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Brigăzi fruntașe
La mina Lonea, întrecerea so

cialistă în cinstea celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre se desfășoară cu însuflețire. 
Fruntași ia această întrecere sînt 
harnicii mineri și tehnicieni ai sec
tarului IV care în prima jumătate 
a lunii august și-au depășit pro- 

. ductivitatea muncii planificată cu 
peste 8 la sută. Aici cele măi bu
ne rezultate le-au dobîndit brigă
zile minerilor Midea Pamfil și Păș- 
călău Ioan. Acestea aplicînd iniția
tiva minerilor de la Aninoasa au 
lucrat cu un randament mediu de 
peste 1,100 tone cărbune pe post 
mai mare decît aveau planificat.
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Au redus simțitor 
prețiil de cost

Minerii și tehnicienii de la mina 
Aninoasa au căpătat o bogată ex- 

'țțeriență în privința reducerii pre- 
■ i de cost al producției. Dato- 

^rită îmbunătățirii calității cărbu
nelui, sporirii productivității mun
cii și extinderii întrecerii pe profe
sii. în luna trecută ei au redus 
cu 4,37 lei prețul de cost la fie
care tonă de cărbune extrasă. In 
primele 7 luni ale anului curent, 
la mina Aninoasa s-a realizat o 
economie la prețul de cost în va
loare totală de peste 1.450.000 lei. 
Acest rezultat obținut, șițue_ază co
lectivul minei pe primul loc în 
mțrerșrfia cu celelalte e>£>ljpatări 
mlfiîefe din Valea Jiului în pri
vința realizării de cit mai mari e- 
conomii la prețul de cost. Și pen
tru a păstra șî pe mai departe lo
cul fruntaș, minerii și 
aninosenL sînt hotărîți 
noi și însemnate succese 
direcție.

tehnicienii 
să obțină 
în această

■=ir--

însemnate economii
•t \ Paralel cu munca pe care o des- 

» .. fășoară pentru creșterea producti
vității , muncii, colectivul sectoru
lui III de la mina Petrila acordă 
o deosebită atenție obținerii de e- 
conomii peste plan. Prin sporirea 
vitezelor de avansare în abataje 
și reducerea consumului de mate
riale, acest colectiv a obținut de la 
începutul anului o economie totală 
de circa. 500.000 lei. Printre bri
găzile miniere din sector cate s-au 
evidențiat în mod deosebit la ob
ținerea acestui rezultat de seamă 
se află cele conduse de 
Grigore, Szabo Garol, Belu Sabin, 
Cîșlaru Ioan și alțele.
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Un muncitor, destoinic și priceput — așa este apreciat de co
lectivul din care face parte strungarul Finta Ca rol, de la sectorul 
V electromecanic ai minei Vulcan. Comunistul Finta Carol este 
exemplu demn de urmat pentru conștiinciozitatea cu care își 
deplinește sarcinile.

IN CLIȘEU: Strungarul Finta Carol în timpul lucrului.

un 
în-

Lucrările 
săpare a unui 
puț de la mina 
Lonea au fost 
încredințate bri
găzii tov. Cozma 
Alexandru, A. 
cum brigada lu
crează la lărgi
rea profilului pu
țului și așa du
pă cum s-a an
gajat în cinstea 
zilei de 23 Au
gust — realizea
ză depășiri zil
nice între 25-30 
la sută.

IN CLIȘEU: 
O parte din 
membrii brigăzii 
stând de vorbă 
cu tovarășul 
Cozma Alexan
dru in fața nou
lui puț.

și lă- 
labi-
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Cei doi oameni, maistrul 

cătușul, pășeau grăbiți prin 
rintul de coridoare de la Filatura 
Lupeni. în dreptul unei uși masi
ve se opriră. Pe o tăbliță a ușii 
scria : baia de acid. în interior 
un miros pătrunzător indica pre
zența sulfului.

Muncitorul de serviciu arată eu 
mina întinsă una din cele 3 pom
pe de 720 litri/minut și spuse ne
căjit.

— Sa gfipât ’ axul ' la pompa 
nr. 2.

Maistrul Ciontoș Petru și lăcă
tușul Iacob Iosif se apucară să 
cerceteze cu atenție cauzele de
fecțiunii. într-un tîrziu, maistrul 
se pronunță hotărît.

— Vechea poveste. Acidul pă
trunde în cuzineți, deteriorează 
corpul pompei și elimină uleiul 
din lagăre. în felul acesta axul se 
gripează foarte repede.

— Vasăzică încercările noastre 
de a preîntîmpina acest lucru, prin 
sudură nu ajută la nimic ? — în
trebă lăcătușul Iacob înciudat.

Fără să răspundă maistrul ră
mase gînditor, cu ochii ațintiți 
spre cazanele uriașe ale băii de 
filaj. Prin minte îi treceau fel și 
fel. de idei, însă nici una nu so
luționa problema care îl frămînta.

Cînd muncitorii din secția V-a 
au venit la lucru, lăcătușul Iacob 
Iosif și maistrul Ciontoș Petru se 
găseau deja în atelier, fiecare pre
ocupat de treburile sale.
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OVAȚIE
muncă 
ieșire

trecuse pe ne- 
lăcătușul Iacob

Ziua de 
simțite. La 
Iosif se opri deodată din mers. O 
fotografie de pe panoul de onoare 
al inovatorilor din întreprindere 

îl privea zîmbind, sugerîndu-i par
că o idee nouă. Era fotografia 
inovatorului Ciontoș Petru. Făcu 
cale întoarsă pînă la atelier.

— Tov. Ciontoș, ascultă-mă l 
După cîte știu în cei 10 ani de 
cînd muncești la filatură ai făcut 
vreo douăzeci și ceva' de raționa
lizări și inovații de valoare, așă-i ?

— Numai 19 — îl corectă mais
trul.

-- Bun ! Pe cea de a 20-a o 
vom face împreună. Ce zici dacă 
fără să ne mai pierdem timpul 
cu atitea reparații inutile 
sporesc cheltuielile, 
pompele ? 
glumă...

După o

care 
am modifica 

Ar fi o realizare, nu

oră de discuții, cei doi
A. NICH1FOREL
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Deschiderea Congresului al III-Iea 
al Uniunii Tineretului Muncitor

Initr-o 
tineresc,

atmosferă de entuziasm 
, joi dimineața s-a des

chis în nouă sală a Palatului 
R.P. Romin© cel de-al Hl-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

La Congres participă delegați 
ai organizațiilor U.T.M. din în
treaga țară — tineri muncitori, 
țărani muncitori, studenți, elevi, 
militari, reprezentând cei peste 
1.900.000 membri ai Uniunii Ti
neretului Muncitor.

In sală se află invitați nume
roși oameni ai muncii, activiști 
de partid, de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ai 
instituțiilor centrale de stat, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

înainte de deschiderea Con
gresului, în sală răsună cîntece 
tinerești revoluționare. Se scan
dează lozinci închinate gloriosu
lui nostru partid, construcției so
cialismului în patria noastră, lup
tei pentru pace și progresul so
cial al tineretului din întreaga 
lume.

La ora 9, întâmpinați cu înde
lungi aplauze, sosesc în sala Con
gresului tovarășii: Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
Leonte Răutu, Mihai Dalea, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului și ai Prezidiului Ma

mit ftwiffl jwfn 
tdlar il iitliiHilolii

ai

GHtORGHE VIJDEA 
secretar 

ComNifufUf raional de partid

Jaitini -te 
noului ao

Ne mai despar
te doar puțină 
vreme de ziua de 
15 septembrie, 
dată la care se 
va deschide noul 
an școlar al învațămtetuiut de 
partid. Sub îndrumarea Comite
tului raional, comitetele de partid 
orășenești și de întreprinderi, or
ganizațiile de bază din Valea 
Jiului au depus o muncă stărui
toare pentru pregătirea noului 
an școlar al învățămîntului de 
partid. La toate minele și între
prinderile, organizațiile de partid 
au terminat, în linii mari, recru
tarea cursanților, au fost selec
ționați un număr sporit dte pro
pagandiști cu o temeinică pregă
tire politică, ideologică și cultu
rală, care să asigure un nivel co
respunzător activității cercurilor 
sau cursurilor de partid ce le vor 
fi încredințate spre conducere. Ca 
propagandiști au fost recrutați 
pentru noul an al învățămîntului 
de partid, membri de partid mi
neri și muncitori fruntași în pro
ducție, ingineri și tehnicieni, ac
tiviști ai organizațiilor de partid 
și obștești, cadre de conducere 
din economie, tovarăși care au a- 
cumulat o experiență prețioasă 
în munca de propagandă. Printre 
cei cărora i s-a încredințat im
portanta sarcină de a munci ca 
propagandiști în noul an școlar 
se numără tov. Șerban Ioan, O- 
croglici Ioan de la mina Lupeni, 
Hozu Aurel, Blaj Traîan de la 
mina Vulcan, Croitoru Gheorghe, 
Sava Cornel de Ia mina Petrila, 
Mîhăilă Avram, Solorenco Paul 
dte la mină Aninoasa, Pițurcă 
Constantin, Voinici Ștefan, din 
Petroșani1, Chința Teofil,> Catrina 
Dumitru de la Lonea și alții. O 
parte din propagandiști au fost 
trimiși la cursurile de vară or
ganizate la Deva de 
regional de partid cu 
din producție.

Interesul membrilor 
daților de partid pentru- ridica
rea nivelului lor politic e oglin
dit și de creșterea simțitoare a 
numărului celor înscriși'tn noul 
an școlar al învățămîntului de 
partid. Corespunzător a fost spo
rit și numărul de cercuri care 
își vor începe activitatea la 15 
septembrie. La mina Petrila, de 
exemplu, numărul cercurilor pre-, 
conizate pentru noul an școlar se 
ridică la 40 față de 33 cîte au 
funcționat în anul școlar trecut.

La toate minele din Valea Jiu
lui, precum și la alte întreprin
deri, organizațiile de partid s-atj 
orientat înspre sporirea număru
lui de cercuri de economie con
cretă, economie politică, deoarece 
aceste cercuri ajută pe cursanți
■-.-■■rrr-w-iîtuttTA ■ =====

Comitetul 
scoaterea

șî candi-

rii Adunări Naționale, conducători 
ai organizațiilor obștești.

După ce declară deschise lu
crările celui de-al 111-lea Con
gres aL Uniunii Tineretului Mun
citor, în numele tuturor delegați
ilor, tdv. Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M. salută 
pe membrii Biroului Politic și 
Secretariatului C.C. al P.M.R., pe 
ceilalți membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului, ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și pe cei
lalți invitați. Congresul salută, 
de asemenea pe reprezentantul 
F.M.T.D., pe reprezentanții orga
nizațiilor de tineret din U.R.S.S., 
R.P. Albania, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană R. P. 
Polonă, R.P. Ungară, R.D. Viet
nam. Anglia, Cipru, Cuba, Fran
ța, Grecia, Italia. Irak, Japonia — 
aflați în sala Congresului.

Delegații aprobă cu entuziasm 
proDunerea de alegere în prezi
diul de onoare al Congresului a 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Răsună aclamații 
în cinstea Partidului Muncitoresc 
Romin — conducătorul iubit al 
tineretului din țara noastră.

Este ales apoi prezidiul Con
gresului din care fac parte tineri 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură, activiști ai 
U.T.M., studenți, elevi, mimări.

însușească 
ecoflo- 

partfdu- 
ctmoască 
sarcinile 

ce ie
de con-

să-și. 
politica 
mică a 
lui să 
temeinic 
concrete 

stau în față în opera 
struire a socialismului și să lupte 
pentru înfăptuirea lor. La mina 
Lupeni, de exemplu, va fi creat 
un nou cerc de economie concre
tă ; un număr sporit de asemenea 
cercuri vor funcționa în noul an 
școlar și la minele Aninoasa, Lo- 
nea, Uricani etc.

O recentă analiză a desfășură
rii pregătirilor pentru noul an 
școlar al învățămîntului de partid 
a arătat însă că în această direc
ție mai sînt multe de făcut. Do
cumentele celui de-al III-Iea Con
gres al P.M.R. subliniază necesi
tatea deosebită a ridicării necon
tenite a nivelului muncii de pro
pagandă pentru însușirea de că
tre masele largi de oameni aî 
muncii a politicii partidului, pen
tru înfăptuirea ei. „Atragerea 
celor mai largi mase la creația 
istorică conștientă de dezvoltare 
a noii orînduiri — se arată în 
Raportul prezentat la Congresul 
al III-Iea al P.M.R. de tovarăștil 
Gh. Gheorghiu-Dej — sporește 
rolul și însemnătatea activității 
ideologice, a muncii politice^-edu- 
cative desfășurate de partid în 
rîndurile poporului“.

In lumina acestor sarcini este 
necesar ca organizațiile de partid 
să ia grabnic măsuri pentru a 
organiza mai temeinic noul an al 
învățămîntului de partid, pentru 
a asigura ridicarea muncii de 
propagandă la un nivel maii înalt. 
Principala sarcină ce stă în fața 
cercurilor șî cursurilor învăță- 
mîntuluî de partid în noul an 
școlar este de a ajuta pe cursanți 
să cunoască profund sarcinile 
politice și economice elaborate de 
cel de-al III-Iea Congres al 
P.M.R., să-i ajute la rezolvarea 
cu succes a problemelor pe care 
le - ridică procesul de desăvîrșire 
a construcției socialiste în patria 
noastră. In centrul atenției tre
buie să stea în permanență stu
dierea problemelor economice de 
a căror rezolvare depinde înde
plinirea cu succes a prevederilor 
planului de șase ani, și aceasta 
necesită ca la fiecare exploatare 
carboniferă, în fiecare întreprin
dere, organizațiile de partid să 
acorde o atenție deosebită mări
rii numărului membrilor și can- 
didaților de partid care să stu
dieze în lumina teoriei marxîst- 
leniniste economia politică, pro
blemele concrete ale economiei. 
Din aceasta se desprinde pentru

(Continuare în pag. 3-a)

In continuare lucrările Congre
sului sîrrt conduc de tov. Nico
lae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M.

Intr-o atmosferă solemnă este 
adus In sală Drapelul roșu al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, simbolul 
devotamentului și hotărîrii de 
luptă a utemiștilor pentru trium
ful cauzei partidului.

Sînt alese apoi organele Con- 
greșului: Comisia de validare, se
cretariatul Congresului, Comisia 
de redactare a proiectului de ho- 
tăriri a Congresului.

In unanimitate Congresul a 
aprobat următoare» ordine de zi:

I. Raportul Comitetului Central 
ai U.T.M. cu privire la activitatea 
Uniunii Tineretului Muncitor 
perioada dintre Congresul al 
lea și Congresul al IH-lea 
U.T.M. șl sarcinile ce revin 
niunil Tineretului Muncitor 
baza hotărîrilor celui de-al III- 
lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romin.

II. Raportul 
de revizie.

III. Alegerea 
trai al Uniunii 
citor și a Comisiei Centrale 
revizie.

La primul punct al ordine! de 
zi, tovarășul Virgil Trotln a pre
zentat raportul Comitetului Cen
tral al U.T.M.

în 
li
ai 
ți
pe

Comisiei Centrale

Comitetului Cen- 
Tineretului Mun

de
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Cercuri economice In uzine
din Raionul Frunze 
și-au pus sarcina 

pe fiecare muncitor 
economice de bază, 
într-o serie de mari

au 
grupe eco- 
care témá
éit se poa- 
producției.

raional face 
pentru ela-

se acorde o atenție deose- 
La elaborarea lecțiilor se 
seama ca pe lingă cunoș- 
teoretice ele să conțină nu- 

din

Comuniștii 
din Moscova 
de a înarma 
cu cunoștințe 
in acest scop
întreprinderi ale raionului—uzina 
„Kauciuk“, fabrica „Sverdlov“, 
combinatul „Krasnaia Roza“, u- 
zina „Elektrosvet“ și altele 
fost create cercuri și 
nomice elementare la 
tica cursurilor este pe 
te axată pe nevoile 
Consiliul metodic 
numai recomandări
borarea fiecărei teme, sugerează 
căror probleme teoretice trebuie 
să li 
bită.
ține 
tințe
meroase exemple concrete 
viață și să nu se reducă la pre
gătirea pur tehnică a cursanți- 
lor.

De exemplu pentru tema „De 
la fiecare după capacități, fiecă
ruia după muncă“ — s-au studiat 
problemele: ce înseamnă princi
piul socialist al repartiției, de ce 
este necesar salariul, de ce de
pinde cuantumul salariului. In fe
lul acesta sînt studiate toate te
mele — de la problemele teoreti
ce generale la cele practice le
gate de viață.

In prezent, aproximativ 20.000 
de muncitori, din raionul Frunze 
studiază în cadrul cercurilor și

>*•

grupelor economice elementare. 
Sarcina găsirii unui număr atît 
de mare de propagandiști a fost 
rezolvată prin atragerea în a- 
eeastă muncă a inginerilor, șefi
lor de secție, maiștrilor. Majori
tatea propagandiștilor își desfă
șoară munca fără a-și întrerupe 
activitatea In producție. Activita
tea cercurilor este coordonată de 
consiliul metodic raional. Pentru 
ca ajutorul acordat să fie cît mai 
concret fiecare membru al consi
liului este atașat pe lîngă o în
treprindere. In cadrul întreprin
derilor s-au creat grupe metodice 
alcătuite din cei mai experimen
tați propagandiști, din directorul 
întreprinderii, ingineri, planifica
tori, care organizează seminarii 
cu conducători de cercuri.

Rezultatele practice ale acestor 
cursuri economice sînt de pe a- 
cum evidente. De pildă, în sec
ția nr. 7 a uzinei „Kauciuk“ unde 
a luat ființă un asemenea cerc, 
condus chiar de șeful secției — 
omul care cunoaște cel mai bine 
nevoile producției — se lucrează 
mult mai ritmic, productivitatea 
muncii a crescut, planul este în
deplinit pe un sortiment larg etc. 
Din rezultatele obținute pînă a- 
cum reiese că învățămîntul eco
nomic contribuie în mare măsură 
la îmbunătățirea indicilor de pro
ducție, la ridicarea nivelului po
litic și cultural al oamenilor.

O---------------
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Dispozitiv electric 
pentru stabilirea 

diagnosticului
Revista „Tehnika Molodej“

latează despre un nou aparat pen- ? 
tru diagnosticarea bolilor care sînt < 
însoțite de dureri de cap, realizat 1 
de medicul G. Novinskii, fizicia- 5 
nul V. Bikov și proiectantul A. j 
Grundman. î

Realizatorii aparatului au pre 
lucrat în mod statistic 5000 de 
cazuri de astfel de boli și ca ur- 
mare au fost stabilite 29 simpto-'ș 
me dintre cele mai importante} 
care apar în cazul a 23 de boli. ' 
La prelucrarea statistică au fost 
stabilite simptomele obligatorii și 
neobligatorii, iar la cele neobliga
torii — cele importante și cele 
secundare.

Aparatul constă dintr-o cutie de 
dimensiuni mici, care are un ta
blou pe care sînt fixate 29 de în
trerupătoare i— după numărul 
simptomelor posibile și un comu
tator cu 23 butoane de contact — 
după numărul bolilor posibile.

Pentru a stabili diagnosticul 
medicul manevrează întrerupătoa
rele în funcție de simptomele exis
tente. Răsucind comunatortd el 
urmărește la care dintre cele 23 
de poziții se produce cea mai 
mare deviere a acelor galvanome- 
trului. Poziția întrerupătorului ca
re provoacă devierea maximă sta
bilește diagnosticul bolii.

★

Cercetarea fiziologiei 
măduvei osoase

lI 
> 
s
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Folosirea peritoneului eterogen 
în chirurgia ochiului

I
La clinica Institutului de medicină din Kișlnău a fost fo
losit cu succes pentru prima oară perltoneui eterogen la trans
plantarea corneei

La operațiile de ochi o foiță subțire din peritoneul ete
rogen a fost aplicată pe transplantat (învelișul corneei luat de 
ia un cadavru) și fixată cu catgut confecționat din același pe- 
ritoneu.

Peritoneul eterogen, care este asemănător prin proprietă
țile sale histologie« cu structura învelișului globului ochiului, 
contribuie Ia refacerea funcțiilor vederii, stimulează cicatriza
rea. Transparența preparatului permite chirurgului să observe 
starea ochiului în perioada postoperatorie.

La clinică au fost operate 8 persoane în virstă de 18—30 
de ani care și-au pierdut complet vederea în urma unor trau
matisme sau a tuberculozei ochilor de care au suferit din co
pilărie. La șase bolnavi vederea a fost complet restabilită, iar 
doi folosesc la citit ochelari. Perioada de cicatrizare se reduce 
în medie de două ori.

Heriiiiarea mitiiii m uni ii gimloi țg liitmi 
¡¡ologilor

Gradul de uzură al pieselor de 
automobile poate fi stabilit din 
mers cu ajutorul izotopilor radio
activi aplicînd metoda elaborată 
la Institutul de cercetări științi
fice pentru atomobile și motoare 
de automobile din Moscova.

Pentru a verifica gradul de u- 
zură al pieselor pe suprafața de 
frecare se dă o gaură, în aceasta 
se introduce prin presate o tijă 
miniaturală dintr-un izotop ra
dioactiv care este supus uzurii 
în aceeași măsură ca și metalul 
înconjurător. Produsele rezultate 
din distrugere sînt înlăturate cu 
ajutorul unui lubrifiant lichid ca
re circulă și trece printr-un fil
tru special. Contoarele „urmă
resc“ fără întrerupere elementele 
radioactive care se depun și re
zultatele sînt înregistrate cu aju
torul unui aparat radiometric pe

lUiNllili
banda unui dispozitiv autoînre- 
gistrator.

Această inovație permite să se 
reducă de cîteva ori timpul de 
experimentare, să se stabilească 
regimurile optime de exploatare 
și de deservire tehnică a automo
bilelor. Măsurătorile se pot efec
tua cu o mare precizie: se reu
șește să se stabilească chiar gra
dul de uzură la 1 km. de parcurs 
— în milionimi de milimetri.

Pentru a se efectua un control 
concomitent asupra cîtorva piese 
pot fi folosiți izotopi cu diferite 
spectre energetice.

Nu este obligatoriu să se fixe
ze disoozitive radiometrjce pe fie
care mașină — calculele necesa
re pot fi efectuate de la un la
borator pe roți utilat special, care 
este conectat la principalele con
ducte de lubrifianți ale automobi
lelor supuse experiențelor.

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

Ppîmul OFâtopiu kozah
Noua lucrare a compozitorului 

cazah Muhamedjanov Sîdîh ora
toriul în opt părți „Ținutul trezit 
la viață“ pe text de Kuandîk San- 
gîtpaev a fost întîmpinată cu un 
viu interes de cercurile muzicale 
din Alma-Ata și s-a bucurat de 
înalta apreciere a specialiștilor.

Acest prim oratoriu cazah este 
scris pentru cinci soliști, cor 
mixt și orchestră simfonică. O 
parte este interpretată de
Trebuie relevat că înainte de Re
voluția din Octombrie în

zahstan era răspîndit cîntul pe o 
singură voce

Cunoscutul critic muzical Ana- 
toii Kelberg din Alma-Ata, în^r 
tr-un interviu acordat unui cores
pondent a) agenției TASS. a de :̂ 
clarat că limbajul muzical al o- 
ratoriului este influențat de par
ticularitățile specifice ale graiu
lui muzical kazah, dar că din 
punct de vedere al intonației, o- 
ratoriul se apropie de melodici- 
tatea cîntecelor populare cazahe, 
deși compozitorul nu citează ni
căieri melodiile populare.

O---- —----

0 noua opera națională în R.S.S. Moldovenească

cor.

Ka-
La Institutul de medicină ex

perimentală din Riga a fost ela
borată o metodă de înregistrare 
a circulației sîngelui în măduva 
oaselor cu ajutorul unor curenți 
de înaltă' frecvență.

Pentru aceasta în os — de pil
dă în tibie se introduc două ace 
subțiri, ca la o puncție obișnuită 
a măduvei oaselor. Acele servesc 
drept conductori ai electricității 
primită de la un generator spe
cial care funcționează pe frecven
ța de 200 khz- Singele care umple 
țesuturile interioare ale oaselor o- 
pune curenților o anumită rezisten
ță, care oglindește pulsația vase
lor. Aceasta se înregistrează gra
fic sub forma unei curbe pe ban
da unui oscilograf cu buclă. In fe
lul acesta poate fi stabilită ali
mentarea cu sînge a oricărui frag-

S ment de os.

i

Teatrul de operă și balet, al R.S.S. 
Moldovenești a pus în scenă opera 
„Inima domnicăi“ a compozitoru
lui Aleksei Stircea.

Compozitorul a ales ca subiect 
principal al noii sale opere eveni
mentele care au avut loc la Chiși- 
nău în ajunul Revoluției din Oc
tombrie, în centrul cărora el a si
tuat pe revoluționarul Toma și pe 
tînăra moldoveancă Domnica, ce 
și-a jertfit viața pentru victoria 
revoluției.

Președintele Uniunii Compozito
rilor din R.S.S. Moldovenească ș 
David Gherșfeld a subliniat în-j 
tr-un interviu acordat unui cores-ț 
pondent al agenției TASS origi-ț 
nalitatea muzicii operei, bazată peț 
melodii populare, dar care inj 

Lupta pentru ridicarea productivității liuncii ;
Lucrătorii întreprinderi! Uzinei 

de mașini de rectificat din Mos
cova, au in centrul atenției lor 
lupta pentru o înaltă producti
vitate a muncii și pentru reduce
rea prețului de cost »1 producției.

In secțiile uzinei, In fiecare lu
nă planificatori, economiști, lu
crători de la normarea tehnică 
țin referate și lecții in cadrul că
rora muncitorii a<flă cum se ela
borează planul întreprinderii, 
cum se planifică sarcinile unui 
sector de producție, din ce este 
format prețul de cost al produc
ției. Aceste lecții înarmează pe 
muncitori cu cunoștințe economi
ce, ii educă în spiritul abordării 
gospodărești și de pe pozițiile in
tereselor statului a problemelor 
urgente. Y

Muncitorii și maiștrii, tehnolo
gii și proiectanții se străduiesc 
să folosească cit mai larg rezer
vele secțiilor în vederea sporirii 
continue a producției. Ei au ela
borat un plan tehnico-organiza- 
toric care prevede producția fie
cărui sector, atenția principală 
acordindu-se in acest plan intro
ducerii tehnicii noi de înaltă pro
ductivitate și tehnologiei celei 
mai avansate.

Utilajul învechit este înlocuit 
în toate secțiile cu utilaj nou. A- 
cest proces se desfășoară deose
bit de rapid In cele mai impor
tante sectoare de producție.

Astfel, intr-unui din sectoarele 
secției a 2-a mecanice, care pro
duce cîteva mii de feluri de piese 
pentru mașini, au apărut strun
guri semiautomate hidraulice de 
copiat importate din R. D. Ger
mană. Aceste mașini au fost stu
diate și au învățat să le mînu
la scă nu numai strungarii, dar și 
maiștrii șl tehnologii.

Colectivul a hotărît să organi
zeze prelucrarea arborelui cotit 
pe aceste semiautomate după o 
metodă nouă, avansată — meto
da prelucrării pe grupe, care 
permite să se prelucreze într-un 
singur proces tehnologic arbori 
de diferite dimensiuni. In fetul 
acesta strungarii economisesc 
timpul necesar reglării strungu
lui, Iar productivitatea muncii 
fer crește cu 30 la sută.

Această metodă cunoaște o a- 
plicare tot mai largă. In secția a 
2-a mecanică, de pildă, ea este 
folosită $1 la prelucrarea roților 
dințate de schimb. După noua 
metodă se prelucrează 80 de di
ferite feluri.de asemenea piese.

■ ■

producția lor crescînd cu 30—35 
la sută.

In curînd vor fi prelucrate du
pă această metodă flanșele, stu
furile, bucșele, cuzineții.

Introducerea tehnicii noi a a- 
dus multe schimbări și în alte 
sectoare de producție.

In halele secției I mecanică âu 
apărut cele mai noi metode ale 
industriei sovietice constructoare 
de mașini — mașini de raibotat, 
de frezat, de alezat. Aceasta i-a 
permis să-și sporească producția 
de 1,5 ori și să se situeze pe lo
cul intîi in întrecerea socialistă.

Colectivul întreprinderii înfăp
tuiește cu succes programul me
canizării proceselor care necesită 
un volum mare de muncă. Deo
sebit de importante sînt schimbă
rile care au avut loc în această 
privință în turnătorie.

In sectorul pieselor mijlocii 
s-a montat un conveier pășltor de 
turnare și în felul acesta forma
torii nu,/ mai trebuie să execute 
operația de turnare a metalului 
și de dezbatere pe cale manuală 
a pieselor. Ca urmare, producti
vitatea muncii a crescut aici de 2 
ori. In sectorul formării pieselor 
mari se pun la punct noi mașini 
pneumatice de formare, cu o pro
ductivitate mult mai mare decît 
a celor folosite aici înainte. Toate

privința construcției armonioase es
te apropiată de 
niștilor francezi.

Compozitorul 
consideră drept ■ 
scenele de masă 

Apreciind aria eroinei, compozi
torul Gherșfeld a arătat că ea per
mite interpretei să-și afirme măes- 
tria vocală. Construită pe bază de 
eîntece populare, aria Domnicăi 
este pătrunsă de o căldură și un li- 
rism profund. J

1

Succesul *
unui tînăr pictor \ 

azerbaidjan î

La expoziția republicană de pic- ț 
tură care s-a descins recent la ț 

■ ș 
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In sectorul turnării metalelor | parații“, consacrat petroliștilor de î 

neferoase s-a reconstruit și mo-« P« Caspica al tiuitului pictor a- ’ 
dernizat cuptorul pentru topirea f zerbaidjan Tair Salahov. 
bronzului șl, ca urmare, capaci- ț După părerea specialiștilor, Sa- ș 
tatea lui a crescut considerabil. î iohov a știut să imprime unui • 
S-a accelerat mult și ciclul to- î episod obișnuit din viața munci- * 
plril: în loc de 6 ore, o șarjă se I (orilor de la exploatările petroli-1 

' " I fere de De mare caracterul, unei J 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
î 
i 
i 
i
♦

muzica impresio-

David Gherșfeld 
o mare realizare 
ale operei.

••

elaborează acum în numai 1,5 { fere de pe mare caracterul unei 
ore. S-au redus considerabil și î sintetizări plastice, să prezinte 
pierderile neproductive de metale» pregnant caracterele. La aceasta a 
neferoase t contribuit într-o mare măsură co

ti verigă importantă a plano-! ? tabloului și am-
lui tehnico-organlzatoric este me- . ’udiaoasă a urilor.
canîzarea transportului. Astfel,» Salabov a studiat la Moscova 
cărucioarele de mină au fost în- ! “ elev «ț profesorului Piotr Bo- 
locuite cu cărucioare acționate e- f ^erjesvh. Fiecare nnzi noua a 
lectric, care transportă metalul ilw Salabov se bucură de larga a- 
de la magazie în secția de pre- i preciere a opiniei publice. Creația 
lucrare, iar mașinile finite dlnț^'^^ot se caractertz ză 
secția de montare în cea de vop-j P77” receptivitatea vie și nemij- 
sit. Cu ajutorul lor, în turnăto- ? tocită a realității.
rie piesele turnate, după debavu- î Maniera de lucru a pictorului 
rare și grunduire, sînt transpor- J se distinge prin caracterul motțu- 
tate la magazie.

La uzină crește de asemenea i . ■
parcul de electrocare șl de m» ț

* sițnte atras de frumusețea C$ns~ i 
i 
i
•
4 
1 
i 
i 
i

redus considerabil și j sintetizări plastice, 
leoroductive de metale ♦ pregnant caractereh

♦«
» “ • tI mental, prin metode de compozi-ș 
i ție pe un plan amplu, dovedind o ș

șirri de încărcat, se folosește tara » '**  l,rm sobre, & se * 
autobasculantă. 1 st^te *ras ,de gr *

Lucrătorii uzinei continuă să j cis a, lM- r
prezinte multe propuneri intere- • a devenif cunascut in
sanie. Se proiectează mode: e noi ? tMo a E lontil de dimi^ 
de mașlnl-unelte cu calități teh-? „ de onoare-
mce superioare, care care s-au bucurat de
ta mai puțin metal Tehnologii â expozi(iile proze*
elaborează o instalație pent^ 
producerea unor piese din de-*  
șeuri de kapron. .

feluri.de
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Mtatat produ&|iei — In discuta 
adMM le partid

La începutul lunii iunie a.c. bi
roul organizației de bază din sec- 
ătfrul I Cimpa a convocat o adu
nare generală extraordinară, unde 
s-a analizat calitatea cărbunelui 
dat de minerii sectorului, în ca
drul adunării de partid inginerul 
Ciriperu Vasile, șeful tenorului« a 
prezentat un referat despre munca 
desfășurată de brigăzi în această 
direcție, apoi au urmat discuții. 
Cu acest prilej comuniștii au ară
tat că problema calității cărbune
lui nu a fost privită cu suficient 
spirit de răspundere de către unele 
brigăzi, ca cele ale tovarășilor 
Farkaș Ioan, Oneț Gheorghe și 
altele, care pe lingă faptul că nu-și 
îndeplineau zilnic norma de lucru, 
dădeau cărbune cu un procentaj 
ridicat de cenușă. Tovarășii Tocaci 
Ioan, Berindei Aurel și alții au 
arătat că in abataje nu se desfă
șoară o susținută muncă politică de 
agitație în această privință, nu se 
ia atitudine împotriva acelora care 
neglijează calitatea producției, li
nii mineri, vagonetari și mecanici 
de crațer din abatajele de pe stra
tul 3 blocurile 2, 3 lasă bucăți mari 
de șist în cărbune.

Pe baza discuțiilor purtate, bi
roul organizației de bază a propus 
conducerii administrative a secto
rului să pună în fruntea brigăzilor 
rămase in urmă mineri de nădejde, 
buni organizatori ai procesului de 
producție.

L'^pdicația biroului, agitatorul 
B' ,*nNicolae  a organizat con- 
Vc cu membrii din brigadă 
despre ceea ce trebuie făcut pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui. împreună cu ortacii săi, el a 
întocmit un plan cu obiective pre
cise, repartizate pe oameni, în di
recția îmbunătățirii calității cărbu
nelui. în convorbirile ținute, el a 
vorbit minerilor despre importanța 
economică pe care o are alegerea 
șistului din cărbune, arătind că a- 
ceasta duce la reducerea prețului 
de cost al producției.

Munca politică desfășurată de 
agitatorul Burdea a dat roade. Da
că înainte vreme brigada era pe
nalizată mereu pentru calitatea ne
corespunzătoare a producției, in 
prezent ea și-a îmbunătățit simți
tor munca, depășindu-și cu regula
ritate sarcinile de plan și dind 
producție de calitate. De exemplu, 
în luna iulie a.c. și in prima deca
dă a lunii august, minerii din bri
gada lui Burdea au dat cărbune 
curat fără șist, iat randamentul 

uheat a fost depășit cu 1,69 
- pe post.

’ convorbiri asemănătoare au or
ganizat și comunistul Berindei Au
rel, tovarășul Cucu Petru și alții. 
Ei au stat de vorbă cu membrii 
brigăzilor, le-au explicat amănunțit 

că extragerea unui cărbune de calita

te și la un preț de cost redus în
seamnă mai multe economii peste 
plan, mai multe bunuri de larg 
consum pentru oamenii muncii.

Biroul organizației de bază a 
repartizat ca sarcină comunistului 
Ignat Ioan să organizeze convor
biri în sala de apel despre proble
ma calității producției. El a atătat 
fiecărei brigăzi ce*  pierdut în ur
ma penalizărilor din cauza neale- 
gerii șistului.

în cadrul sectorului sarcinile tra
sate membrilor și candidaților de 
partid sînt controlate cu regulari
tate. Intr-utia din adunările gene
rale tovarășii Niță Vasile, Toma 
Aurel, Proca Ioan ți alții au pre
zentat scurte informări de felul 
cum și-au dus la îndeplinire sarci
nile primite.

Repartizarea de sarcini concrete 
membrilor și candidaților. de partid 
a avut drept rezultat îmbunătățirea 
activității în sector in privința ca
lității producției. Astfel, în luna 
trecută colectivul sectorului a redus 
cu 1 la sută procentajul de cenușă 
față de norma admisă, iar valoa
rea economiilor realizate în acest 
an se ridică la peste 212.000 lei.

Printr-o muncă perseverenta și 
bine organizată minerii sectorului 
sînt hotărîți să lupte cu însuflețire 
pentru a întîmpina ziua de 23 Au
gust cu noi realizări în producție. 
Eî s-au angajat să dea patriei căr
bune de calitate și la un preț de 
cost cît mai redus.

Z. SUȘTAC

*
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Acești doi tineri plini de voie bună lucrează la Cimpa II: Cuz- 
man Ștefani în calitate de mecanic subteran, iar lenulescu Nico
lae ca lăcătuș de mină. Amîndoi sînt și artiști amatori. Acum ca 
și în „Ochiul babei" piesă prezentată spectatorilor, cu care echipa 
de teatru a Cimpei a ciștigat locul I pe raiori îi vedem din nou im. 
preună. De astădată insă nu pe scenă, ci înainte de intrarea în 
mină di scutind despre „Nunta", noua piesă pe care echipa de tea
tru a căminului cultural din Cimpa o pregătește pentru zilele de 
23—24 august.

Au contribuit la 
înfrumusețarea orașului 

Ca de obicei, în 
preajma aniversării 
zilei eliberării, o- 
rașul Petroșani, ca 
si întreaga țară, 
îmbracă haine de 
sărbătoare deve
nind mai frumos.

La înfrumusețarea lui și-a adus con
tribuția și colectivul I.L.L., secto
rul III Petroșani. Antrenat în în
trecerea socialistă, acest harnic co
lectiv a executat numeroase lucrări 
în afara sarcinilor de plan. Spre 
exemplu, s-au executat pentru între
prinderi reparații în valoare de 
178.762 lei, iar la locuințe în va
loare de 28.588 lei. Producția glo
bală executată pe luna iulie s-a 
ridicat la 395.967 lei, iar econo
miile la unele lucrări la' 62.968 lei. 
în prezent, în străzile 23 August, 
Decebal și altele, reparațiile cu
rente sînt pe punctul de a fi termi
nate. Se lucrează intens la înfrumu
sețarea fațadelor pe la caso ți la 
diferite amenajări.

Printre muncitorii care au con
tribuit la aceste succese se numără 
zidarii Călinaș Eugen, Kadar Ște
fan, zugravii Kiss Arpad și Leam- 
pa Gheorghe, tîmplarii Horvath Io- 
sif, fierarul lăcătuș Szekely Gri- 
gore, apaducterul Kiss Grigore și 
mulți alții, care și în această lună 
au obținut realizări frumoase în 
întrecere.

J Studenții Gunța Dumitru, Lisovtky iosif, Rusu Mlhai $1J 
i Muschevici Mihai, din anul IV al Institutului de mine din Pe-« 
| troșani își fac practica de producție la atelierul electromecanic t
* de la mina Jieț. In afara orelor de producție, ei participă și J
I la activitatea obștească a> colectivului de aici. *
î IN CLIȘEU: Studenții practlcariți confecționează prin*  
ț muncă voluntară o plasă de sîrmă pentru un gard metalic ce ! 
■ este executat prin muncă patriotică de colectivul atelierului. J

•• » • • »«>• •' ■ <-• •«« W— »»» » •-«
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(Urmare din pag. i-a)

membri de partid se despărțiră, 
strîngîndu-și mîinile.

Acasă tov. Ciontoș Petru con
sultă un carnet în care erau tre
cute propunerile și inovațiile sale 
aprobate. Modificarea suporturi
lor de bobine la mașina de filaj. 
automatizarea unei benzi de trans
port la secția II-a perfecționarea 
descărcării acidului sulfuric prin 
introducerea metodei de sifonare, 
cărucioare de transport cu cadru 
de aluminiu care pot fi introduse 
în camerele cu temperaturi mari 
și multe altele. Totuși nici una 
dintre ele nu se asemănau cu lu-

Schimburi de onoare
în ziua de 16 august a.c. la mina 

Vulcan au fost organizate schim
buri de onoare în cinstea celui de-al 
Ilî-lea Congres al U.T.M. la care 
au luat parce brigăzile de tineret 
din cadrul sectoarelor I și II. Mun
cind cu mult elan minerii din a- 
ceste sectoare au extras în ziua 
respectivă aproape 200 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de brigăzile de tineret 
conduse de Negrescu Vasile, Păcu- 
raru Traian, Drob Gheorghe și 
Bogdan Gheorghe care au extras 
peste plan între 30 și 60 tone de 
cărbune.

OVAȚIE 
crarea ce avea de gînd să o facă 
împreună cu lăcătășul Iacob

...în atelierul secției mecanice 
muncitorii priveau curioși cum cei 
doi oameni, maistrul și lăcătușul, 
zbicindu-și din cînd în cînd frun
tea de sudoare potriveau și asam
blau cu îndîrjire diferite piese. 
Așa, zi de zi, în ultima săptămînă. 
Treaba la care se obligaseră nu 
era ușoară. Au trecut 10 zile. Pom
pa a fost modificată. Din construc
ția ei au fost scoase cuzineții de 
bronz și lagărele de fontă. în lo
cul lor au fost introduși și fixați 
în carcasă rulmenți radi-axiali și 
cu bile. Pompa a devenit perfect 
etanșă ți protejată sigur împotri
va acidului. După o experimenta
re mai îndelungată, comisia de 
inovații și raționalizări a aprobat 
modificarea. Zilele 'trecute au fost 
astfel perfecționate și celelalte 
două pompe. Străduințele celor 
doi membri de partid au fost în
cununate de succes. Ziua de 23 
August a fost cinstită cu o nouă 
inovație.

La pompele băii de filaj nu vor 
mai fi defecțiuni și nici cheltuieli 
inutile. Realizarea este valoroasă. 
Acasă, în carnetul său personal, co
munistul Ciontoș Petxu a notat în 
dreptul celei de a 20 propuneri de 
inovații și raționalizări cuvîntul 
„rezolvat“. Acest cuvînt spune 
mult...

Sarcini de marc răspundere pentru pregătirea 
Realul an școlar al invălămlntulni de pariid

(Urmare din pag. l a)

fiecare organizație de partid sar
cina de a revizui organizarea în- 
vățămîntuiui de partid, și în func
ție de necesități, precum ți de 
posibilitățile existente, să spo
rească numărul de cercuri de e- 
conomie politică și de economie 
concretă, să încadreze în aceste 
cercuri un număr mai mare de 
cursanți. In aceste cercuri tre
buie cuprinși în primul rînd ca
drele economice, maiștrii, ingine
rii, tehnicienii, muncitorii de frun
te, deoarece studiind în aseme
nea cercuri, ei vor învăța să re
zolve mai bine sarcinile ce le re
vin, să organizeze și să mobili
zeze masele largi de oameni ai 
muncii la lupta pentru îndepli
nirea prevederilor șesenalului. In 
cercurile de economie concretă, 
precum și în celelalte forme ale 
învățămîntului de partid, trebuie 
de asemenea să se acorde o deo
sebită atenție studierii în strîrtsă 
legătură cu specificul fiecărei în
treprinderi a hotărtrii partidului 
și guvernului cu privire la ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției. Cercurile de economie con
cretă sînt chemate ca în studiul 
lor să abordeze probleme speci
fice ale progresului tehnic î® mi-- 

na sau întreprinderea respectivă, 
să vină cu soluții concrete și e- 
ficace în această direcție.

Una din sarcinile principale 
ale organizațiilor de partid în 
pregătirea noului an școlar, este 
de a asigura cuprinderea în cer
curile și cursurile învățămîntului 
de partid a tuturor membrilor și 
candidaților de partid, „Comple
xitatea sarcinilor politice și eco
nomice care ne stau în față in 
actuala etapă de dezvoltare a so
cietății — se arată în Raportul 
tovarășului Gh. Gheorghlu-Dej 
prezentat la Congresul al Ill-lea 
al P.M.R. — cere fiecărui mem
bru de partid să îmbine munca 
practică de îndeplinire a sarcini
lor încredințate cu o permanentă 
preocupare pentru însușirea ba
zelor ideologiei marxist-leninlste 
și a politicii partidului";

In acest scop, organizațiile de 
partid trebuie să ia de îndată mă
suri pentru câ nici un membru 
sau candidat de partid să nu ră- 
mînă în afara învățămîntului de 
partid. De altfel, organizarea nou
lui an școlar al învățămîntului de 
partid oferă posibilități pentru 
îndeplinirea acestei cerințe. Ală
turi de celelalte forme ale învă- 
tătnîntului de partid, șe va lărgi 

studiul individual al cadrelor cu 
o pregătire politico-ideologică su
perioară; pentru această formă de 
învățămînt se vor organiza pe
riodic discuții pe bază de referate 
axate pe probleme actuale ale 
construcției socialiste. La unită
țile C.F.R., unde frecvența la în
vățămînt e îngreunată de servi
ciul în tură, trebuie găsite posi
bilități ca învățămîntul de partid 
să se țină în aceleași zile cu 
școala personalului, ceea ce va 
asigura ca toți membrii și candi
dați! de partid să poată participa 
cu regularitate la învățămînt. 
Atenție susținută trebuie acorda
tă încadrării în învățămînt a tu
turor membrilor și candidaților 
de partid din întreprinderile de 
transport și forestiere. La învă
țămîntul de partid să fie înca
drați de asemenea tovarășii' din 
activul fără de partid, și în pri
mul rînd, în cercurile de studie
re a Statutului P.M.R. Se vor or
ganiza cicluri de conferințe în ca
drul învățămîntului de partid 
pentru membrii și candidații de 
partid care frecventează cursurile 
serale și fără frecvență ale învă- 
țămîntului de stat, se vor ține pe
riodic conferințe pentru membrii 
de partid pensionari, gospodine, 
astfel ca nici un membru sau 

candidat de partid să nu rătnînă 
în afara învățămîntului.

Noul an școlar al învățămîn
tului de partid va începe cu stu
dierea în toate formele de învă- 
țămftit a Raportului prezentat de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
document de o deosebită însem
nătate teoretică și practică în 
lupta partidului și a întregului 
nostru popor pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în pa
tria noastră. In vederea expune
rii celor patru lecții axate pe a- 
cest important document, propa
gandiștii trebuie să se pregăteas
că temeinic, să întocmească te
matici care să înfățișeze tezele 
cuprinse în Raport în strînsă le
gătură cu viața, cu sarcihile con
crete ce stau în fața cursa-nților, 
spre a-i ajuta să lupte cu succes 
pentru transpunerea în viață a 
luminoaselor sarcini elaborate de 
cel de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.

Încă de pe acum organizațiile 
de partid trebuie să se gîndească 
la organizarea de acțiuni menite 
să imprime activității cercurilor 
și cursurilor de partid o puterni
că legătură cu viața. In cadrul 
cercurilor să se organizeze ac
țiuni pentru răspîndirea experi
enței înaintate, vizite în diferite 
întreprinderi și locuri istorice, în- 
tîlniri, discuții etc. care să ajute 
pe .cursanți să înțeleagă temei
nic tezele teoretice, să tragă con

cluzii practice cu privire la fe
lul în care trebuie muncit pentru 
transpunerea în viață a politicii 
partidului! și guvernului.

Paralel cu grija pentru pregă
tirea învățămîntului de partid, 
organizațiile de partid trebuie să 
acorde atenție lărgirii muncii de 
propagandă prin conferințe și 
prin celelalte mijloace în rîndul 
maselor largi de oameni ai mun
cii. La 1 septembrie începe anul 
de învățămînt ideologic al cadre
lor didactice, de a cărui bună 
pregătire comitetele orășenești 
trebuie sa se ocupe cu răspunde
re. De asemenea trebuie întărită 
munca ideologică în rîndul Inte
lectualilor.

Cu multă atenție trebuie să se 
preocupe organizațiile de partid 
de îndrumarea șf sprijinirea or
ganizațiilor U.T.M. în pregătireai 
noului an al învățămîntdîui poli*  
tic U.T.M. In cercurile învățâ- 
mîntului politic trebuie cuprinși 
marea majoritate a utemiștilo«-.

Să folosim din plin timpul care 
a mai rămas pînă la începerea 
anului școlar pentru pregătirea 
temeinică a noului an al învăță
mîntului de partid — principalul 
mijloc de înarmare a membrilor 
și candidaților de partid cu atot- 
hiruitoarea învățătura marxîst- 
leninistă, cu cunoașterea politicii 
si a sarcinilor elaborate de partid 
în lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în Republica 
Populară Romînă !
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Congresul internațional 
de astronáutica

STOCKHOLM 18 (Agerpres)
La Stockholm continuă lucrări

le Congresului Federației interna
ționale de astronáutica. Partici- 
panții la congres au ascultat cu 
mult interes raportul prezentat 
de prof. A. Mihailov (U.R.S.S.), 
care a arătat cum a fost fotogra
fiată partea invizibilă de pe pă- 
mînt a Lunii.

0 nouă uzină chimică 
în Moravia

BRNO 18 (Agerpres)
In orașul Velke Mezirîci din 

nordul Moraviei se desfășoară 
lucrările pregătitoare pentru cons
truirea unei noi uzine chimice 
care va prelucra gudronul din ba
teriile de cocs din nordul Mora
viei și benzenul brut de la uzi
nele cocsochimice din întreaga 
tară.

EXPLOZIE 
LA ALDERMASTON

LONDRA 18 (Agerpres)
La 17 august, în urma unei 

explozii, a fost distrusă în mare 
parte o clădire de la centrul de 
cercetări atomice de la Aldermas- 
ton (Berkshire). După cum a de
clarat un reprezentant al Direc
ției pentru problemele energiei a- 
tomice din Marea Britanie, explo
zia a pricinuit importante pagu
be, dar nu s-au semnalat victime 
omenești. Potrivit spuselor lui, în 
urma exploziei radioactivitatea nu 
a. creșcut peste nivelul normal.

Guvernul fongolez ia măsuri ueulru restabilirea oidiiii 
si întărirea pmeiii ie stat

LEOPOLDVILLE 18 (Ager
pres). — Corespondentul agenției 
TASS transmite:

In fața greutăților serioase pe 
care le înfruntă poporul Republi
cii Congo, guvernul țării ia mă
suri energice pentru restabilirea 
ordinei și pentru întărirea pute
rii de stat

J. Kasavubu, președintele re
publicii, a adresat poporului un 
mesaj prin care cheamă pe toți 
cetățenii republicii să sprijine 
măsurile guvernului chemînd la 
restabilirea păcii și liniștei în ța
ră, normalizarea activității eco
nomice.

In seara zilei de 16 august, 
primul ministru Patrice Lumum- 
ba a organizat o conferință de 
presă Ia care a vorbit despre im
portantele măsuri luate de guvern 
pentru a restabili cît mai grabnic 
ordinea' în țară.

Analizînd evenimentele din ul
timele zile și in special misiunea 
Iui Hammarskjoeld, șeful guver
nului congolez a spus că secre
tarul general al O.N.U. nu a fă
cut nimic pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor Consiliului de Securitate. 
Acțiunile lui Hammarskjoeld, a 
declarat Lumumba', au împiedi
cat îndeplinirea hotărîrilor Con
siliului de Securitate, au făcut 
ca poporul și guvernul congolez 
să-și piardă încrederea în secre 
tarul general al O.N.U.

Lumumba a subliniat că, cu în
găduința directă a secretarului 
general al O.N.U. și a ajutoarelor 
Iul, sub steagul O.N.U. s-au as
cuns și au acționat la Leopold- 
viile parașutiști belgieni. El a 
menționat că pe aerodromul din 
Leopoldville a fost găsit un de
tașament înarmat de soldați bel
gieni. Atunci cînd Lumumba, ca
re se afla personal pe aerodrom, 
a cerut plecarea lor imediată din 
Congo, a intervenit ofițerul sue
dez cu gradul cel mai înalt, de- 
clarînd că pe aerodrom dă ordine

Indonezia a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu Olanda

DJAKARTA (Agerpres). —
Președintele Sukamo a anunțat 
la 17 august, în cursul unui mare 
miting ținut la Djakarta, că In- 
dtonezia a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu Olanda. Președin
tele a arătat că Indonezia este 
nevoită în prezent să adopte alte 
metode decît tratativele, pentru 
a rezolva problema Irianului de 
vest, teritoriu indonezian care se 
mai află sub dominația colonială 
a Olandei, întruCît toate eforturile

Se extinde mișcarea pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Brazilia

MONTEVIDEO 18 (Agerpres) 
TASS anunță:

In toate statele din Brazilia se 
extinde mișcarea pentru legaliza
rea partidului comunist din Bra
zilia. După cum relatează ziarul 
„Nuovos RumoS“, Abro Sodre, 
deputat al Uniunii naționale de
mocrate, a declarat că Partidul 
Comunist din Brazilia are drep
tul legitim la existență legală. 
„Sîntem pentru punerea în lega
litate a Partidului Comunist din 
Brazilia“, a declarat el. Același 
lucru la declarat și Passos Por-

-------------o-------------

în sprijinul revoluției cubane
MONTEV1DEO 18 (Agerpres) 

TASS anunță •.
în momentul cînd miniștrii A- 

facerilor Externe ai țărilor mem
bre ale Organizației statelor ame- 
rieane (O.S.A.) s-au întrunit la 
conferința de la San Jose (Costa 

el, nu guvernul congolez. Abia 
în urma intervenției detașamen
tului înarmat ghanez, întreprinsă 
la cererea lui Lumumba, belgie
nii au părăsit teritoriul congolez. 
Este interesant de semnalat că la 
soldații belgieni s-au găsit foi vo
lante pe care scria: „Nu vă e- 
vacuați fără dispoziții speciale. 
Mențineți legături strînse cu 
O.N.U.“.

Șeful guvernului a vorbit in a- 
mănunțime despre măsurile gu
vernului avînd ca scop întărirea 
puterii de stat și restabilirea or
dinei în țară. Primul ministru a 
anunțat că președintele republicii 
șî el însuși, în calitate de șef al 
guvernului, au semnat un decret 
special cu privire la introducerea 
stării excepționale în țară pe ter
men de 6 luni. Decretul intră în 
vigoare imediat.

Guvernul republicii va cere 
O.N.U. înlocuirea tuturor trupe
lor europene prin unități milita
re africane, precum șî transferai- 
rea controlului asupra aerodroa- 
melor țării în mîinile congolezi
lor.

In continuare Lumumba — re- 
ferindu-se lai situația financiară 
— a arătat că în cazul cînd gu
vernul belgian ar refuza să resti
tuie Republicii Congo rezervele 
de aur și fondurile care aparțin 
guvernului congolez șl au fost 
duse în Belgia, guvernul va con
fisca toate bunurile aparținînd 
Belgiei șl cetățenilor ei1 din 
Congo.

In fața guvernului congolez, a 
declarat Patrice Lumumba stă o 
sarcină mare șî grea.

El a arătat că o serie de între
prinderi funcționează deja nor
mal. Primul ministru a citat ca 
exemplu elanul în muncă al per
sonalului de la calea ferată Ma- 
tadi—Leopoldville care a resta
bilit cu forțe proprii circulația pe^ 
această linie. 

de pînă acum ale Indloneziei în 
legătură cu această problemă nu 
au dat rezultate.

Președintele a subliniat că 
noua etapă va constitui o con
fruntare între poporul indonezian 
și colonialismul olandez. „Astăzi 
nu mai putem să ne rugăm pen
tru drepturile noastre, noi trebuie 
să fim gata de a lupta pentru 
ele“, a declarat președintele Su.- 
karno în aclamațiile participanți- 
lor la miting.

to, deputat al aceluiași partid din 
partea statului Sergipe.

La mitingul organizat de Adu
narea legislativă a statului Per
nambuco la care au participat re
prezentanți ai diferitelor partide 
politice, toți vorbitori au cerut le
galizarea Partidului Comunist 
din Brazilia. Adunarea legislati
vă a statului Rio de Janeiro, Ca
merele municipale din Volta Re- 
donda, Valencia și altele s-au pro
nunțat în unanimitate pentru a- 
nularea art. 58 al constituției și 
pentru legalizarea partidului Cou 
munist din Brazilia.

Rica) pentru a condamna revoluția 
cubană, popoarele țărilor latino-a- 
mericane își reafirmă sprijinul fa
ță de guvernul revoluționar al Cu
bei și înfierează imperialismul a- 
merican.

Ca exemplu, in acest sens, pot 
servi marea demonstrație și mitin
gul care au avut loc miercuri seara 
la Montevideo. Mii de muncitori, 
funcționari, studenți au demonstrat 
în sprijinul hotărîrii lor de a îm
piedica o agresiune imperialistă 
împotriva poporului cuban. De
monstranții scandau lozinci

După demonstrație a avut loc un 
miting. Reprezentanții organizațiilor 
sindicale și studențești care au luat 
cuvîntul la miting au condamnat 
politica S.U.A. față de America 
Latină și și-au exprimat solidarita
tea cu poporul cuban.

Cu prilejul conferinței din Costa 
Rica, absolvenții universității din 
Montevideo au adresat organizații
lor conferinței și ministrului Aface
rilor Externe al Cubei, telegrame 
în care se spune : „Peste 900 spe
cialiști cu studii superioare din 
Uruguay resping orice intervenție 
unilaterală sau colectivă de natură 
să împiedice autodeterminarea po
porului cuban“.

— ...

* LEOPOLDVILLE. La 16 au
gust a sosit la Leopoldville grupul 
de medici fi surori din U.R.S.S. 
format din 20 de persoane. într-o 
convorbire cu un corespondent 
TASS, conducătorul grupului V. P. 
Siskin. doctor în științe medicale 
a declarat : Am adus cu noi me
dicamente și instrumentarul nece
sar. Dorim să muncim și să facem 
tot ceea ce depinde de noi pentru 
acordarea de ajutor medical po
porului congolez-

k VARȘOVIA. După cum 
transmite agenția P.A.P. la 16 au
gust a fost dat în producție noul 
bluming la oțelăriile „Warszawa* * 
din capitala R. P- Polone. Acest 
bluming este cel mai important 
obiectiv al oțelăriei. Când va intra 
în producție cu întreaga capacitate 
el va produce 1800 de tone de 
oțel de calitate superioară pe zi.

dintele Sukarno a rostit la Djakar
ta o cuvîntare cu prilejul celei da 
a 15-a aniversări a proclamării 
Republicii Indonezia. El a declarat 
că au fost interzise două organi
zații politice prooccidentale — 
partidul -„Masurnt- și partidul so
cialist. Liderii acestor partide au 
fost implicați în rebeliunea din a- 
nul 1958 avînd drept scop răstur
narea guvernului.

k ADIS ABEBA. Presa anunță 
că la 16 august o unitate militară 
etiopiana cu un efectiv de 197 de 
oameni a fost trimisă în provincia 
congoleză Katanga. Această unita
te va fi cantonată în regiunea ba
zei militare belgiene Kamina

★ HAGA. Ziarele relatează 
despre o nouă mare grevă a mun
citorilor olandezi care a fost de
clarată la 15 august la uzina cons
tructoare de mașini din Myrecbt. 
La grevă participă aproximativ 
3000 de muncitori. Greviștii cer 
majorarea salariilor.

★ LONDRA. După cum anunță 
agenția Reuter^ la 17 august preșe-

la Moscova a început procesul 
spionului american Powers

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

La 17 august, ora 10 diminea
ța, în Sala Coloanelor al Casei 
Sindicatelor a început procesul 
spionului american Powers.

In Sala Coloanelor sînt peste 
1500 de persoane: reprezentanți 
ai opiniei publice sovietice, mun
citori și funcționari din întreprin
derile și instituțiile din Moscova. 
Presa străină este reprezentată 
de peste 250 de corespondenți.

La invitația organizațiilor ob
ștești sovietice, la procesul lui 
Powers asistă un mare grup de 
fruntași ai vieții publice și ju
riști, membri ai parlamentelor 
dintr-o serie de țări, participanți 
la Congresul internațional al o- 
rientaliștilor care a avut loc la 
Moscova, turiști, cunoscuți avo- 
cați din multe țări. In sală se află 
și membri aii corpului diplomatic.

Intr-una din loji se află rudele 
și prietenii lui Powers, tatăl lui, 
mama sa.

Baze .pentru 
arme rachetă în Turcia

ANKARA 18 (Agerpres')
După cum relatează ziarul 

„Ulus“ în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 15 au
gust la Izmir, generalul Stork, 
comandantul forțelor terestre ale 
N-A.T.O. în zona de sud-est a 
Europei, a recunoscut că în re
giunea Cigli (în apropiere de 
Izmir )a fost creață o bază pen
tru arme rachetă.

Scade exportul englez
LONDRA 18 (Agerpres)
Potrivit datelor Ministerului 

Comerțului, în luna iulie expor
tul Angliei s-a redus pînă la 
285,5 milioane lire sterline și a 
fost cu 13 lâ sută mai mic decît 
în luna ianuarie. In același timp, 
importul Angliei a crescut și ca 
urmare, deficitul comerțului ex
terior al Angliei a fost în luna 
iulie de 96,1 milioane lire ster
line.

In Berlinul occidental
BERLIN 18 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

A-D.N., de cîțiva anî aproximativ 
20 de întreprinderi din Berlinul 
occidental fabrică materiale mili
tare pentru Bundeswehr și pen
tru statele membre ale N.A.T.O. 
sau sînf furnizoare ale concerne
lor vest-germane.

După ce în sala procesului a 
fost introdus acuzatul președin
tele Colegiului militar al Tribu
nalului Suprem al U.R.S.S. Vik- 
tor Borisoglebski, general locote-1 
nent de justiție, care prezidează 
ședința, a anunțat că procesul se 
va desfășura potrivit codului de 
procedură penală a R.S.F.S.R. în 
limba rusă.

Potrivit procedurii juridice Po
wers a răspuns la cîteva între
bări ale judecătorului care i-a 
stabilit identitatea.

Răspunzînd la o întrebare a 
președintelui completului de ju
decată Powers a declarat că i s-a 
înmînat textul actului de acuzare 
în limba engleză și i s-a făcut 
cunoscută hotărîrea cu privire la 
deferirea sa justiției.

La proces vor lua cuvîntul pa
tru martori care au urmărit mo
mentul lovirii avionului „Lock- 
heed U-2" cu ajutorul unei ra
chete în regiunea Sverdlovsk și 
care l-au reținut pe Powers du-*  
pă ce a căzut cu parașuta.

Președintele completului este 
generalul locotenent de justiție 
Viktor Borisoglebski, președintele 
Colegiului militar al Tribunalului 
Suprem al U.R.S.S. Din c<'-■ple- 
tul die judecată fac parte ? orii 
populari: general maior « arti
lerie Dmitri Vorobiov șî general 
maior de aviație Zaharov.

Acuzatorul public este Roman 
Rudenko, procurorul general al 
U.R.S.S., consilier juridic de stat. 
R. Rudenko a fost acuzatorul 
principal din partea U.R.S.S. la 
procesul de la Ntirenberg ai ma
rilor criminali de război germani 
(1945—1946).

Acuzatul este apărat de Mihail 
Griniev, membru al Colegiului o- 
rășe’nesc ăl avocaților din Mos
cova. f

Secretarul completului a dat 
citire actului de acuzare.

Powers și-a recunoscut vina.
Procesul continuă.

PROBRAM DE RADIO
20 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa d •»*•.  
tăzi, 9,00 Muzică populară mî- 
nească, 9,30 Un tăciune și-un 
cărbune (reluare), 11,03 Frag
mente din opera „Tînăra gardă“ 
de Meitus, 11,43 Muzică ușoară, 
13,05 Concert de prînz, 14,40 Cîn- 
tece inspirate din lupta de eli
berare, 15,10 Muzică de estradă, 
16,15 Vorbește Voscova! 17,45 
Știința în shjjba păcii, 18,30 So- . 
ftșta și formații artistic*  |c a- - 
matori. 19.05 Pe teme internațio
nale, 19,15 Concert de adă, 
20,10 Din repertoriul îiităreței 
Maria Lătărețu, 20,30 La micro
fon : Satira și Umorul, 21,15 Mu
zică de dgns. PROGRAMUL IL
14.30 „București și Moscova cîn- 
tate de compozitori romîni șî so
vietici", 16,1.5 Muzică de estra
dă, 17,00 Din muzica popoarelor, 
18,05 Roza vînturilor (reluare), 
18,25 „Slăvim patria noastră 
dragă“, cîntece pionierești, 19,30 
Carnet de reporter: „La muzeul 
de istorie a partidului“. 19,40 
Muzică din operetele lui Johann 
Strauss, 20,30 Muzică de dans,
21.30 Cîntece de dragoste și jo
curi populare romînești. 22,00 
Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
20 august

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE : Rămîi cu noi; AL. SA- 
HIA: Mexicul cîntă; PETRILA: 
Cei mari și cei mici; LIVEZENI: 
Soarta unui om; ANINOASA: 
N-am ucis; VULCAN: De sîm- 
bătă pînă luni; URICANI: Me
lodii de pe Neva. i
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