportului elevilor sera- 
liști din Aninoasa la școlile din 
Petroșani ți Vulcan. Conducerea 
minei și a sectorului gospodăresc 
obiectează că „hotărîrea nu ar pre
vede și asigurarea transportului e- 
levilor sen iști", deși, in repetate 
rînduri, celor amintiți li s-a citit 
hotărîrea în Gate se cere din par

tea întreprinderilor să acorde tot 
sprijinul muncitorilor elevi, stațul 
acordîndu-le și concedii plătite^ 
Probabil că cei din Aninoasa aș
teaptă q hotărîre specială în care 
să se vorbească, la concret, des
pre... „sarcinile sectorului gospodă
resc de la mina Aninoasa" 1.

La Vulcan, o serie de șefi de 
sectoare și în special maiștri mi
neri ca Dudric Ștefan, Șerbu Du
mitru, ing. Plăvicheanu Dumitru, 
au o atitudine cu totul retrogradă, 
respingînd otice cerere a muncito
rilor elevi seraliști, împiedicin- 
du-i chiar să participe la orele de 
cursuri prin programarea în schim
bul II. Comisia de selecționare de 
la Vulcan are datoria să tragă la 
răspundere pe cei care, în loc să 
creeze condiții muncitorilor elevi, 
le pun piedici în această activitate 
folositoare și necesară.

Conducerile școlilor serale au 
obligația să aducă la cunoștința 
comisiilor de selecționare toate ca
zurile semnalate de muncitorii 
elevi de această natură, insistind 
asupra reglementării și rezolvării 
lor. Maiștrii mineri și șefi de sec
toare trebuie să înțeleagă că pre
gătirea muncitorilor în școlile se
rale va aduce o îmbunătățire a 
muncii lor în producție, rezultate 
mult mai bune la locurile de mun
că. Tocmai de aceea ei trebuie să 
fie primii care să sprijine cu tot 
ce le stă în putință < activitatea de 
învățătură a muncitorilor.

M. DUMITRESCU
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Adunările de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de bază

rîn- 
prin 
can- 
di n • 
fost

Cresc rîridurile 
organizației de bază
In adunarea de alegeri comu

niștii din organizația de bază 
din sectorul electromecanic al 
minei Lupeni au apreciat ca po
zitivă munca desfășurată de bi
roul organizației de bază în pri
vința întăririi continue a 
durilor organizației de bază 
primirea de noi membri și 
didati de partid. In perioada 
tre cele două alegeri au
primiți 14 membri și candidați 
de partid din rîndurile frun
tașilor în producție și ale inova
torilor. In prezent organizația 
de bază din sector numără 116 
membri și candidați db partid, 
Comuniștii au hotărît ca întări
rea rîndurilor organizației de 
bază să constituie și pe viitor 
pna din principalele sarcini ale 
noului birou, a tuturor comu
niștilor.

Sarcini concreta, 
răspundere !

Organizația dc bază din secto
rul <Je aerai al minei Lupeni e 
formată dintr-un număr resțrînș de 
nțembri și candidați de partid. In 
darea de seamă prezentată în fa
ța adunării generale de alegeri s-a 
arătat că membrii de partid au 
adus, orin propunerile făcute, con
tribuții de preț la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale muncitori
lor, la înlăturarea unor lipsuri în 
procesul de producție.

Tovarășii Serafinceanu Ștefan, 
Neguț Ioan, Nagy Carol, Ppena-

ru Gheorghe și alții au arătat că 
organizația de bază putea obține 
rezultate mai bono in activitatea 
sa dacă biroul ar fi repartizat sar
cini concrete tuturor membrilor de 
partid, dacă s-ar fi insistat pentru 
întărirea răspunderii față de sar
cinile încredințate. Iu adunare s-a 
stabilit ța încă • din aceste zile, 
noul birou să repartizeze sarcini 
concrete membrilor și candidați- 
lor de partid și în următoarea a- 
dunare generali să le aducă la cu
noștința comuniștilor. Atît cu pri
lejul adunărilor generale, cit și 
printr-un control efectuat zi de 
zi, biroul trebuie să urmărească 
îndeplinirea sarcinilor repartizate, 
să tragă la răspundere pe cei care 
nu depun toată stăruința pentru 
ducerea lor la bun sfîrșit.

Miniiieiol îoiiâiămiiloliii 
li liiiioiii іошііа:
La 9 octombrie a.c.. va avea 

loc concurs de admitere la z ■ -
— facultățile de matematică(

f de fa iriStltutefe pedagogice ele 
( 3 r'ni din Galați, Г “w 
SBa * Mare ;

— facultățile de fizică și chi>)•11
I
I

3 rni din Galati, Bacău și

mie de la institutele pedagogice 
de 3 ani din Iași, Galați, Cra
iova, Brașov și Constanța,

— facultățile de științe na
turale de la institutele pedago
gice din Galați și Bacău ;

— facultățile de arte plastice 
și muzică de la institutele pe
dagogice de 3 ani din Bucu
rești, Iași, Cluj și Timișoara;

— facultățile de educație fi
zică de la Institutele pedago
gice de 3 ani din București, 
iași și Timișoara;

— secția de merceologie de 
la Institutul de Științe Econo
mice „V. 1. Lenin" — Bucu
rești.

Înscrierile candidaților se 
fac la secretariatele facultăților 
respective pînă în seara zilei de 
7 octombrie.

J

)

Atentie deosebiți educării 
noilor membrii de partid !

In adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organi
zației de bază de la preparația 
Petrila s-a făcut o temeinică 
analiză a felului în care ve
chiul birou al organizației de 
bază s-a preocupat de educarea 
noilor membri și cadidati de 
partid. Atît darea de seamă pre
zentată în fata adunării cît și 
participantii la discuții au arătat 
că acestei laturi importante a 
muncii de partid nu i s-a acor
dat atenția cuvenită. Biroul a 
neglijat tinerea de conferințe 
educative în fata noilor membri 
și candidați de partid, controlul 
asupra desfășurării învățămîntu- 
lui de partid.

Noul birou ales al organiza
ției va trebui să se ocupe cu 
perseverentă de educarea noilor 
membri și candidați de partid, 
să tragă la răspundere pe tov. 
Felea Alexandru, Resiga Nico- 
lae. Panczer Maria. Iacobescu 
Gheorghe, Pepelea loan, Maidic 
Francisc și alții care au mani
festat unele abateri de la disci
plina de partid.
(După corespondentele trimise de 
tov. Cziraki Stefan și A. Mica)

(

r

' Personalul unității 29 în călțăminte Lupeni a încheiat tri
mestrul ІІ1 al anului cu o depășire de plan de peste 20.000 
lei. La baza succeselor obțin uts a stat bun» deservire a clien
telei,

IN CLIȘEU: Utemlsta Loziga Maria servind pe tingrul 
Șelea Lucian cu o pereche de pantofi.

Gazete de perete inactive
Pe același panou, în fata bi

rourilor sectoarelor II și III de 
la mina Lonea șe află gazetele 
de perete ale celor două sectoare. ■ 
Ele seamănă și ca formă Și ca 
conținut ca două picături de apă.

Gitind articolele expuse rămîi 
dezamăgit de maL multe ori 
Odată pentru că articolele se 
aseamănă unele cu altele de par
că ar fi scrise de aceeși mină, 
apoi penjru că tratează aceleași 
probleme și în al treilea rînd că 
de la aceeași dată edițiile n-au 
mai fost schimbate. Se mai în- 
tîmplă ca schimbarea unei ediții 
la gazeta de perete să întîrzie 
cu cîteva
săptămînă, însă la cele două ga
zete de perete lucrurile stau mai 
rău. Edițiile'n-au fost schimbate 
de Ia începutul lunii august, ele 
vorbind de felul cum minerii în-

zile sau chiar eu o

I

Din cuprinsul revistei „Flacăra"
octombrie 1961

însemnări și fotografii de pe locurile 
Siderurgic de la Galați.
un interesant articol cu privire la ori-

tîmpină zilele de 6 și 23 August...
De ce atîta dezinteres și nepă

sare fată de activitatea gazete
lor de perete? Oare la cele două 
sectoare nu șîrtt probleme care 
frămîntă pe mineri ? Nu există 
aspecte negative care trebuie cri
ticate ? Ori fapte pozitive 
care trebuie popularizate ? Cum 
pot birourile celor dduă 
organizații de bază de 
partid șă rămînă indiferente față 
de o asemenea situație ? Unde 
stnt colectivele de redacții ale 
gazetelor de perete ? Ce părere 
au tovarășii dîn cele două colec
tive de redacție despre felul 
cum își îndeplinesc sarcinile ce 
le-au fost încredințate?

Este necesar ca birourile or
ganizațiilor de bază să ia măsuri 
pentru reactivizarea celor două 
colective de redacție, deterrai- 
nîndu-le să schimbe edițiile la 
timp, iar articolele care apar să 
fie de calitate, să trateze pro
bleme ce frămîntă comuniștii și 
colectivele celor două sectoare.

f r. 40 din 8
F. IȘTRATE

— Uriașul de lîngă Dunăre — 
unde se înalță Combinatul

— A țîșnit o scînteie : viața — 
ginea vieții pe pămînt, însoțit de planșe în culori.

— Atunci și acum — un reportai prilejuit de cea de-a 12-a aniversare 
a Republicii Democrate Germane.

—- Petra Oleum — începind cu acest număr, revista „Flacăra" pu
blică un amplu documentar din istoria petrolului.

In curînd pe ecrane noi filme sovietice. Numărul 4Q al revistei 
„Flacăra", prezintă o imagine din filmele

— La începutul secolului și Evdochia.
Revista mai cuprinde :

— De vorbă cu medicul: Durerea — Cuvinte încrucișate — | Colțul 
cosmeticienei — Curiozități —In jurul globului.

— Un fotoreportaj la cel de al treilea pavilion de mostre al R. P. 
Romine.

Antene de recepție 
pentru televiziune

de S. E. ZAGUIK - 
L. M, KAPCINSKI 

Autorii expun diferitele tipuri 
de antene exterioare fi de came
ră, pentru benzile de unde me
trice și decimetrice. destinate re
cepției programelor de televiziune. 

Se dau recomandări practice 
privind alegerea antenelor pen

tru diferite condiții' de recepției 
precum și pentru executarea și 
instalarea lor.

TEI EGRAME
EXTERNE

Sesiunea Consiliului
F. D. I. E.

BUDAPESTA 4 (Agerpres)
La 4 octombrie a început la 

Budapesta sesiunea Consiliului 
F.D.I.F La această sesiune par
ticipă delegate din 100 de țări. 
Din partea Consiliului National 
al Femeilor din R. P Romînă 
participă o delegație condusă de 
Maria Roeetti, președintă a 
C.N.F

Primul raport „Rolul ți răs
punderea femeii în societate și 
răspunderea societății fată de 
femeie" a fost prezentat de 
Eugenie Cotton.

Eugenie Cotton a anuntat. că 
viitorul congres al F.D.I.F. va 
avea loc la Moscova în mail 
1963,

Exportul de zahăr Cuban 
în fărlle socialiste

MOSCOVA 5 (AgerțA-es) — 
TASS transmite :

In timpul șederii sale la Mos
cova președintele Republicii 
Cuba. Osvaldo Porticos Tor- 
rado a făcut la cererea 
corespondenților, o declara
ție cu privire la rezultatele 
tratativelor referitoare la expor
tul de zahăr cuban în țările so
cialiste.

In urma tratativelor cu majo
ritatea țărilor socialiste din Eu
ropa și Asia, a arătat Dorticos, 
au fost încheiate acorduri pre- 
văzțnd că în perioada 1962—1965 
țările socialiste vor importa 
anual cel puțin 4.860.000 tone de 
zahăr cuban.

Cuba, a declarat Dorticos, 
va avea posibilitatea ca în ur- 
mătoriî 4 ani să producă anual 
cel puțin 6.200.000 tone zahăr, i

-=©=-
Descoperirea 
unui complot 

antiguvernamental 
în Ghana

ACCRA 5 (Agerpres)
Guvernul Ghanei a emis un ■ 

ordin de arestare imediată a 
unui număr, de 50 de persoane 
pentru, participarea la un com
plot antiguvernamental, în sco
pul răsturnării prin forță a gu
vernului constitutional legal al 
Ghanei șt al asasinării președin
telui.

Perioada adunărilor de alegeri — prilej 
de îmbunătățire a muncii organizațiilor U.T.M.
La începutul acestei luni in or

ganizațiile U.T.M. de la mina Lu
peni, ca de altfel în toate orga
nizațiile U.T.M. din instituții și 
întreprinderi au început adunările 
generale de dări de seamă și ale
geri, prilej însemnat de îmbunătă-

au avut loc adunări generale în 
care tinerii au discutat despre felul 
cum întîmpină alegerile U.T.M.

in adunarea generală a organi
zației U.T.M. din sectorul IX, de 
pildă, utetniștii s-au angajat să 
îmbunătățească calitatea lucrărilor, 
să colecteze în cursul acestei lunițire a muncii politice în rîndurile

tineretului. Alegerile U.T.M. tre- ’ peste 60 tone fier vechi, șă îmbu-
i?uie șă ducă la intensificarea par
ticipării tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid, la creș
terea întregii munci a organi
zațiilor U.T.M.

La mina Lupeni pregătirile pen
tru adunările de dări de seamă și 
alegeri au început cu cîteva săp- 
tămîni în urmă. Intr-p plenară lăr
gită a comitetului U.T.M. au fost 
instruite birourile organizațiilor de 
bază cu sarcinile ce le stau în față 
în perioada alegerilor și s-au sta
bilit măsuri care să ducă la îm
bunătățirea mobilizării tineretului 
la o muncă rodnică în procesul 
de producție, la acțiuni patriotice, 
la intensificarea acțiunilor cultu
ral-educative.

In curșul ultimelor două săpră’ 
mîni іц toate organizațiile U.T.M.

nătățească munca educativă în rîn- 
dul tineretului. Multe din angaja
mentele utemiștilor de aici au și 
fost înfăptuite. S-a intensificat pre
ocuparea tinerilor pentru îmbună
tățirea calității lucrărilor. Merită 
a fi evidențiați pentru buna cali
tate a lucrărilor pe care le execută 
mai ales tinerii Miftode Terențe, 
Gali Francisc, Șerban Stelian, Mo- 
raru Haralambie, Mathe Dănîlă 
și alții. Tinerii au colectat pînă in 
prezent mai bine de 40 tone fier 
vechi, 20 de tineri au fost înscriși 
la concursul „Iubiți cartea", au 
fost organizate două vizionări de 
filme in colectiv.

Biroul organizației U.T.M. din 
sector (secretar tov. Florea Flo
rean) se preocupă intens de pre
gătirea documentelor pentru adu

narea de alegeri. La întocmirea 
dării de seamă, în afara membri
lor biroului organizației de bază, 
participă un colectiv format din 
tineri fruntași în producție și în 
munca de organizație. Bine se des
fășoară pregătirile pentru adună
rile de alegeri și în organizațiile 
U.T.M. din sectoarele VIII, IV A, 
III și altele. Paralel cu pregătirea 
dărilor de seamă birourile U.T.M. 
din sectoarele minei desfășoară o 
bogată activitate pentru mobiliza
rea tinerilor la acțiunile de folos 
obștesc, la colectarea fierului ve
chi, se preocupă de organizarea 
dc noi brigăzi de producție ale ti
neretului, de îmbunătățirea activi
tății posturilor U.T.M. de control. 
Ele* și-au prevăzut să antreneze 
pînă la conferința U.T.M, pe ex
ploatare încă 250 tineri la activi
tatea formațiilor artistice din ca* 
cadrul clubului din localitate, să 
forftieze încă 5 brigăzi artistice 
de agitație și, tot pină atunci, să 
se acorde insigne „Prieten al căr
ții" unui număr de încă 100 de 
țineri.

O deosebită atenție acordă în

această perioadă organizațiile 
U.T.M. întăririi rîndurilor lor prin 
primirea în U-T.M. a noi tineri 
fruntași în producție. Pînă acum 
au fost primiți in organizațiile de 
tineret din sectoarele minei 12 u- 
temiști noi. Pentru pregătirea vii
torilor utemiști organizațiile U.T.M. 
au format în fiecare sector cercuri 
de studiere in colectiv a Statutului 
U.T.M. de către tinerii care au 
prezentat cereri pentru a fi primiți 
în U.T.M. Organizațiile U-T-M. 
s-au angajat ca pină la conferința 
U.T.M. pe exploatare fiecare să 
primească in rtndurîle sale cel 
puțin 2—4 tineri.

Entuziaste acțiuni obștești și 
cultural-educative au întreprins zi
lele trecute atît tinerii mineri din 
sectoarele I В, III, cît și cei din 
sectorul dc transport și electto-me- 
canic. Realizările de pînă acum, 
preocuparea manifestată de orga
nizațiile U.T.M. pentru înfăptuirea 
"obiectivelor prevăzute in planul de 
măsuri în cinstea alegerilor, pre
zintă garanția că utemiștii și toți 
tinerii de la mina Lupeni vor în- 
tîmpina adunările generale și con
ferința U.T.M. de dare de seamă 
și alegeri cu noi succese in pro
ducție și în munca obștească.

L DU ВЕК

PR08RAM DE RADIO
7 octombrie

PROGRAMUL I. 6,30 Cintece, 
7,00 Radiojurnal și sumarul presei 
centrale, 7,45 Cintece din Neapole 
de Rossellini, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Muzică simfonică, 9,33 
Muzică de estradă, 10,08 Concert 
interpretat de fanfară, 10,30 Muzi
că ușoară romînească, 11,03 Muzi- 

I că populară oltenească interpreta
tă de Justina Băluțeanu și fhiie- 
rașul Dumitru Zamfira, 12,20 Al
bum sportiv, 12,30 Muzică de ba- 

j let, 14,00 Muzică populați cotai- 
I nească și a minorităților naționale, 
1 15,10 Din cele mai bune ptogra- 
. me muzicale alcătuite de ascultător^ 
I 15,45 Pagini din nOua literatură 

germană, 16,15 Vorbește Mosco
va t, 17,15 Concert de muzică u- 
șoană, 18,00 Laureați ai celui de-al 
II-lea Concurs internațional „Ge
orge Enescu" — 1961, 18,30 Cu 
microfonul la Casa de cultură din 
Cimpulung Muscel, 19,40 Săptămî- 
na muzicii R.D. Germane, 2Q,30 
Emisiune literară consacrată des
chiderii „Lunii prieteniei romînș- 
sovietice", 21,00 Concert de muzi
că populară romînească și sovieti
că, 22,30 Muzică de dans. PRQ- 
GRAM.UL II. 12,15 Cînțece sovie
tice, 13,00 Romanțe de Glinka, 
14,03 Muzică ușoară, 15,00 Din 
folclorul popoarelor, 15,30 Arii 
din operete, 16,15 Cintece, 17,30 
Carnet de reporter : Deschiderea 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, 
17,35 Program de cintece și jocuri 
populare romînești, 18,05 Ințerpreți 
de muzică ușoară, 19,30 Pe teme 
internaționale, 20,30 Muzică de 
dans, 21,45 Album artistic. 22,30 
Muzică de cameră.
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Apărarea și consolidarea păcii, obligație imperioasă 

a tuturor guvernelor
_  Cuvîntarea fov-arâsului Corneliu Mănescu în cadrul dezbaterilor generale

ale celei de a 16-a sesiuni a O. N. U. -
l№W YORK 5 (Agerpres)
După cum s-a maî anunțat, în 

yadința din dimineața zilei de 4 
octombrie a Adunării Generale 
O.N.U. a luat cuvînt'ul minis
trul Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne — a spus el — acordă 
o mare importantă actualei se
siuni a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite, care este che
mată să examineze si să con
tribuie la solutionarea proble
melor de excepțională însemnă
tate pentru întreaga evoluție a 
situației internaționale, înscrise 
pe ordinea die zi.

In împrejurările actuale, cînd 
un nou război ar pricinui pier
deri și distrugeri incalculabile, 
apărarea și consolidarea păcii 
constituie sarcina primordială a 
popoarelor lumii, obligația im
perioasă a tuturor guvernelor.

Guvernul romîn este convins" 
că problemele internaționale liti
gioase actuale nu sînt insolu
bile, că ele pot și trebuie să fie 
rezolvate pe singura cale rațio
nală — calea tratativelor, a 
chibzuinței și înțelepciunii. Tre
buie condamnate și respinse cu 
hotărîre concepțiile care preco
nizează războiul ca mijloc de so
luționare a divergentelor dintre 
state.

Evenimentele care au trecut de 
la sesiunea a 15-a a Adunării 
Generale au arătat că puterile 
imperialiste nu se dau în lături 
de a recurge la aventuri mili
tare pentru promovarea scopu
rilor lor egoiste.

Examinați documentele Consi
liului de Securitate din această 
perioadă și veți găsi că în toate 
cazurile acuzatul este o putere 
apartinînd blocului N.AT.O.

Situația internațională — a spus 
C. Mănescu —. s-a înrăutățit în ul
timele luni considerabil, cînd la 
noile propuneri sovietice de a se 
încheia Tratatul de pace cu cele 
două state germane și a transfor
ma Berlinul occidental întt-un 
oraș liber, demilitarizat puterile oc
cidentale au răspuns prin măsuri 
militare, prin intensificarea la 
maximum a cursei înarmărilor, 
prin amenințări războinice.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne este convins că încheierea 
Tratatului de pace cu Germania, 
cu participarea tuturor statelor co
interesate, ar aduce o contribuție 
din cele mai importante la destin
derea încordării internaționale în 
Europa. încheierea Tratatului de 
pace cu Germania ar curăți calea 
pentru îmbunătățirea relațiilor din
tre state^ ar lichida definitiv ră
mășițele celui de-al doilea război 
mondial, ar crea o barieră în calea 
forțelor militarismului și revanșis- 
mului din Germania occidentală 
și ar deschide întregului popor 
german calea dezvoltării pașnice 
și democratice.

Abordarea realistă a rezolvării 
Tratatului de pace cu Germania 
nu poate porni decît de la recu
noașterea faptului că în lume exis
tă azi două state germane : Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Federală Germană.

Republica Democrată Germană 
— primul stat cu adevărat demo
cratic și pașnic din istoria Ger
maniei — duce în mod consecvent 
•o politică conformă cu interesele 
naționale ale poporului german, 
ale păcii și securității internațio
nale.

Revanșarzii vest-germani și sus
ținătorii lor nu se pot împăca cu 
existența unui stat german atașat 
ideii de pace și democrație, care 
luptă pentru ca întreaga Germa
nie să promoveze o politică de 
pace, și invocă în sprijinul politi
cii de înghițire a R.D.G. princi
piul nobil al autodeterminării. 
Trebuie să recunoaștem că aceas - 
ta este un record de acrobație po
litică. Cum se împacă principiul 
autodeterminării, de pildă, cu a- 
cordurile de la Pațis, încheiate în 
1954 de S.U.A., Anglia și Franța 
cu R.F.G., care prevăd în mod 

REFACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA;

practic că Germania occidentală 
va rămîne ocupată de armate străi
ne pînă la sfîrșitul secolului nos
tru ? Se poate oare concepe ca un 
popor să consimtă să-și dea 
de bună voie soarta pe seama o- 
cupanților străini pentru trei gene
rații ? Se știe, de asemenea, că 
în ceea ce privește Berlinul occi
dental, Statele Unite; Anglia și 
Franța înțeleg prin autodetermi
nare același lucru : menținerea re
gimului de ocupație militată $n 
oraș.

Dacă la aceasta se adaugă fap- 
tul că Olanda vorbește despre au
todeterminarea Irianului de Vest 
în timp ce trimite acolo noi trupe, 
iar guvernul francez consideră că 
poporul algerian are dreptul Ia au
todeterminare numai în prezența 
trupelor franceze și că în multe 
state devenite independente se 
mențin baze și garnizoane ale pu
terilor colonialiste, constatăm că 
a apărut în Occident o nouă doc
trină, potrivit căreia autodetermi
narea poate avea loc numai sub 
regimul ocupației militare străine. 
In astfel de condiții, reprezentan
ții puterilor occidentale nu trebuie 
să se mire că această doctrină este 
întâmpinată cu răceală și neîncre
dere legitimă. Multe țări repre
zentate în această adunare cu
nosc din propria lor experiență ce 
înseamnă dreptul la autodetermi
nare sub călcîiul ocupației milita
re străine.

In ce privește guvernul romîn, 
— a spus vorbitorul; poziția noas
tră este clară: dorim să semnăm 
Tratatul de pace cu cele două sta
te germane împreună cu puterile 
occidentale. Dacă însă aceste pu
teri vor refuza să participe la în
cheierea Tratatului de pace, Ro- 
mînia va semna Tratatul de pace 
numai cu Republica Democrată 
Germană, împreună cu statele so
cialiste și cu celelalte state care 
vor dori să facă aceasta.

Noi considerăm, de asemenea 
că admiterea Republicii Democrate 
Germane și a Republicii Federale 
Germane în Organizația Națiuni
lor Unite ar fi de natură să limi
teze libertatea de acțiune a mili- 
tariștilor și revanșarzilor vest-ger
mani, să contribuie la apropierea 
între cele două state germane și 
la micșorarea încordării în Euro
pa și în întrega lume.

Ocupîndu-se în continuare de 
problema dezarmării generale și 
totale ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romîne a arătat că sin
gura cale pentru a pune capăt o- 
dată pentru totdeauna cursei înar
mărilor și pericolului unui război 
nuclear pustiitor este dezarmarea 
generală și totală.

Delegația romînă a luat re
cent cunoștință cu satisfacție de 
faptul că în urma schimburilor 
de vederi bilaterale care au avut 
loc în ultimele trei luni între 
U.R.S.S. și S.U.A. s-,a realizat 
un acord asupra unor principii 
ale tratativelor relative la de
zarmarea generală și totală. Un 
astfel de rezultat nu poate fi 
apreciat decît ca pozitiv și dă
tător de speranțe.

Dar speranțele trezite de pu
blicarea Declarației comune so- 
vieto-americane cu privire la 
principiile dezarmării generale și 
totale sînt umbrite de faptul că 
guvernul S.U.A., așa cum re
zultă din propunerile sale pre
zentate la actuala sesiune, se si
tuează pe vechea poziție a con
trolului fără dezarmare, urmărind 
instituirea unui vast sistem de 
spionaj. Această poziție, inspi
rată de cercurile agresive — mi
litariste, arată că vor fi necesa
re în continuare eforturi stărui
toare din partea statelor iubi
toare de pace pentru a face să 
progreseze cauza dezarmării ge
nerale și totale.

Așa cum ,a arătat de la această 
tribună la sesiunea a 15-a Adu
nării Generale președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cel mai sigur 
criteriu pentru a aprecia since

ritatea și eficacitatea unui pro
gram de dezarmare este efectul 
pe care aplicarea lui l-ar avea 
asupra cursei înarmărilor și a 
pericolului de război.

Noile propuneri americane, ca
re lasă pentru o perioadă nede
finită intact sau aproape intact 
potențialul militar al statelor, la 
dispoziția cărora vor continua 
să rămînă armele nucleare și 
mijloaeele pentru transportarea 
lor la tintă — adică rachete, 
.avioane, vase de război, subma
rine etc. și nu prevede desființa
rea bazelor militare de pe teri
torii străine, sînt departe de a 
corespunde acestui criteriu și ce
rințelor dezarmării generale și 
totale.

Delegația romînă consideră că 
programul de dezarmare gene
rală și totală prezentat de gu
vernul U.R.S.S.. care începe cu 
o reducere substanțială a for
țelor armate și armamentelor tu
turor statelor, însoțită de dis
trugerea tuturor mijloacelor de 
transport a armelor nucleare și 
de desființarea bazelor militare 
de pe teritorii străine, este toc 
mai un astfel de program care 
poate opri, încă din prima etapă 
a aplicării lui, cursa înarmărilor 
și micșora considerabil pericolul 
agresiunii și al războiului.

Discutarea separată a proble
mei încetării experiențelor nu
cleare nu diminuează pericolul 
războiului nuclear și nu poate 
constitui o garanție eficace 
pentru asigurarea păcii, 
deoarece stocurile de bom
be atomice și cu hidrogen 
rămîn intacte. Ca atare această 
problemă nu poate să fie solu
ționată decît în cadrul aplicării 
unui program de dezarmare ge
nerală și totală, care ar elimina 
armele nucleare și vehiculele lor 
de transport.

Ca paiticipant în Comitetul 
celor zece state pentru dezar
mare, guvernul romîn își dă, de
sigur, seama că problema dezar
mării generale și totale este o 
problema complexă și că rezolva
rea ei trebuie să fie rodul unor 
negocieri amănunțite și apro
fundate. Aceste negocieri trebuie 
să aibă loc într-un cadru cores
punzător, care să permită expri
marea punctelor de vedere și 
participarea cu întreaga răspun
dere la rezolvarea problemei a 
reprezentanților celor trei grupe 
de state care există azi în lume, 
și ale căror popoare sînt toate, 
deopotrivă, interesate în realiza
rea cît mai grabnică a dezar
mării generale și totale.

In continuarea cuvîntării sale 
șeful dtelegației R.P.R. la sesiunea 
O.N.U. s-a oprit asupra proble
mei acordării independenței tu
turor țărilor și popoarelor colo
niale.

La începutul anului 196J — a 
spus el — se mai aflau sub do
minația colonială 88 teritorii, cu 
o suprafață de aproape 15 mili
oane. km pătrați, totalizînd peste 
71 milioane locuitori.

Priviți ce se întîmplă în Al
geria și Angola, în Africa de sud" 
vest, în Kenya și Oman și vă 
veți convinge că sistemul colo
nial nu este mort.

Guvernul și poporul romîn se 
pronunță pentru abolirea ime
diată a rușinosului sistem colo
nial, în toate formele și mani
festările sale.

Delegația romînă consideră că 
în interesul păcii și securității 
popoarelor, Adunarea Generală 
trebuie să ia măsuri eficace pen
tru traducerea în viață în cel 
mai scurt timp a declarației cu 
privire la acordarea independen

tei țărilor și popoarelor coloniale 
Ea susține propunerile prezen
tate de delegația sovietică, în a- 
ceastă problemă, apreciind că 
ele conțin și cadrul . corespun
zător și măsurile eficiente pen
tru realizarea prevederilor rezo
luției O.N.U. nr. 1514.

Trebuie să facem în așa. fel, 
îneît anul 1962 să devină anul 
sfîrșitului definitiv și total al 
aservirii coloniale, să avem aici, 

la sesiunea 17-a a adunării ge
nerale, pe reprezentanții tuturor 
popoarelor ce mai. sînt încă asu
prite.

Principiile coexistenței pașnice 
— a spus în continuare C. Mă
nescu — cuceresc o adeziune 
tot mai largă în lumea întreagă. 
Acesta este un fapt incontestabil. 
Ar fi însă greșit și dăunător 
pentru cauza păcii să se igno
reze că mai sînt încă forțe care 
se împotrivesc înfăptuirii aces
tor principii, opunîndu-le o poli
tică ce nu are nimic comun cu 
pacea și colaborarea internațio
nală.

O expresie a acestei politici 
nerealiste și lipsite de perspec
tivei o constituie împiedicarea 
Republicii Populare Chineze de 
a-șî ocupa locul ce i se cuvine în 
Organizația Națiunilor Unite

Republica Populară Romînă cere 
cu hotărîre restabilirea imediată în 
drepturi a Republicii Populare Chi
neze la O.N.U. și izgonirea impos
torilor ciankaișiști din organizație. 
Ne vom opune categoric oricăror 
manevre menite să tergiverseze so
luționarea acestei probleme.

Referindu-se în continuare la 
problema secretariatului O.N.U. 
vorbitorul a arătat că delegația 
romînă consideră că ea trebuie să 
fie rezolvată în conformitate cu 
interesele tuturor grupurilor de 
state care alcătuiesc organizația.

A sosit timpul să se tragă con
cluziile cuvenite și să se pună ca
păt situației în care hotărîrile 
Consiliului de Securitate și ale 
Adunării Generale erau deformate 
în aplicarea lor de către aparatul 
executiv.

Este limpede că propunerea fă
cută de a se numi un șef executiv 
fără ca să existe cea mai elemen
tară garanție că vor fi evitate gre
șelile trecutului este menită să 
ducă din nou la o situație care 
poate reduce la minimum capaci
tatea de acțiune a O.N.U.

Delegația romînă consideră ne
cesar să atragă atenția asupra unui 
aspect extrem de serios al pro
blemei : anume respectul față de 
prevederile Cartei O.N.U.

Pentru ca O.N.U. să joace un 
rol activ în reducerea încordării 
internaționale și să-și îndeplineas
că sarcina majoră prescrisă în 
Carta de a fi „un centru de ar
monizare al acțiunilor națiunilor", 
este neapărat necesar ca aparatul 
executiv al O.N.U. să fie consti
tuit astfel îneît să prezinte garanții 
de obiectivitate și să reflecte în 
mod corespunzător interesele tutu
ror statelor membre.

Republica Populară Romînă — 
a spus în continuare vorbitorul — 
este sincer atașată cauzei păcii, a 
creării unui climat de destindere 
și încredere, de dezvoltare a re
lațiilor de bună vecinătate între 
state, bazate pe respectul reciproc, 
înțelegere și colaborare.

Politica de pace a țării noastre 
reflectă aspirațiile și interesele fun
damentale ale poporului romîn 
care își consacră eforturile cons
truirii unei economii înaintate și 
ridicării bunăstării materiale și 
culturale.

Romînia este în prezent anga
jată în realizarea planului de dez
voltare economică de șase ani, 
conform căruia în 1965 se va
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COPENHAGA. In legătură cu 
deschiderea sesiunii ordinare a 
Folketingului (Parlamentul da
nez) la Copenhaga a avut loc 
o demonstrație a oamenilor mun
cii care cer schimbarea orientării 
politice externe a țării.

LONDRA. Aproximativ 10.000 
de docheri englezi nu au de lucru, 
anunță „Orkshire Post". La 
Londra numărul docherilor șo
meri se ridică la 4.000.

LONDRA. Opinia publică bri
tanică înfierează samavolniciile 

dubla producția industrială a a- 
nului 1959 și se va ridica consi
derabil producția agricolă.

Poporul romîn dorește să con
tinue această construcție pașnică 
și să culeagă roadele muncii sale 
în condiții lipsite de amenințarea 
unei catastrofe nucleare.

Relațiile Republicii Populare 
Romîne cu numeroase țări din Eu
ropa, Africa, Asia și cele două 
Americii s-au dezvoltat atât în in
teresul reciproc, cît și al colaboră
rii internaționale. Din partea noas
tră vom face totul pentru ca a- 
ceastă evoluție favorabilă să con
tinue pe același făgaș.

Vom continua de asemenea să 
promovăm ideea unor înțelegeri 
interstatale de pace și bună veci
nătate pe plan regional, în care 
vedem o contribuție efectivă în 
direcția însănătoșirii atmosferei in
ternaționale. \

Guvernul romîn a acordat a- 
tenție, în primul rînd, țegiunii 
geografice în care este ' situată 
R.P.R., regiunea balcano-adriatică.

Ecoul stârnit de propunerile 
noastre în țările acestei regiuni, 
dovedește că există condiții pen
tru înfăptuirea unei zone de pace. 
Guvernele statelor N.A.T.O. din 
această parte a Europei continuă 
să respingă propunerile guvernului 
romîn și desfășoară în ultima 
vreme o campanie de ațîțare îm
potriva țărilor socialiste, însoțită 
de intense . pregătiri militare.

Convins fiind de faptul că crea
rea în Balcani și în regiunea A- 
dri atică a unei zone fără arme nu
cleare și arma rachetă ar duce 
la întărirea păcii și securității 
Europei, ceea ce s-ar răs- 
frînge pozitiv asupra ansamblului 
vieții internaționale, guvernul ro- 
mîri • își menține propunerile și va 
milita și în viitor cu perseverență 
pentru promovarea în relative din
tre statele balcanice a fe jpiilor 
coexistenței pașnice. ’ ,,.• V

Delegația romînă ține să-și ex
prime și în acest an părerea că 
problema educării tineretului în 
spiritul păcii, respectului reciproc 
și prieteniei între popoare dezbă
tută la sesiunea a 15-a a Adună
rii Generale, prezintă o importan
ță deosebită și atrage atenția a- 
supra urgenței măsurilor pentru 
traducerea ei în viață.

Problemele care stau în fața 
noastră nu sînt deloc ușoare. Con
siderăm însă că prin eforturile co
mune, perseverente ale tuturor sta
telor membre vom putea să facem 
ca Adunarea Generală să aducă 
încă în această sesiune o contribu
ție la slăbirea încordării interna
ționale.

Delegația romînă — a spus în 
încheiere reprezentantul R.P. Ro
mîne — consideră că, în această 
privință, sînt de o importanță deo
sebită propunerile cuprinse în 
memoiandumul guvernului sovietic 
privind măsurile pentru slăbirea 
încordării internaționale și întări
rea încrederii între state.

Ne exprimăm speranța că Adu
narea Generală va depune toate 
eforturile pentru a răspunde încre
derii popoarelor și nobilei misiuni 
care revine Organizației Națiunilor 
Unite — salvgardarea păcii și se
curității internaționale

poliției față de participanții la 
demonstrația de protest de la 
Londra împotriva cursei înarmă
rilor nucleare.

Consiliul comitatului londonez 
a adoptat în seara zilei de 3 oc
tombrie o rezoluție în care se 
cere „anchetarea exceselor poli
țiștilor".

NEW YORK. La 4 octombrie, 
A, A. Gromiko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.Ș.S., l-a 
primit pe cunoscutul financiar și 
om politic american, B. Baruch.
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