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Minerii de la Lupani se străduiesc 
să-și asigure locul cuvenit 

in întrecerea socialistă

înainte de ter- 
anuale de plan 
de 7 Noiembrie
Minerii depun 

multă străduin-

v 
\

1

i

Colectivele minier^ din Valea 
Jiului se află antrenate în etapa 
decisivă a .întrecerii socialiste 
pentru realizarea 
men a sarcinilor 
în cinstea Zilelor 
și 30 Decembrie, 
zi de zi tot mai
ță în muncă, pentru ca producția 
de cărbune și economiile la pre
țul de cost să sporească neînce
tat ca răspuns grijii ce le-o poar
tă partidul. La mina Lupeni stră
daniile colectivului sînt concen- 

' trate ?n jurul celor .mai importan
te rezerve menite să asigure suc
cesul în îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor economice și a angaja
mentelor luate în întrecere.

la 
la

Frontaliștii în frunte
Din abatajele frontale de 

sectorul 311 — sector de bază 
mina Lupeni — au fost extrase
mii de tone de cărbune cocsifica- 
bil în luna trecută. Harnicii fron- 
taliști continuă să obțină fru
moase succese și în luna curentă.

< Planul sectorului a fost realizat 
,r ritmic, ceea ce a permis secto

rului să înscrie pe graficul de 
producție un plus de peste 600 
tone de cărbune în prima săptă- 
mînă de muncă din septembrie 

Succesele frontaliștilor în între
cerea socialistă în care colectivul 
lor.este fruntaș, nu sînt întîmplă- 

‘^toare. Ritmicitatea producției a 
fost asigurată prin realizarea „Zi
lei și fîșiei“ în majoritatea fron- 
ttdetor. Bunăoară, minerii din 
brigada condusă de tov. Spînu 
Petru reaîizipd „ziua șl fîșia" ub-

Grupa de partid 
analizează problemele 

producției
In cadrul atelierului mecanic 

Bărbăteni aparținînfl întreprinde
rii de explorări Lupeni a fost 
constituită încă din anul trecut 
o grupă de partid formată din 

, membri de partid care lucrează 
aici. Recent grupa de partid s-a 
întrunit și a luat în discuție mo- 

*dul în care se desfășoară pro
ducția în cadrul atelierului.

Cu acest prilej s-a constatat 
că una din cele mai mari pie
dici în desfășurarea procesului 
de producție în cadrul atelieru
lui o constituie aprovizionarea 
defectuoasă cu materiale, piese 
de schimb și scule, între care rul
menți, piese pentru granice, pen
tru motoare. Tovarășii Regel E- 
duard, Bivolaru Ioan, Cornescu 
Dumitru și alții au arătat cît de 
mult dăunează muncii în atelier 
și la sonde proasta aprovizio
nare cu materiale.

Printre celelalte măsuri luate 
privind folosirea din plin a tim
pului programului de lucru, rea
lizarea de economii, îmbunătăți
rea calității reparațiilor, grupa 
de partid a hotărît să propună 
biroului organizației de bază din 
cadrul 1. E. Lupeni să analizeze 
modul în care se desfășoară ac
tivitatea serviciului de aprovi
zionare.

AL. ANCA 
corespondent

Citiți în pag. IV-a
• Delegația U.R.S.S. Ia cea 

de-a 14-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

• O declarație a Agenției 
TASS.

• „Pravda“ despre acordul 
încheiat între cele patru 
mari puteri.
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țin zilnic din abatajul 2 vest un 
spor de producție între 30—40 to
ne de că’bune. Gu 10—20 tone 
de cărbune zilnic își depășesc în 
acest fel planul și tinerii fronta- 
liști din brigada lui Ghioancă Sa
bin de la abatajul frontal 4 eșt.

In sectorul randamentelor 
mart producția

crește mereu
Colectivul sectorului I A 

mîndrește pe bună dreptate 
drapelul roșu de sector fruntaș 
exploatare ce împodobește biroul 
sectorului. In trimestrul II secto
rul I A a îndeplinit toate condi
țiile necesare cîștigării întrecerii 
socialiste desfășurată de sectoa
rele miniere și în special condi
ția sporirii productivității mun
cii. Acest important indice a fost 
cU mult depășit față de sarcini.

Pe calea . randamentelor mari 
continuă să se desfășoare activi
tatea sectorului I A și în luna 
septembrie. Randamentul mediu 
realizat în primele 5 zile de mun
că pe sector depășește cu 0,129 
tone sarcina de plan, iar în căr
bune cu 0,133 tone. Creșterea sub
stanțială a productivității. muncii 
s-a concretizat în realizarea sar
cinilor de plan în prima săptă- 
mînă în proporție de 102,4 la sută.

Dintre brigăzile sectorului s-au 
evidențiat prin contribuția lor la 
sporirea producției cele conduse 
de mfriêrll Gligor N. și Cotroazâ I. î

se 
cu 
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| lucii am scnimvui î.
| șeful lor de brigadă
T cu ei în abataj. Șeful de schimb 

Chiri-ic Gheorghe a rămas sur
prins.

— N-ai
vom face

— Nu 
Vreau să

ț meargă treaba. 'Nu pot dormi *

C•

J burilor iot. Toacă Ștefan s-d ară-
• tal a ji mulțumit de feiul cum ț

D * x- i , E . . ‘au decurs-ducrărite, , . - 2-luate sub patronaj , M ^us& *
Lupta pentru ridicarea la nive- j că ștefan s-a încetățenit o dis-î 
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lui sarcinilor de plan a brigăzilor 
de mir ri rămase în urmă se bu
cii ră de atenția cuvenită la sec
torul IV Una din formele sub 
care se desfășoară această luptă 
în sector, este, luarea sub patro
naj de către șefii brigăzilor frun
tașe a brigăzilor ce nu-și fac pla
nul. In această acțiune s-au în
cadrat în ultimul timp șefii de 
brigadă Novac Ștefan și Berecki 
Mihai. Astfel brigadierul Novac 
Ștefan s-a angajat să ajute în 
realizarea planului brigada de la 
abatajul cameră nr. 10 condusă 
de Vîleanu Dumitru care în luna 
august a rămas sub plan cu a- 
proape 30 ia sută, iar brigada 'ui 
Pali Ștefan de la abatajul nr. 10 
F va primi ajutorul necesar în or
ganizarea lucrului din partea bri
gadierul fruntaș Berecki Mi
hai.

Acum cîțiva ani la marginea dinspre Petroșani a Petrilei era un teren viran, udțpMt' de bă
lării. In anii puterii populare aici s-au construit cîteva blocuri cu locuințe. După construcția blo
curilor mereu s-a făcut cîte ceva: s-a amenajat terenul .dintre Mucuri, s-a construit un frumos gard 
de împrejmuire, s-au plantat arbori, iar șoseaua a fost asfaltată. Astăzi, pe fostul teren viran gă
sești țin frumos cartier de locuințe.

Vinari 
lieaptembrie 

1969

: Brigadierul J 
1 Toacă Ștef an | 
f Aproape zilnic, la ieșirea din 5 
♦ șut, minerul Toacă Ștefan, bri- * 
î gadier la sectorul V al mi- J 
î net Lonea, poate fi întîlnit la ♦ 
i biroul sectorului unde- discută t 
î împreuna cu conducerea des- ț 
î pre anumite aspecte de la lo- J 
| cui de muncă. Apoi, ¿e duce » 
T în sola de apel și stă de vorbă 2 
ț cu ortacii din schimbul II din- J 

du-le îndrumări și indicații asu- * 
pra celor ce au de făcut. • 

Lui Toacă Ștefan îi place ca l 
atunci cîr.d se execută prăbu- J

i : •
e

♦ * șirea abatajului — indiferent 2 
''1 ce schimb — să-fie la fața ț 
locului. Mai zilele trecute în j 
schimul de noapte trehuia să 2 
execute prăbușirea. Fără că ot-Î 
tatii din schimbul IU să știe, i 

i s-a găsit + 
ihimb’i 

I 

încredere . în noi că X 
treabă bună 2 ț
de asta am venit.
văd și eu cum o să j

1
. *
*
*
4
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știu că în abataj în noap- ț 
tea asta avem prăbușire. Ce J 
să-i faci? Așa sínt’eu — spuse * 
Toacă. *

: Urtacu n-au mai zisl nimict 
șC și-au 1 văzut fiecare -de r tr.e'. j

- ' ♦

♦
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ciplihă fermă}* Minerii se ajută | 
reciproc și acolo unde este greu j 
pun cu toții umărul. J

Gu cîteva luni în urmă în bri- j 
gada lui Toacă Ștefan a fost j 
repartizat ca șef de schimb Fi- i 
lea Petru ,— miner care mult ț 
timp a condus o brigadă și ca- f 
re a obținut rezultate frumoase. 2 
După cîtva timp Pilea Petru a { 
început să se certe cu dlscipli- J 
na. Intîizia de la șut s-au ie- ♦ 
șea mai devreme din mină. A- î• - - - ,

4

cest luc'u nu i-a plăcut lui Toa
că. In repetate rinduri - i-a spus 
în

F. NÍCL

(Continuare în pag. 3-a)
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Cufli a lopéaÉ'œnitetal smcftcal 
de la mina Uricani pentru ridicarea 

tttturer brigăzilor la oivetal 
sarcinilor de plan

Dm experiența 
comitetelor sindicale

vom căuta să

• z’ .|l-

z» .» " - A

Anul acesta, minerii*din'Uri
cani sînt în primele rînduri ale 
întrecerii socialiste pe bazin. La 
această mină a fost tradusă' în 
fapt., principala sarcină și anume 
ridicarea brigăzilor rămase în 
urmă, la nivelul realizărilor me
dii obținute de către fruntași. 
Prin aceasta colectivul minei U- 
ricani a rezolvat una din sarci
nile ce stau în fața exploatări
lor miniere din Valea Jiului: 
scoaterea tuturor brigăzilor de 
mineri de sub plan. Cum orga- 

- nizarea și condu
cerea întrecerii 
socialiste este o 
datorie primor
dială a organi
zațiilor sindicale 
în cele de mai jos
redăm cîteva aspecte din munca 
desfășurată de către comitetul 
sindical al minei Uricani în a- 
ceastă direcție.

La consfătuirile de producție 
au fost prezentate referate care 
au scos la iveală că multe din 
utilajele de transport , nu sînt pe 
deplin folosite, în unele locuri 
de muncă mecanizarea fiind ex
cesivă. in urma consfătuirilor 
au fost scoase mecanismele de 
acolo unde erau prea multe și 
instalate în alte locuri de mun
că unde era nevoie de ele.

Trebuie amintite de asemenea 
și măsurile care s-au luat pen
tru îmbunătățirea indicilor de ca
litate. La mina Uricani au fost 
instalate cîntare, un ciur de con
trol, se fac sondaje, se iau mă
suri de scădere a conținutului 
de șist în cărbune.: Pe două pa
nouri mari, comitetul de între
prindere popularizează zilnic pe 
de , o parte pe cei care .dau pro
ducție de calitate, pe de altă 
parte pe cei care nu respectă a- 
cest indice. Toate acestea nu au 

, mțrs ușpr... Comitețițl ¡sindical a 
. tț-ftbuțt. ,să ducă ■ zj dev z> ■ mypcă 
.de lămupte în, ríndÁl.'jDiaérilor, 

• a fost nevoie de exemplul perso
nal al comuniștilor.

' fi consfătuirii« producție
iiu a fost neglijată nici 4i»cuta- 
rea posibilităților de reducere a 
celorlalte cheltuieli. Datorită a- 
cestui fapt s-au obținut econo
mii la materiale (lemn, explo
ziv etc.), la energie, la cheltu
ielile de secții și altele. Capsa 
care aprinde explozivul este un 
lucru mărunt. Lămurind impor
tanța lucrurilor mărunte la e- 
conomii s-a reușit că acum la 
Uricani costul capstelor la tona 
de cărbune să 
1—2 Iei.

Acestea sînt 
problemele care 
cadrul consfătuirilor de produc
ție luîndu-se în seamă propune
rile muncitorilor. Printre aces
tea se numără propunerea șefu
lui de schimb Paraschjv Gheor- 
ghe ca oprirea compresoarelor 
să se facă la ore mai potrivite, 
între schimburi; pentru a permi
te minerilor să folosească din 
plin cele 8 ore de muncă. Zeci 

revină . doar la

doar cîteva din 
s-au rezolvat în

și zeci de asemenea propuneri 
vor contribui ca în anul acesta 
la mina Uricani să se economi
sească peste un milion și jumă
tate lei la prețul de cost.

Inițiativa minerilor de la Ani- 
noasa de a depăși zilnic planul 
la fiecare loc de muncă, îmbo
gățită cu acțiunea de reducere 
a prețului de cost pe fiecare tonă 
de cărbune, a fost aplicată crea
tor la toate brigăzile de mineri.

In consfătuirile de producție 
minerii se angajează în primul 

rînd să dea o 
cantitate tot mai 
mare de cărbune 
peste " plan prin 
ridicarea produc
tivității muncii, 

reducînd concomitent prețul de 
cost și respectînd calitatea ce
rută.

In cadrul întrecerii un accent 
deosebit a fost pus pe ridicarea i 
brigăzilor rămase în urmă lai 
nivelul sarcinilor de plan. Cuj 
prilejul unor consfătuiri s-a fă-j 
cut o analiză temeinică a cau-i 
zelor care au provocat rămîne-; 
rea în urmă, apoi s-au luat mă-j 
suri concrete pentru sprijinirea' 
brigăzilor, pentru întărirea lori 
organizatorică. A fost lansată' 
lozinca : „Nici o brigadă de mi
neri sub plan“. Astfel ș-a ajuns 
ca în momentul în care se ivește 
pericolul rămînerii în urmă a 
unei brigăzi, șeful de brigadă! 
anunță imediat comitetul de sec-l 
ție și conducerea sectorului. Da
că nu se iau măsuri în pritnete; 
schimburi, problema este rezol
vată la nivelul comitetului sin
dical și al conducerii minei. !

Una din principalele condiții 
ca o brigadă să poată lucra cu 
un randament înalt este omoge
nitatea ei.. Comitetul sindical a 

sprijinit conducerea minei în for
marea unor brigăzi încadrate cu 
muncitori stabili. In fruntea bri
găzilor și schimburilor au fost 
puși cei mai buni mineri, în 
majoritate membri și candidați 
de partid: Mulți dintre ei, cuti 

bri^atra- frșaflț' 
Bria Ioan și alții, sînt activiști

C. ANDRAȘ~

(Continuare în pag. 3-a)
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Pregătiri pentru 
noul an universitar
Către Institutul de mine din 

Petroșani își îndreaptă pașii- în 
fiecare an tot mai mulți munci
tori și fii de muncitori.

In acest an, concursul de bur
se rezervat candidaților reco
mandați de întreprinderi a a- 
dtus în fața comisiei de exami
nare de la institut peste 90 de! 
candidați. Cei care au trecut cu' 
succes acest examen pe tot tim
pul celor 5 ani de facultate vor 
avea — bineînțeles dacă vor-în
văța bine — asigurate burse din 
partea întreprinderii respective. 
Prin această bursă studentul are 
asigurate condiții optime, de, în

vățătură. Candidații recomandați 
de întreprinderi, avînd o anu
mită vechime în cîmpul muncii, 
aduc în mijlocul celorlalți stu- 
denți ai institutului cunoștințele 
lor practice, disciplina formată 
în anii de muncă și spiritul de 
răspundere pentru grija ce lî 
se poartă.

După examenul de admitere 
rezervat celorlalți candidați, ca
re va începe la 15 septembrie a.c.. 
Institutul de mine își va des
chide porțile cu prilejul începe
rii noului an universitar la 1 
octombrie a. c. Conducerea in
stitutului a acordat o mare ai- 
tenție pregătirilor pentru des
chiderea noului an universitar, 
ele fiind gata de pe acum. Că
minele își așteaptă studenții com
plet renovate cu întreg mobilie
rul proaspăt vopsit, cu lenjeria 
nouă. Cantina, al cărei interior 
a fost îmbrăcat în plăci de fa
ianță albă, a fost dotată cu noi 
cantități de tacîmuri și veselă 
Laboratoarele, amfiteatrele și 
sălile de seminar sînt flou zu

grăvite, iar în fața clădirii prin
cipale se află o adevărată gră
dină cu flori.
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Avantaje pentru 
cei ce muncesc și învață

Victor Ponomarev este munci
tor la mașina de prelucrat roți 
dințate la uzina de 
de mașini din ural, 
cinci ani el a realizat 
me anuale.

Intrebîndu-1 cum 
astfel de succese în 
Ponomarev a răspuns :

— Mi-a ajutat pregătirea. 
Recent Victor Ponomarev 

terminat fără a fi scos din pro
ducție, obfinînd calificativul ex
cepțional, cursul seral al insti
tutului tehnic de construcții de 
mașini. Astfel de exemple sînt 
destul de frecvente în cadirul u- 
zinei. Numai în anii de după 
război peste 1000 de muncitori 
au primit aici diplome de ingi
neri și tehnicieni, aproximativ 
2.500 de persoane au absolvit 
școlile de 7 ani și școlile medii.

In întreprinderile sovietice 
muncesc sute de mii de muncitori 
care au primit o pregătire te
meinică în institutele superioa
re și în școlile medii speciale 
fără a fi scoși 
prezent peste 
ne studiază la 
lor superioare 
la cursurile serale, de asemenea 
2.000.000 de tineri urmează 
cursurile școlilor muncitorești. 
Iri întreprinderile 
ningrad, fabrica 
2 din Moscova și 
întreprinderi, din 
și funcționari unul învață. Pes
te jumătate din numărul munci
torilor industriei chimice au la

construcții 
in 
30

ultimii 
de nor-

SE v.

a obținut 
muncă, V.V.

a

din producție. In 
1.700.000 persoa- 
secțiile institute- 
fără frecvență și

Kirov din Le- 
de ceasuri nr. 
numeroase alte 
doi muncitori
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» dueția de laminate cu 930.000 T
♦ tone.
! î
♦ • Numai în primele patru i 
t luni ale anului curent în între-
x prinderile fruntașe din regiu- 
J nea economică Leningrad s-au 
ț montat si introdus în produc- 
Îție 24 de linii mecanizate și 

în plus s au modernizat aproa-
4 pe 3.000 de mașini. In acest 
ț an vor ii instalate aproximativ * 
I 150 de benzi rulante și linii în 
ț flux șt ; --- f  - — -.xt:...
ț pentru
T tizarea crmplexă a
ț treprinderi.
| • In perioada 1959—1965,
j în Uniunea Sovietică va crește 
| producția de linii automate și 
♦ semiautomate de 2,1—2,3 ori 

a aparatelor de 2,5—2,6 ori a
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• Introducerea 
și automatizării 
siderurgie și in 
mică duce la creșterea produc
ției cu 10—15 la sută, iar pre
țul de cest scade cu 20 la su
tă in siderurgie și cu 10—15 
la sută in industria chimică.

Totodată se reduce cu 20 -- 
25 la sută și personalul de de
servire.

mecanizăru 
complexe In 

industria chi-

• In septenal, în siderurgie 
vor fi complet mecanizate și 
automatizate combinatele din 
Mag.niogorsk, Kuznețk, Nijne- 
taghilsk și întreprinderea 
„Dzerjinski“. Datorită acestor 
măsuri, producțih de fontă va 
crește cu 880.000 tene, de o-♦

Î fel cu 1.200.000 tone, iar pro-

vor face pregătiri 
mecanizarea jí automi-

23 de In-

♦
♦ mașinilor de calculat de 4,5— |
• 4,7 ori. 4

| • l a
* crama),
i un nou ¡urnai, unui c
J mai mari, din Europa.
î tehnicitatcq sa furnalul întrece
i toate agregatele care funcția-
♦ neazâ în prezent.
i « . .............................. ♦♦

Uzina „Azovstal" (U- * 
a intrat în funcțiune 
furnal, unul din cele 

Prin

bază învățămîntul mediu gene
ral sau special.

In U.R.S.S. au fost create con
diții prielnice pentru ridicarea 
cunoștințelor de cultură generală 
și tehnice ale oamenilor muncii. 
Cursurile institutelor superioare 
și medii speciale sînt gratuite, 
Studenții fără frecvență se 
cură de concedii plătite în 
pul examenelor.

Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S., a adoptat o hotărîre 
specială cu privire la înlesnirile 
acordate studenților de la insti
tutele superioare și școlile me
dii speciale care studiază fără 
frecvență sau la cursurile se
rale.

Pentru cei ce obțin succese la 
învățătură, lucrînd în producție 
se acordă concedii suplimenta
re. Astfel pentru efectuarea prac
ticii de laborator, pentru exa
mene și colocvii studenții au 
concedii pînă la 20—30 zile pe 
an. Pentru cei care studiază la 
institutele superioare fără frec
vență acest concediu ajunge pî
nă la 30—40 zile.

Astfel de înlesniri _se acordă 
și pentru cei ce studiază la șco
lile medii de specialitate. Sínt 
prevăzute de asemenea concedii 
de lungă durată pentru cei care 
își dau examenul de stat și cei 
care își susțin 
plomă.

Concediile de 
lor sînt plătite, 
ceasta toți cei ce studiază în in
stituțiile de învățămînt superior 
și în școlile tehnice medii fără 
să părăsească producția, au drep
tul la un concediu anual plătit.

In urma reorganizării școlii 
superioare din U.R.S.S. au fost 
aduse modificări substanțiale în- 
vățămîntului cu frecvență, fără 
frecvență și învățămîntului se
ral.

bu- 
thn-

ai

proiectul de di-

studiii ale elevi- 
In afară de a-

Orașe noi în Kazahstan
In apropierea zăcămîntului de bauxită de la Turgai s-a 

început construirea orașului Arkalîk. Aici vor locui muncito- 
Aceste mine 

din o-

$__ __ __ __
i rtl și specialiștii de la minele din apropiere,

II
///I
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vor furniza materia primă pentru uzina de aluminiu 
rașul Pavlodar, prima construcție de acest gen din Kazah
stan.

Arkalîk este al treilea oraș construit în ultimii 
partea de nord-vest a republicii. Orașul Rudnii, de exemplu, 

muncito
rească. In prezent orașul este centrul industriei de minereu 
de fier

A început traficul pe calea ferată care leagă orașul Rud- 
nîi eu un alt oraș 
giuni de pămînturi 
fondul de locuințe 
tul Kazahstanului, 
tindea stepa, peste 
noi orașe. Unul — Lisakovsk cu 70.000 de locuitori se va 
construi in apropierea zăcămintelor de fier descoperite nu de 
mult. S-au început pregătirile pentru construirea pe baza a- 
cestor zăcăminte a celui mai mare combinat de înnobilare a 
minereului din lume, cu o capacitate anuală de 36 milioane 
tone minereu

cu un an și jumătate în urmă a fost o așezare

ani în

nou Kustanai, centrul celei mai mari re- 
desțelenite din Kazahstan. Jn septenal 

în aceste orașe se va dubla. In nord-ves- 
unde nu de mult pe sute de km. se în- 
un an se va începe construcția a două

---------------- ©-----------------

Noi opere ale autorilor sovietici
Redacția revistei „Novîi Mir‘ 

va edita în 1960 „jurnalele” lui 
\ Ilia Ehrenburg, Vera Inber, Va

lentin Ovecikin, Victor Nekra- 
sov, Mitiail Isakovski și ale altor 
scriitori sovietici, în care aceștia 
împărtășesc experiența și planuri-, 

*le lor de viitor. .
In prima jumătate a anului 

viitor revista va publica noul ro
man .Focul de tabără“ de Kons- 
tantin Fedi.n care reprezintă par
tea finală a trilogiei lui, primele 

■ două fiind romanele „Primele bu
curii“ și „0 vară neobișnuită’, 
Romanul începe cu evenimentele 
din prima parte a Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei, dar 
retrospectiv oglindește și anii pre- 
cedenți evenimente ce au avut loc 
între partea a doua și a treia a 
trilogiei.

Emanuil Kazakevici, autorul 
romanelor , Stele“ și „Gasa din 
piață” v’ publica rdmanul „Tim
puri noi”-, oglindind oamenii ~~ 
cietății sovietice începînd 
perioada primulty cincinal, 
cui acțiunii este un combinat 
talurgic din răsăritul țării.

Samuil Marșak a terminat pen
tru revista „Novîi Mir“ romanul

autobiografic „începutul vieții*’. 
Romanul este dedicat copilăriei, 
anilor de scoală și primilor ai
de activitate literară a autorului, 
întîlnirii lui cu Gorki, cu Stasov, 
cu Șaliapin și cu alți oameni de 
litere care au avut influență a- 
șupra vieții poetului.

Vera Panova a promis redacției 
un roman despre oamenii unui 

. mare oraș contemporan, în spechl 
despre tineret, despre soaîta di- 
feriților oameni.

so- 
din 
Lo- 
me-

Relațiile internaționale 
ale savanților sovietici

Savîn’.i sovietici dau o mare 
importanță dezvoltării legăturilor 
lor cu instituțiile științifice de 
peste Potaie.

Academia de Științe a Uniu
nii Sovietice întreține vaste rela
ții internaționale. Este suficient 
să arătăm că în 1958 cercetăto
rii săi s-au deplasat în 44 țări 
pentru a participa la diferite ma
nifestări științifice precum și în 
misiuni de lungă durată, pentru 
cercetări.

La. rî.tdul 
găzduit anul 
știință din 51 
continentele.

Academia de Științe a Uniu
nii Sovietice, organele sale și 
cercetătorii săi fac parte din pes
te 80 de organizații științifice in
ternaționale, participînd la acti- 

, vitatea acestora, la congrese, con
ferințe și simpozioane organizate 
sub auspiciile lor. Mulți dintre 
savanții sovietici ocupă posturi 
de conducere în aceste organic a-

Observator geofizic 
la extremitatea itrdfcft

Nava Diesel electrică „Obi“ a 
plecat din portul Arhangheisk > 

spre insula Heus (pămîntul Prânz/ 
losif) unde este amenajat ce? 
mai nordic observator geofizic 
din lume.,.— „Drujnaia“. Vasul 
transportă instalații, echipamen
te, mărfuri industriale și ali
mentare. Lâ sfîrșitul acestei luni 
observatorul împlinește doi /ani 
de existență. Oamenii de știin
ță de aici se ocupă de studiul 
problemelor razelor cosmice, ale 
magnetismului terestru, a aureo
lei boreale, a curenților telurici 
și a fenomenelor seismice.

La observatorul geofizic ,,Druj
naia“ au fost studiate straturile 
superioare ale atmosferei și s-au 
făcut observații permanente a- 
supra radiațiilor cosmice. S-au 
obținut rezultate importante în 
laboratorul de cercetări a iono- 
sferei. Stația de radio instalată 
pe insula Heus a menținut o le
gătură permanentă cu stația 
„Polul Nord-6“ și cu alte stații 
situate în regiunea Polului Nord. 
S-au făcut mii de fotografii rare 
ale aurorei boreale.

— *-----

Conductă petroliferă 
pe fundul mării

La . Baku s-a început proiecta
rea unei conducte de petrol caie . 
va lega sondele de petrol di’ 
Neftianîie Kamni cu rafinăriile 
din Baku. Se vor construi două 
conducte cu o lungime de aproa
pe 100 de km. O parte însemna
tă a conductei trece pe fundul 
mării Caspice la o adîncime de 
cîțiva zeci de metri. Conducta de 
petrol va reduce cu mult chel
tuielile dte transport al petrolului 
pe mare, ce se face în prezent în 
mari tancuri petrolifere.
- — = = —

început re- 
Colhozurile

ca 
să

său, Academia a 
trecut oameni de 
de țări, din toate

Recoltarea bumbacului în Uzbekistan
In Uzbekistan s-a 

coltarea bumbacului, 
și sovhozurile își propun să. li
vreze întreprinderilor textile 
3.050.000 tone de materie primă 
ceea ce este cu 110.000 tone mai 
mult ca în anul trecut.

In sezonul actual, o șesime 
din plantații au fost îngrijite

numai cu mașini. Se prevede 
recolta de pe aceste terenuri 
se strîngă tot cu mașini. 

. Mecanizarea pe scară largă a 
proceselor care necesită un vo
lum mare de muncă va da a- 
griculturii Uzbekistanului posi
bilitatea să reducă în medie cu 
5 la sută prețul de cost al pro
duselor.

Hidrocentrala 
de la Stalingrad 

Constructorii hidrocentralei de 
la Stalingrad au terminat mon
tarea și au pus în funcțiune al
7- lea hidroagregat, cu o putere 
de 115.000 kW.

A început montarea celui de-al
8- lea agregat cu o putere sirr > 
Iară.

Hidrocentrala a produs prima 
jumătate de miliard kWh ener
gie electrică. In 1960, înainte de 
termenul stabilit, hidrocentrala 
de la Stalingrad va funcționa 
cu putere totală.

Nodul hidrotehnic de la Sta- 
lingrad va fi cel mai mare de 
pe Volga. Puterea totală a ce
lor 22 agregate va fi de 2.530.000

Vedere de la Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. de la Moscova.
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O analiză minuțioasă este un factor care determină buna 
a celofibrei. De acest lucru este convinsă și șefa de 

Polak Laura din secția celofibră a Filaturii Lupeni care 
analizele celofibrei în schimbul pe care îl conduce, unul 
schimburile fruntașe in lupta pentru calitatea produselor. 
CLIȘEU : Polak Laura (prima din stingă) dînd explica

ții tovarășelor ei de muncă despre felul cum se fac« analiza ce
lofibrei.

Q.

O atitudine ce trebuie pusă 
în discuție

lu-Tovarășa Drăgan Maria 
crează la laboratorul preparației 
Petrila. E o tînără ingineră; sta
tul nostru democrat-popular i-a 
deschis larg porțile spre împli
nirea acestui vis.

Ca uterraistă, ei i-a fost re
partizată o sarcină de mare răs
pundere : să conducă în calitate 

propagandistă activitatea unui 
^rc „Să ne cunoaștem patria“ 
în chdrul învățămîntului politic 
U.T.M.

Dar iată că acum, în preajma 
deschiderii jnoului an școlar în 
tnvățămîn^i politic U.T.M., cînd 
trebuia- i participe la cursul de 

organizat de Comite- 
' Aii raional U.T.M.. tovarășa Dră

gan a refuzat să mai fie pro
pagandistă. A stat de vorbă cu 
ea tovarășul Butuza Petru, se
cretarul comitetului U.T.M. de la 
preparație, a discutat cu ea to
varășul Todea Vașile, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.M. Re-

f
★

zultatul e același: tovarășa Dră
gan refuză.

Că inginera Drăgan nu va 
mai munci pe linie de propa
gandă, nu e o problemă. Poate 
fi înlocuită cu tineri plini de 
dragoste pentru această muncă. 
Tovarășul Crăescu loan, tînăr in
giner stagiar la preparație, a 
primit cu bucurie să ducă mun
că de propagandist în noul an 
școlar și învățămîntul nu va a- 
vea de suferit.

Este însă vorba de atitudinea 
față de sarcinile pe linie de or
ganizație a tinerei inginere Dră 
gan. Mulți utemiști de la pre- 
parație fac legătura între refu
zul inginerei Drăgan de a munci 
ca propagandistă și atitudinea 
ei de bruscare a oamenilor mun
cii de care dă dovadă tot mai 
des în ultima vreme. Și se în
treabă : care e cauza ?

Pentru ca utemiștii de la 
parația Petrila să primească 
puns la această întrebare,
necesar ca comitetul U.T.M. din 
întreprindere să pună în discu
ția adunării generale a organi
zației U.T.M. atitudinea ingine
rei Drăgan față de sarcinile în
credințate pe linie de organiza
ție.

pre- 
răs- 
este

Bfigaiiernl Toată Stefan
(Uamare din pag. l-a)

— Frate Petre, așa nu merge, 
mrri te (ii de treabă ori ne lași. 
Tu ai (ost șef de brigadă și ai 
mers bine. Ce-i cu tine acum '>

Pilea a promis mereu că n-o 
să mai intirzie și o să se țină 
de treabă. Degeaba însă. Atunci 
Toacă Ștefan s-a dus la sector și 
a propus să fie sancționat. Nici 
aceasta nu l-a ajutat. Intr-o zi 
t-a spus-o din nou:

— Fără supărări, dar de azi 
nu mai ești șef de schimb. Așa 
că te duci la sector să te reoar- 
tizeze unde or crede de cuvință.

Numai tu intervenția conduce
rii sectorului a rămas în
nuare ca miner in brigada 
Toacă. Se vede însă treaba 
aceasta 1-0 ajutat pe Pilea, 
atunci el își vede conștiincios 
muncă.

— Toacă Ștefan pare a fi
om moale, la lucru însă nu-i așa. 
FI cere oamenilor să muncească 
conștiincios și să fie disciplinați 
— spune adesea șeful sectorului..

De la sector am aflat că bri
gada condusă de Toacă Ștefan de 
la începutul anului își menține a- 
celași ritm de muncă. Zilnic cele 
trei scmrnburi extrag cite 10 șt 
chiar >0 de tone de cărbune peste 
plan. A fesi chemat la întrecere 
de brigada lui Burcin (Jheorghe, 
in mai ¡nude rinduri. 1 nlotdeauna 
i-a luat-o înainte. Luna august 
a încheiat-o 
de cărbune 
luna asta o 
In- sectorul
versor". A/ara de Timar (Jheor
ghe care se ține bine. Acum, t-a 
chemat la întrecere pe Timar. 
Cine o cișiiga încă nu se știe. 
Urma o să aleagă...

eonii- 
iui 
că 
Ue 
de

un

cu aproape 600 tone 
date peste plan. Și, 
să meargă mai Dine. 
V nu prea are . ad-

SUMARUL
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al revistei „Flacăra"
Citiți în numărul din 12 

tembrie al revistei „Flacăra“;
— Interesantele reportaje „Con

structorii“ și „Bucureștii ieri șl 
azî“<

— Zguduitorul documentar 
„Simpozion despre mizerie“ în- 
fățișînd aspecte dramatice din 
viața sărăcimii țărilor capitaliste.

— Cazacii din nou pe ecran
— fotoreportaj de la turnarea 
filmului „Pămînt desțelenit“ du
pă cunoscutul roman al lui Mi- 
hil Șolohov.

— „Moartea peonului“ —7 po
vestire de scriitorul paraguayan 
Carlos Gargete.

— „Pe stradă" fotoreportaj 
satiric de Silviu Georgescu.

----★ —-
Cum a luptat comitetul 

sindical de la mina 
Uricani pentru ridicarea 

tuturor brigăzilor 
la nivelul sarcinilor 

de plan
(Urmare din pag. l-a)

1959

sep-

I se
bri-

sindicali. La Uricani minerii 
schimbă foarte rar dintr-o I 
gadă în alta. Dacă este nevoie 
își schimbă locul de muncă în 
treaga formație.

Schimburile de experiență or
ganizate de comitetul sindical au 
contribuit și ele din plin la ri
dicarea brigăzilor cu rezultate 
mai slabe. Schimburile de expe 
riență în cadrul cărora mineri 

fruntași ca Rusu Dumitru, Vascul 
Dumitru, Neamțu Viorel și alții 
și-au împărtășit experiența lor 
au avut drept rezultat că toate 
brigăzile s-au ridicat la nivelul 
celor fruntașe obținînd astăzi 
randamente între 4,5—6 tone de 
cărbune pe post. De un real fo
los este obiceiul înrădăcinat la 
mina Uricani ca la intrarea 
schimbului în mină, comuniștii, 
activiștii sindicali să stea de 
vorbă și să dea sfaturi tinerilor 
mineri.

Prin măsurile luate și spriji
nite de comitetul sindical, ha 
mina Uricani brigăzile rămase 
în urmă s-au~ transformat trep
tat în brigăzi de înaltă produc
tivitate. Și aceasta nu este un 
fapt întîmplător. El se datorește 
minerilor, colectivului de aici ca
re îndrumat de organizația de 
partid și mobilizat de organi
zația sindicală s-a străduit să-și 
ridice calificarea pentru a pu
tea face față cerințelor procesu
lui tehnic.

La 5 septembrie anul acesta 
Sipoș-baci a sărbătorit al 40- 
lea an de cînd s-a stabilit ia 
Lupeoi, împlinirea a 40 de ani 
de muncă la mină.

in brigada pe. care o condu
ce in prezent la atelierul me
canic nu este tînăr care să fi 
depășit 20 de ani. Majoritatea 
din ei au terminat școala pro
fesională în anul acesta. Sipoș- 
baci se consideră părinte al lor. 
Cînd în iulie i-a primit în bri- 
gată pe Șeb&k Ștefan, Rădulea 
Matei, Mașek Guntter și pe 
Stoichin Gheorghe, absolvenți 
ai școlii profesionale, le-a spus 
cu căldură în glas :

— Vă cer să mă ascultați. 
Vreau să scot din voi nu nu
mai meseriași buni dar și oa
meni de nădejde pentru mina 
noastră.

Memoria îl ajută pe Sipoș-
8
d ....
g baci să reconstituie multe fapte 
g și întîmplări din trecutul său 
8 aspra. Cînd are o clipă de ră- 
8 gaz mu o pierde degeaba. își 
8 adună copiii — că așa le spune 
8 membrilor din brigadă — și le 

vorbește despre anii cînd a în
vățat meserie.

— Ehe, atunci meseria se în
văța la paitroni — le spune dîn- 
sul. Părinții mei l-au plătit pa
tronului ca să mă învețe me
serie. Patronul era omul dra
cului, storcea din tine nu nu
mai sudoarea, dar de lacom ce 
era după cîștig ar fi fost în 

_ stare să-ți sugă și sîngele. A- 
2 mintindu-și apoi despre uceni

cia Iui cînd pe zi lucra 11—12 
8 ore, Sipoși-baci continua: Nici 
8 zi de odihnă nu aveam. Dege- 
8 tele parcă le aveam înțepenite: 
8 nu se îndreptau de oboseală.

Cînd am ajuns calfă am crezut 
că am dat și eu de bine. La 
naiba... lucram tot pentru al
ții, pentru capitaliști. Mi-am 
schimbat numai stăpînul că tra
iul greu a rămas mai departe. 
După o lună de muncă primeam 
în loc de salariu carnetul de 
credit unde îmi erau trecute da
toriile. îmi aduc aminte că în 
anul 1929 timp de 11 luni n-am 
văzut salariu.

Tinerii din brigadă ii ascultă 
cu atenție. Nu-i iasă niciodată 
din vorbă. Ascultîndu-i sfatu
rile mulți din ei au făcut pro
grese serioase, dezlegînd multe 
din tainele meseriei ce și-au a-

8
8
8
8
8
8
8
8

8 o

8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Să organizam adunări generate 0. T. n. 
atractive, bogate In confinat

generale au un rol 
activitatea organiza-

Adunările 
important în 
tiilor U.T.M. Ele sînt menite să 
educe utemiștii în spiritul atitu
dinii îoi, socialiste față de mun
că. să-i mobilizeze la îndepli
nirea sarcinilor economice trasa
te de partid, și să le cultive tră- 
sături noi, proprii unui comunist.

La mina Petrila, într-o bună 
parte a otganizațiilor U.T.M. din* 
sectoare, adunările generale se 
țin cu regularitate. Cele mai bu
ne rezultate în desfășurarea a- 
dunărilor generale le-au obținut 
organizațiile U.T.M. din sectoa
rele II ți IV. In aceste organi
zații adunările generale dezbat 
probleme importante. . Ele. anali
zează periodic participarea tine
retului la procesul de producție, 
activitatea brigăzilor, de tineret 
și a brigăzilor utertiiste de mun
că patriotică, problema calificării 
tinerllor, comportarea lor în nro- 
cesul de producție, în timpul, li
ber etc.

La sectorul II, de exemplu, '>n 
adunarea generală a organizației 
U.T.M. din luna, iulie s-a analizat 
participarea tinerilor din sector 
la acțiunile de muncă patriotică. 
Adunarea e evidențiat pe tinerii 
Arpinten Gheorghe, Vuzdugan 
Eugen, Briulung Năstase și,. Fe- 
raru . Eugen, fruntași în munca 
patriotică și în același timp i-a 
criticat pe Armean Augustin, Ra-

Constantin 
brigăzii u-

du Nicolae, Nicolae 
și pe alți membri ai 
temiste de muncă patriotică de
oarece s-au sustras de Ia acțiu
nile întreprinse. După adunare 
munca patriotică în sectar a luat 
un nou avînt. Tinerii din sectorul 
II au colectat peste 8.000 kg. fier 
vechi, din care 6000 kg. armă 
turi de fier pocal au fost recon
diționate și date spre a ii refo- 
losite de sectorul XI investiții. 
Tinerii au participat într-un mare 
număr ia cutățirea galeriilor sec
torului și la alte acțiuni, efec- 
tuînd în total 4.000 ore muncă 
voluntara.

Intr-o recentă adunare genera
lă a organizației s-a prezentat 
conferința „Cinstea de a fi ute- 
mist“, ckipă care au fost primiți 
noi membri în organizație. Ase
menea conferințe au fost ținute 
și în aite adunări. Rapoartele pe 
care ie prezintă biroul organiza
ției în adunările U.T.M. sînt pre
gătite cu simț de răspundere și 
exemplificate, reușind să trezeas
că interesul tinerilor. Ca rezultat, ** 
Utemiștii participă cu regularitate 
la adunări $i iau cuvîntul. Adu
nările U.T.M. în acest sector 
sînt vii și au un caracter comba
tiv, ceea ce influențează pozitiv 
activitatea tinerilor mineri și în 
procesul de producție. Sectorul II 
de tineret este fruntaș pe exploa 
tare. Brigăzile de tineret din sec-

m ww | 

o 
les-o. S-au învățat să lucreze „ 
atent, fără rebuturi sau pier- g 
deri de timp. Seb6k înțelege să o 
citească bine schițele. Cînd areg 
vre-o nedumerire întreabă și g 
răspunsul pe care-l primește g 
este pentru el foarte prețios, g 

Brigada lui Șipoș Ludovk 'htajf 
creză la construcții metalice îng 
cadrul sectorului IX al minei g 
Lupeni. Tinerii din brigadă sînt g 
educați cu multă grijă de Și- g 
poș-baci. Materna losif și Lisz- g 
ka Ștefan au devenit candidați 8 
de partid. Ceilalți se pregătesc. 8 
Nu sînt încă candidați nu pen- 8 
tru că n-ar merita, ci pentru 8 
că n-au împlinit vîrsta de 18 8 
ani. 8

Comunistul Șipoș Ludovic nu 8 
are insă numai grija brigăzii 8 
sale. El este secretarul orga- 8 
nizației de bază din sector. Sînt 9 
multe probleme de care trebuie 8 
să se ocupe. Organizația de 8 
bază are un mare număr de 8 
membri și candidați de partid. ? 
In activul fără de partid a! or- ® 
ganîzației de bază sînt cuprinși ° 
52 de muncitori și tehnicieni 8 
fruntași în producție. Toți au 8 
sarcini de partid. Felul cum se g 
îndeplinesc aceste sarcini tre- " 
buie urmărit cu cea mai mare 5 
exigență. Unii tovarăși trebuie 2 
ajutați. Șipoș-baci este prezent q 
peste tot. Se ocupă și de în-jj 
drumarea organizației de bază g 
U.T.M. din sector. Tinerii îi sînt g 
foarte dragi- Lună de lună 4-5 o 
tineri din sector sînt pregătiți - 
să devină candidați de partid.» 
împreună cu ceilalți membri de £ 
partid din sector tovarășul Și- 5 
poș Ludovic reușește să înde- g 
plinească la timp sarcinile ce o 
revin organizației de bază. g 

Secretarul organizației de g 
bază din sectorul IX are o vîrs- g 
tă înaintată. Se simte totuși tî- g 
năr. La 5 septembrie s-au îtn- g 
plinit 40 de ani de cînd a ve-g 
nit la Lupeni și tot atîția anig 
de muncă la mină, in anul a-g 
cesta de Ziua minerului Șipoș- g 
baci a fost decorat cu Ordinal 8 
Muncii clasa IH-a. Munca lui 8 

•» ' oa fost prețuită așa cum se cu- g 
vine. Tovarășul. Șipoș s-a Ie- g 
gat să muncească și în viitor 8 
cu tot maii multă energie pen- 8 
tru ca tinerii pe care-i iubește g 
ca pe propriii lui copii să aibă g 
parte de o viață tot mai fericită. 8 

8 
G. 1OSIF 8 

o

tor își depășesc cu regularitate 
sarcinile de plan, iar unele din
tre ele, cum sînt cele conduse de 
tov. Păsărică Nicolae, ¡Cristea Ni- 
colae și Michiev Gheorghe, sînt 
dintre cele mai bune brigăzi ale 
minei.

Cu grijă sînt pregătite și adu
nările generale de la sectorul IV. 
Dar ?n alte sectoare ale minei 
adunările generale U.T.M. de
curg nesatisfăcător. Birourile 
U.T.M. din sectoarele I, III, V, 
VII, XI și altele subapreciază 
rolul adunărilor generale ale ute- 
miștilor și nu acordă o atenție 
cuvenită organizării lor. Adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.M. din aceste sectoare nu se 
țin cu regularitate. Din cauza pre 
ocupării insuficiente a birourilor
U. T.M. f-ent/u pregătirea adună
rilor, ele se amînă în repetate 
rînduri. in cursul lunii trecute 
organizațiile U.T.M. din sectoare
le I și iii (secretari U.T.M. tov. 
Serea V'rgil și Popescu Ioa.n) 
au ținut adunările abia după in
tervenția. comitetului U.T.M. pe 
mină. La adunările U.T.M. din 
aceste sectoare, participarea ute- 
miștilor la dezbaterea, probleme
lor puse în discuție esț4> slabă.

In cele mai multe cazuri adu
nările generale au la ordinea de 
zi doar un singru punct: primi
rea de noi membri. La sectoarele
V, VIII și colonie, de exemplu,

de la începutul anului organiza-, 
țiile U.T.M. n-au luat în discu
ție vreo problemă legată de acti
vitatea de producție, sau activita
tea educativă în rîndul utemiș- 
tilor. Iar în alte organizații, la 
sectorul XI de pildă în afara 
primirilor de noi membri, birou
rile U.T.M. se mărginesc să pre
zinte informări despre activitatea 
organizatei pe perioada dintre 
două adunări generale.

Ca adunările generale U.T.M. 
să-și atingă scopul educativ, e’e 
trebuie pregătite cu grijă. Ei« 
trebuie să dezbată probleme va
riate și de primă importanță pen
tru utemiști. Asemenea probleme 
sînt numeroase la mina Petrila. 
Organizațiile U.T.M. ar putea 
discuta despre felul cum pot con
tribui tinerii mineri, brigăzile de 
tineret ’a sporirea productivității 
muncii, la realizarea de economi, 
să ia în discuție brigăzile rămas* 
în urmă, tinerii indisciplinați ți 
multe alte probleme din munca 
și viața tineretului.

Manifestînd o grijă deosebită 
pentru stabilirea ordinei de zi a 
adunărilor generale, birourile or
ganizațiilor U.T.M. de la mina 
Petrila, trebuie să acorde mal 
multă atenție și pregătirii orga
nizatoric« a adunărilor, în așa 
fel ca ele să devină adevărate 
școli de educație comunistă a 
tineretului. In această direcție și 
comitetul U.T.M. al minei trebuie 
să asigure o îndrumare concretă 
a birourilor U.T.M. din sectoare.
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Dttețația U.R.S.S. la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a 0. N. U.

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a numit delegația U- 
niunii Sovietice la cea de-a 14-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. care se deschide la New 
York la 15 septembrie.

Șeful delegației este Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Din delega 
ție fac parte: Vasili Kuznețov,

„Pravda“ despre acordul încheiat 
intre cele patru mari puteri

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Cele patru mari puteri au a- 
juns la un acord în ceea ce pri
vește constituirea unui comitet 
pentru examinarea problemelor 
dezarmării. Comentînd această 
știre „Pravda" scrie că la acest 
comitet vor participa 10 state 
care reprezintă într-o proporție 
egală atît lagărul socialist cît și 
cel capitalist. Astfei, subliniază 
ziarul, a triumfat principiul pen
tru care insistă de atîta timp 
Uniunea Sovietică și care per
mite crearea pe o bază echita
bilă a unui organ într-adevăr 
reprezentativ și de lucru, pentru 
elaborarea măsurilor concrete în 
domeniul dezarmării. Ziarul a- 
rată că pe lîngă U.R.S.S., S.U.A.,

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

.LECȚIA UNUI EȘEC“
— Un articol despre situația șomajului în Italia —

PARIS iO (Agerpres)
Săptămînalul francez „La Tri

bune deș Nations“ consacră un 
amplu articol intitulat „Lecția 
unui eșec“ situației precare a e- 
eonomiei italiene. Articolul se 
referă la eșecul așa-zisului „plan 
Vanoni“ cu ajutorul căruia se în
cearcă o rezolvare a problemei

„Generația anului 1922 
își aduce aminte 
de Stalingrad“

BERLIN 10 (Agerpres).
In Germania occidentală ia 

amploare mișcarea împotriva 
mobilizării în Bundeswehr a per
soanelor născute în anul 1922.

După cum transmite agenția 
ADN în marile orașe vest-ger- 
mane Düsseldorf, Augsburg șî 
Schueinfurt au avut loc mitin
guri și adunări de protest la ca
re au participat numeroase per
soane. In sala în care s-a des
fășurat adunarea locuitorilor din 
Düsseldorf se putea citi lozinca 
„Generația anului 1922 își adu
ce aminte de Stalingrad“.

La adunarea de la Augsburg, 
vorbitorii au subliniat că vor 
lupta prin toate mijloacele împo
triva planurilor militare ale 
Bonnului. Ei s-au pronunțat pen
tru încheierea Tratatului de pa
ce cu Germania care ar împie
dica evoluția Germaniei occiden
tale pe calea militarismului.

Agenția ADN transmite că „A- 
sociația centrală a persoanelor 
născute în anul 1922 și a con
tingentelor care au participat la 
război“,' creată recent, a pro
testat împotriva faptului că foș
tii pacticipanți la război sînt 
transformați din nou în carne 
de tun.* 

prim-locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S 
(locțiitorul șefului delegației), 
Arkadi Șobolev, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
Mihail Iakovlev, ministrul Aface
rilor Externe al R.S.F.S.R., Ba- 
labek Martirosian, ministrul Afa
cerilor Externe al R.S.S. Armene.

Au mai fost numiți de ase
menea 5 locțiitori ai membrilor 
delegației.

Anglia și Franța, din comitet 
vor face parte Bulgaria, Cana
da, Cehoslovacia, Italia, Polo
nia și Romînia.

După cum arată în continua
re „Pravda“ acordul cu privire 
la crearea comitetului, pe bază 
de egalitate a fost obținut în 
urma unei munci rodnice a Con
ferinței de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe care a 
avut loc în vara acestui an. Prin 
aceasta s-a confirmat încă odată 
eficacitatea tratativelor directe 
între marile puteri care poartă 
o deosebită răspundere pentru 
menținerea păcii în lumea în
treagă. Speranțele pe care ome
nirea și le pune în apropiatele 
tratative cu privire la dezar
mare trebuie să fie îndreptățite.

marii mase de șomeri totali ita
lieni.

Săptămînalul francez arată că. 
făcîndu:se bilanțul realizărilor ob
ținute prin aplicarea „planului 
Vanoni“, se constată că „cei 
cinci ani de aplicare a planului 
înseamnă un eșec al scopurilor 
propuse. Deși se prevedea crea
rea a patru milioane de noi lo
curi în producție în timp de zece 
ani, cu scopul de a da de lucru 
cel puțin celor 1.800.000 de șo
meri totali existenți în 1954, nu
mărul șomerilor totali a rămas 
la fel de mare și în 1959“.

NOTA EXTERNA U|
Pe o estradă improvizară, la 

încrucișarea unor străzi dintr-un 
orășel vest-german, un bărbat de 
statură mijlocie, gesticula cu a- 
prindere. De departe părea un 
clown care făcea reclamă unui 
număr de atracție. Dar... eroare. 
Bărbatul de statură mijlocie su 
era altul decît... Theodor Ober
länder, ministrul pentru proble
mele persoanelor expatriate în gu
vernul de la Bonn. Oberländer 
debita un discurs „fulminant“.

Un ziarist sovietic a reconsti
tuit biografia acestui „cavaler" 
războinic. Ajutat de gazetari din 
R. D. Germană și din alte țări 
victime ale războiului, a aflat, 
pe bază de documente, că Theo
dor Oberländer nu este nebun, 
cum înclinau să creadă unii șia 
că el nu fate altceva decît să 
coritinuie politica führerului sub 
aripa protectoare a lui Adenauer.

Theodor Oberländer a absolvit 
universitatea în 1930 și printr-o 
ascensiune rapidă ajurtge docent 
și apoi director de institut. Cuin 
se explică acest ritm ?

Sub paravanul unui cumsecade 
profesor, Theodor Oberländer era

La Moscova s-a deschis 
Seminarul international 

studenfesc
MOSCOVA 10 (Agerpres) — 

TASS anunță:
Joi s-a deschis la Universitatea 

din Moscova Seminarul interna
țional studențesc pe tema: „In- 
vățămîntul superior în U.R.S.S.*.

Participanții la seminar, repre- 
zentîhd 45 de țări, vor face 
schimb de păreri în problemele 
activității organizațiilor studen
țești din U R.S.S., activității de 
cercetări științifice din univer
sități și institute.

In cadrul seminarului vor pre
zenta reierate Viaceslav Eliutin, 
ministrul Invățămîntului Superior 
și Mediu de specialitate din 
U.R.S.S. și Aleksandr Nesmeia- 
nov, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

Lucrările seminarului vor con
tinua pînă la 16 septembrie.

Iranul — „Eldorado-ul oamenilor 
, de afaceri“

PARIS 10 (Agerpres).
Ziarul francez „Le Monde“ 

publică, începînd cu numărul 
său din 8 septembrie un ciclu 
de articole despre Iran semnate* 
de trimisul special al ziarului, 
Eric Rouleau. Sub titlul semni
ficativ „Eldorado-ul oamenilor 
de afaceri“ în primul articol din 
cadrul ciclului, corespondentul 
afișează cel mai deplin entuziasm 
față de posibilitățile ce li se o- 
feră capitaliștilor străini în Iran. 
El descrie cît sînt de prospere 
afacerile acestora și cît de mare 
este profitul pe care-1 realizează. 
Corespondentul lasă să se înțe
leagă că nu numai masele popu
lare dar și burghezia națională 
este nemulțumită de politica o- 
ficială care deschide larg porțile 
penetrației capitalului străih, 
dîndu-i posibilitatea de a exploa
ta într-un mod atît de „prosper" 
țara. O expresie a acestei poli
tici este legea adbptată în 1955 
care „asigură capitalului străin
— după cum scrie Eric Rouleau
— o situație privilegiată“.

Această politică are, după cum 
arată ziarul, consecințe grave 
pentru economia națională ira
niană. Corespondentul scrie des
pre „sacrificarea unor mari pro
iecte de utilitate publică care.

criminal
un spion nazist, un „specialist*' 
în problemele țărilor Europei ră
săritene. Ga membru marcant al 
partidului nazist, este numit con
ducătorul unei organizații din 
Prusia orientală denumită „U- 
niunea germanilor de peste ho
tare“, cu reședința la . Königs
berg. Identificat ca spion diver
sionist se retrage la Berlin de
venind conducătorul „Uniunii 

¿germane de răsărit“, o organiza
ție de propagandă și spionaj ce 
pregătea terenul agresiunii hitle- 
riste. Odată cu dezlănțuirea răz
boiului Oberländer devine un 
spion foarte activ și un „specia
list“ în a stoarce ultima picătu
ră de hrană de la populația de 
pe teritoriile subjugate.

Ca conducător politic al bata
lionului „Nachtigall“ format c’in 
elemente declasate, Oberländer 
are „cinstea“ să atace primul o- 
rașul Lvov, aproape lipsit de a- 
părare și să treacă prin foc și sa
bie întreaga populație. Zeci de 
mii de femei, copii și bătrîni își 
găsesc moartea în chinuri groaz
nice. De aici pleacă în Caucaz 
unde împreună cu detașamentul

O declarație a Agenției TASS
MOSCOVA (Agerpres)
In ultimul timp, anumite cer

curi politice și presa din țările 
occidentale au dezlănțuit o cam
panie zgomotoasă în jurul unui 
incident petrecut recent la fron
tiera chuio-indîană, în regiunea 
munților Himalaya. Această cam
panie urmărește în mod vădit să 
semene discordie între cele mai 
mari state ale Asiei — Republica 
Populară Chineză și Republica 
India, a căror prietenie are o 
mare însemnătate pentru asigu
rarea păcii și colaborării interna
ționale în Asia și în întreaga lu
me. Inspiratorii ei caută să dis
crediteze ideea coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme sociale 
diferite și să împiedice întărirea 
solidarității popoarelor asiatice în 
lupta pentru consolidarea inde
pendenței lor naționale.

Atrage atenția faptul că de acest 
incident s-au cramponat acele 
cercuri din țările occidentale, și 
în special din Statele Unite ale 
Americii, care încearcă să împie-

1 ‘ * * -------------

ayînd nevoie de investiții ma
sive, nu sínt rentabile“ pentru 
societățile străine. Coresponden
tul scrie că chiar și întreprin
derile de stat „create cu mari 
riscuri, sínt cedate particulari
lor cînd ele devin rentabile“. 
„Ceea ce îngrijorează mult pe 
iranienii luminați — scrie în 

continuare corespondentul — este 
anarhia în care se dezvoltă e- 
conomia țării. Nu există nici o 
coordonare între diversele ramuri 
de activitate“.

împotriva semnării 
unui nou tratat militar 

japono-amer ican
TOKIO 10 (Agerpres). TASS
La 9 septembrie a avut loc la 

Tokio o ședința a Consiliului: ja
ponez de luptă împotriva revi
zuirii „tratatului de securitate“ 
japono-american în cadrul că
reia a fost examinat și adoptat 
un plan de luptă împotriva pla
nurilor militare ale guvernului. 
In rezoluția adoptată la ședin
ță se spune că sarcina princi
pală a consiliului este de a nu 
permite semnarea unui nou tra
tat militar japono-american.

fle profesie
de represalii pe care îl comandă, 
seamănă moartea și groaza în 
rîndurile populației pașnice.

Sînt doar cîteva din fărădele
gile monstrului cu chip de om, 
actualmente persoană marcantă 
în guvernul de la Bonn.

Căzut prizonier la trupele ame
ricane, 'ăherlănder, criminalul de 
profesie a fost „curățat“ puțin de 
pete și pus om de încredere în 
guvernul lui Adenauer. Deci, este 
explicabil de ce guvernul de la 
Bonn format din asemenea ele
mente sa epune cu atîta înverșu
nare politicii Uniunii Sovietire; 
de ce la Geneva, von Brentano, 
nici n-a vrut să participe la dis
cuții ; de ce astăzi Germania fe
derală este transformată în mare 
grabă într-o bază atomică ame
ricană îndreptată împotriva țări
lor socialiste. Numai că socoteli
le revanșarzilor, sistem Oberlän
der, nu p»ea se potrivesc cu rea
litatea zilelor noastre. Lagărul 
socialist a devenit invincibil și 
din această pricină „cavalerii 
războiului“ Spumegă de furie ne
putincioasă.

GH. CREȚU 

dice slăbirea încordării internațio
nale și să complice situația în a- 
junul schimbului de vizite dintre 
N.S. Hrușciev, președintele Con
siliului de • Miniștri al U.R.S.S , 
și D. Eisenhower, președintele 
Statelor Unite. Prin asemenea 
procedee ele urmăresc să parali
zeze tendința tot mai puternică 
din țările occidentale spre reali
zarea unei înțelegeri cu statele 
socialiste în problemele legate de 
încetarea „războiului rece“.

Nu putem să nu ne exprimăm 
regretul pentru faptul că la fron
tiera chino-indiană a avut loc un 
incident. Uniunea Sovietică are 
relații de prietenie atît cu Re
publica Populară Chineză cît și 
cu Republica India. Popoarele 
chinez și sovietic sînt unite prin 
legăturile indestructibile ale prie
teniei frățești, bazate pe măre
țele principii ale internaționalis
mului socialist. Intre U.R.S.S. și 
India se dezvoltă cu succes ’o 
strînsă colaborare în conformitaie 
cu ideile coexistenței pașnice.

încercările de a folosi acest in
cident, care a avut loc la fron
tiera dintre R. P. Chineză și .In
dia în scopul ațîțării „războiului 
rece“ și subminării prieteniei din
tre popoare merită să fie 
damnate cu hntărire.

In cercurile ¿©Aducătoare sovie
tice se exprimă convingerea că 
guvernul Republicii Populare Chi
neze și guvernul Republicii In
dia nu vor admite ca de pe urma 
acestui incident să se bucure a- 
cele forțe care doresc fiu. destin
derea situației internaționale, ’ci 
încordarea ei, care tind să nu ad
mită slăbirea încordării ce s-a 
conturat în relațiile dintre state.

In aceleași cercuri se exprimă 
convingerea că cele două guver
ne vor reglementa neînțelegerea 
care s-a ivit ținînd seama de in-, 
teresele reciproce, în . spiritul prie
teniei tradiționale dintre popoa
rele Chinei și Indiei. Aceasta va 
contribui de asemenea la întări
rea forțelor care se pronunță 
pentru pace și colaborare inter
națională.

PROGRAM DE RADIO
12 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Muzică romînească de cameră, 
11,03 Muzică de estradă, 12,00 
Muzică corală din țări prietene, 
13,05 Concert de prînz, 14,00 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 15,10 Muzică 
ușoară, 15,35 Duete din opere, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,25 
Muzică populară romînească, 
18,00 Roza vînturilor, 19,05 Ti
neri interpreți de muzică popu
lară .romînească, 20,40 Muzică 
de dans, 21,15 Cine știe cîștigă ! r 
22,00 Radiojurnal, buletin me- 
teorologic și sport. PROGRA
MUL II. 14,30 Melodii populare 
romînești, 15,35 Mari ansambluri 
corale romînești, 16,30 Cîntă Ana 
Ispas și Stan Simion, 17,35 Mu
zică ușoară romînească, 18,05 
Concert de muzică populară ro
mînească, 19,00 Știința în sluj
ba păcii, 19,40 Concert de mu
zică din operete, 21,15 Muzică 
de dans.

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

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM- 

BRIE : Prima melodie; AL. SA- 
HIA: Un cîntec din caval; LO- 
NEA: Marinarul îndrăgostit;
PETRILA : Pasagerul clandestin; 
ANINOASA : Taina lui Zemskov; 
VULCAN: Umbrela sfîntului
Petru; LUPENl : Taina lui 
Zemskov; BARBATENI: Vînă- 
toare tragică; URICAN1: Ei , 
s-au jertfit pentru patrie.

BȘDAGȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghia-Dej nr. 56. Tel. : interurban 622. Tiuarul : „6 August“ — Poligrafie


