
Koi biipzi di! lineretDezvoltînd succesele anterioare

In luna august minerii Văii Jiului 
au obținut noi realizări

• In luna august minerii au extras peste plan 2073 tone de 
cărbune cocsificabil.

• Productivitatea medie pe 
post.

Continuînd șirul succeselor 
obținute pînă acum, colectivele 
exploatărilor carbonifere au în
scris rezultate de seamă și în 
luna august. In această perioa
dă economia națională a primit 
peste sarcinile de plan 2073 
tone de cărbune cocsificabil fur
nizat de minerii de la Uricani. 
Lupeni și Vulcan.

Minerii au manifestat o deo
sebită grijă pentru creșterea 
productivității muncii. In spe
cial trebuie remarcat succesul 
minerilor de la Vulcan — frun
tași pe bazin — care în august 

, tOU extras pentru fiecare post 
1 <-'țe 1,026 tone de cărbune. La

. ,7ti!a Lupeni productivitatea 
medie în august a depășit 0,920 
tone pe post, fapt de dleosebită 
importanță pentru colectivul a-

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

Succese ale minerilor de la înaintări
Creșterea conti

nuă a capacităților 
de producție a ex
ploatărilor miniere 

- este strîns legată 
de rapiditatea cu 
care muncesc mi
nerii care sapă

noile galerii și orizonturi. La mi
na Lonea, de exemplu, brigada
de înaintări rapide condusă de 
tov. Rancea Alexandru a obținut 
în 16 zile de muncă din august 
o avansare de peste 40 m. galerie 
cu profil de 14,70 m.p. Brigada 
deschide o transversală la orizon
tul 400. Tot la această mină, în 11 

de muncă brigada lui Costi-

Exlinderea 
experimentării 

captatoarelor de praf
într-adevăr, introduse pentru ex

perimentare doar de vreo două 
luni, aparatele de captat praful 
rezultat la perforare de tipul 
Nemcsek și-au dovedit din plin 
eficacitatea. Folosite mai întîi la 
mina Lupeni de brigăzile lui Mo- 
troc Constantin și Bartha Dionisie, 
captatoarele Nemcsek sînt azi uti
lizate de tot mai multe brigăzi care 
lucrează la înaintări în steril.

La mina Lupeni există 6 aseme
nea aparate, la Aninoasa 3, la 
Vulcan 5 etc. în general pe în
tregul bazin minerii au la dispo
ziție 19 aparate Nemcsek. Brigăzile 
conduse de Bartha Dionisie, Gre- 
cea Ioan, Motroc Constantin de la 
Lupeni, Berculeanu Maftei de la 
Aninoasa, de Ionașcu Ioan și Jur- 
ca Emil de la Vulcan, de Somogyi 
luliu de la Petrila își datoresc in 
bună măsură succesele de pînă a- 
cum folosirii acestor aparate. Așa 
cum constată specialiștii, la perfo
rarea obișnuită uscată se degajă in 
atmosfera locului de muncă 
18.000—25.000 partilule de praf 
pe cm. cub de aer în timpul per
forării găurilor. Prin utilizarea a- 
paratelor Nemcsek cantitatea de 
praf rămasă în atmosferă scade la 
sub 1300 particule de praf pe cm. 
cub de aer. Aceste date arăta marea 
însemnătate a extinderii folosirii 
aparatelor Nemcsek în lupta pen
tru apărarea sănătății minerilor 
de efectele nocive ale prafului de 
rocă-

bazin este de peste 1,025 tone pe

cestei mine furnizoare de cărbu
ne cocsificabil. Și-au sporit pro
ductivitatea muncii și minerii de 
la Uricani, Petrila și Aninoasa.

Ca urmare a creșterii produc
tivității muncii, mineri de la 
Vulcan și-au sporit în august 
depășirea față de planul anual 
la zi cu peste 3400 tone de căr
bune cocsificabil, avînd astfel 
extrase în acest an aproape 8000 
tone cărbune cocsificabil peste 
plan. De asemenea, la Uricani 
cele 314 tone de cărbune cu care 
a fost depășită sarcina lunară 
de plan, ridică la peste 8000 tone 
de cărbune pentru cocs depăși
rea față de planul anual la zi.

Rezultate bune au obținut în 
luna august și minerii de la Lo- 
nea, Petrila și Aninoasa.

naș Dumitru a excavat 31 m. în 
galeria direcțională din blocul IX 
orizontul 655. Ortacii lui Costinaș 
folosesc cu pricepere armături me
talice în susținerea galeriei pe care 
o execută.

Demne de remarcat sînt de ase
menea succesele obținute de multe 
brigăzi de înaintări de la minele A- 
ninoasa și Vulcan. La Aninoasa 
brigada condusă de Berculeanu 
Maftei care excavează galeria de 
legătură Aninoasa—Priboi și trans
versala spre puțul orb nr. 3 la 
orizontul 9, a obținut în 14 zile 
de lucru 33 m. avansare. La fel a 
avansat cu 35 m. în galeria trans
versală spre stratul 15 și 
brigada minerului Soloc Ioan. 
La mina Vulcan întâietatea în să
parea rapidă a lucrărilor miniere 
o dețin și in august minerii.de sub 
conducerea lui Ionașcu Ioan care 
în 16 zile de lucru au avansat 51 
m. în galeria de la orizontul 630.
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Intrebînd pe vreun lupenean 
dacă cunoaște familia mineru
lui Bartha îți va spune deînda- 
tă: „Pe bătrînul care a lucrat 
la puțuri ? Cel care și-a lăsat 
în locul lui șef de brigadă la 
puțuri pe fiul său Denes ? Are 
un băiat ofițer și. încă vreo 4 
pe la ateliere? CUm să nro cu
nosc ! Cine n-o cunoaște ? Tot 
Lupeniul. Toți din Valea Jiu
lui. Au apărut cu întreaga fa
milie și într-un jurnal de film. 
A$a că zeci de mii de oameni 
au văzut această familie și o 
cunosc“.

Ca să scrii despre familia 
minerului Bartha nu-ți ajung 
cîteva file de hirtie. Poți să 
scrii un roman, care cu sigu
ranță va fi citit cu multă plă
cere..

Un loc important îl ocupă un , 
episod din viața celor doi mi- . 
neri din familia Bartha: ăl bă- 
trîn și tînărul.

— Dacă ai de gind să te 1 
faci miner, apoi să te pui pe ‘ < 
treabă — spunea bătrînul Bar
tha lui Denes. Te fac eu 
ner. E o meserie frumoasă, 
mai să ai grijă să nu mă 
de ris_

mi- 
Nu- 
faci

In secția unde se deapănă de pe 
bobine firele de mătase lucrează 
multe tinere. De aceea a și primit 
denumirea de secție a tineretului, 
în această secție cu glastre de flori 
Ia ferestre, graficele de producție 
vorbesc de hărnicia tinerelor mun
citoare, de succesele dobîndite de 
ele în întrecerea pe profesii.

Organizația U.T.M. și comitetul 
sindical de secție analizînd activi
tatea tineretului în producție pre
cum și rezultatele obținute au ho- 
tărît să înființeze noi brigăzi de 
tineret.

Răducu Florica, o tînără munci
toare, absolventă a unei școli pro
fesionale de textile, a primit sar
cina de a forma o brigadă de tine
ret. încă din primele zile de lucru 
tinerele depănătoare Preda Dumi
tra, Crestei Maria, Zamfir Ecateri- 
r.a, Nagy Elena, Moldovan Victo
ria, în frunte- cu șefa lor au obți
nut succese în întrecerea pe profe
sii. Tînăra brigadă a reușit să de
pene cîte 30—32 kg. de fire pe zi, 
peste plan, fără nici un deșeu.

O altă utemistă, Brădescu Lu- 
creția, care tot atunci și-a format 
brigada de legătoare, împreună cu 
Rusu Viorica, Konicska Susana, 
Kreutz Iuliana, Tomescu Felicia 
și Botezatu Ecaterina, în ultimele 
zile a legat 800 scuturi de mătase, 
peste planul brigăzii.

Ambele brigăzi și-au adus con
tribuția la cîștigarea titlului de sec
ție fruntașă, de către secția de ti
neret, pe întreaga filatură din Lu
peni.

Citiți în pagina 4-a
• Schimb de mesaje între 

N. S. Hrușciov și C. Gür
sel

• Ecoul international al lu
crărilor sesiunii Marli A- 
dunări Naționale a R. P. 
Romîne

• Cit se cheltuiește la Bonn 
pentru înarmare

• Situația oamenilor muncii 
din Japonia
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Bartha baci. Lucrul însă mer
gea din plin. Deneș a dovedit 
că este demn de încrederea ce 
i-a fost acordată.

In ultimele 5 luni brigada sa 
a lucrat la lărgirea, adîncirea 
și betonarea puțului 21, obți- 
nînd o realizare a planului în 
medie intre 151 și 206,1 la sută, 
ceea ce a făcut ca salariul me
diu lunar pe post de miner să 
fie în jurul a 4.000 de'lei. Din 
scriptele sectorului reiese că 
Bartha Dionisie ; in ’ luna iulie 
a ridicat un salariu de 5.400 Iei 
iar pe luna august va liia cam 
tot pe atât.

Brigada condusă de Bartha 
Dionisie a devenit una din cele 
măi bune din minele din -Va
lea Jiului. Pentru a împărtăși 
din experiența să și altor bri
găzi din Valea Jiului a fost tri
mis în schimb de experiență L-» 
minele Petrila și Uricani. Lt 
momentul de față conducerea 
sectorului întocmește un docu
mentar asupra brigăzii Iui 
Bartha pentru Institutul de do
cumentare tehnică în vederea 
răspîndlrii experienței ei.

Bătrînul Bartha poate să se 
mîndrească cu Deneș. A lăsat

UN URMAS DEMN
Așa se face că Denes, aban

donând meseria de tâmplar pe 
care o învățase inițial, intră la 
tatăl său în brigadă. Deși era 
fiul său, în toți cei 7 anj cît 
au lucrat împreună nici un mi
ner din brigadă nu poaite să 
spună că Denes ar fi fost „pro
tejat“ de șeful brigăzii sau că 
i s ar fi trecut cu vederea anu
mite nereguli. Dacă Denes gre
șea sau făcea vreun lucru Care 
nu trebuia, el era luat la rost 
ca și oricare ortac din brigadă.

Exigența bătrînului Bartha 
față de fiul său a făcut ca din 
Denes să iasă un miner de frun
te, un specialist în lucrări de 
puțuri. Deneș a lucrat ca șef 
de schimb în brigada condusă 
de tatăl său.

— Ne certam cîteodată rău 
de toț Intre mineri se iscă ne
înțelegeri. Ori că nu era lemn, 
sau că nu-i plăcea bătrînului 
lucrul pe care l-am făcut. După 
ce ieșeam pe poarta minei par
că nu s-ar fi întâmplat nimic. 
Mergeam la cîte un păhărel și 
ne vedeam de treburi — spune 
adesea Denes.

» Școlile nu și-au deschis încă porțile, dar Instl- 
? tutui de mine din Petroșani este gata să primească șutele de 
î studenți care învață aici spre a deveni ingineri mineri. S-au 
■ făcut pregătiri inte.ise, căci în noul an universitar institutul 
i așteaptă un mare număr de candidați, tineri mineri și mun- 
• cit ori, fii ai oamenilor muncii dornici de a deveni cadre cu o 
| înaltă calificare ale industriei noastre carbonifere căreia planul 
; șeșenal aprobat de cel de-a! HI-iea Congres al P.M.R. îi des- 
> chide largi perspective de dezvoltare.

Printre tinerii prieteni ai muzicii
Clubul minerilor din Lonea) în

zestrat cu toate cele necesare unei 
activități culturale de masă multi
laterale, atrage pe zi ce trece tot 
mai mulți tineri și tinere, dornici 
de a-și îmbogăți cunoștințele în ca
drul cercurilor de muzică, teatru 
sau brigadă artistică de agitație.

O activitate frumoasă desfășoa
ră cercul de muzică condus de că
tre tovarășa Tatiana Dilion, ab
solventă a Școlii populare de artă 
din Petroșani. Acest cerc, cu un 
efectiv de aproape 30 de elevi, 
are la dispoziția sa o pianină tip 
„Doina“ și două acordeoane. Ma
joritatea elevilor iau lecții la pian, 
iar o parte la acordeon. Pe toți 
însă îi caracterizează perseverența 
cu care învață zi de zi *ă descifre
ze tainele notelor de pe portative, 
pentru a putea mînui cu măiestrie 
instrumentele muzicale.

Cu multă căldu-
fă ne-a recoman
dat tov. Tatiana 
Dilion pe cea mai 
tînără elevă a cer
cului muzical, mi
cuța Ursu C.laudia 
în vîrstă de numai 
6 ani, dar care 
manifestă de pe a- 
cum reale calități 
de pianistă. Sub 
îndrumarea atentă 
a tov. instructoare, 
micuța Claudia 
descifrează cu mul
tă ușurință notă 
după notă.

Cuvinte de lau
dă se pot spune și 
despre tinerii Ro
taru Ioan, meca-

care îi legau atâtea a- 
plăcute.
venit timpul să trec in 
— ie spunea bătrînul. 
o să rămînă Leneș. A-

...Veni tâmpul cînd bătrînul 
Bartha trebui să-și părăsească 
brigada. Anii lucrați în mină 
l-au „forțat“ să se retragă lin
gă nevastă și odată pe lună 
să-și ridice cei 1200 lei pensie. 
Despărțirea de ortaci a fost 
grea și emoționantă.

După ce conducerea sectoru
lui a stabilit că tânărul Bartha 
va prelua conducerea brigăzii, 
ortacii au încercat un sentiment 
de bucurie, în același timp ei 
au rămas și dezamăgiți. Din 
mijlocul lor pleca bătiînul Bar
tha de 
mintiri
- A 

pensie 
Cu voi 
veți grijă de ci, e băiat bun. 
Iar tu Deneș să-ți faci datoria, 
să te porți frumos și șă nu mă 
faci de rîs.

Bătrînul le întinse mina... Pe 
obrazul brăzdat de cute adinei 
s-au prelins lacrimi. Fără să 
mai spună un cuvînt bătrînul 
părăsi sala de apel.

...De atunci a trecut aproape 
un an. La îi
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nic la sectorul 1 și Duk Francisc, 
ucenic, care depun mult interes în 
acumularea cunoștințelor teoretice 
și practice pentru a .deveni buni 
acordeoniști. Pentru programul fes
tiv pregătit pentru inaugurarea 
noului club din Lonea, așa cum se 
vede și din fotografic alăturată, 
elevii Rotaru și Duk se pregătesc 
să interpreteze un dans marinăresc. 
Vorbind despre membrii . cercului 
muzical , din cadrul clubului. mi
nier Lonea nu putem să nu amin
tim pe elevele Doina Ciocan, Xé
nia Teșcan și Costea Adriana, care 
sínt model de punctualitate și dis
ciplină și bine înțeles au promo
vat cu succes clasele în cursul anu
lui școlar 1959;—1960 la .Școala 
medie mință din Lonea. La, Lonefi; 
muzica are multi prieteni.

BABĂ ALEXANDRU 
corespondent
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lucrează și

Laptele a intrat tn secția de prelucrare. Manipulatului nu-î rămine declt să 
urmărească desfășurarea procesului de producție. IN CLIȘEU: Aspect de la col
hozul „Stalin" din Kuban unde procesul de prelucrare a laptelui este complet 
automatizat.

».
OPBRĂ „HAMLEP
Compozitorul Aleksei 

Maceavariani, autorul o- 
perei „Othello“ care s-a 
bucurat de un larg suc
ces, lucrează în prezent 
la o nouă operă inspi
rată din creația lui 
Shakespeare.

De astă diată — a de
clarat compozitorul —- 
el își propune să redea 
în muzică tragedia lui 
Hamlet pe care el îl 
concepe însă nu ca un 
visător jalnic, așa cum

și.l reprezintă unii, ei 
ca pe un Hamlet luptă
tor, sortit totuși la sq- 
litudine.

Paralel cu 
tru crearea 
principalilor 
Hamlet și 
compozitorul
la crearea unei simfonii 
consacrate celei 
40-a aniversări de 
staurarea puterii 
tice în Gruzia.

de-a 
la in- 
sovie-

Cronica vieții și activității 
lui Lomonosov
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Arborele de cacao: 

la Gagra j
Acum cîtiva ani academicia- • 

nul N, V. Țițin a adus la Mos- j 
cova cîtiva butași de arbore de J 
cacao, care au fost plantați în • 
sera Grădinii botanice prlnci- • 
pale a Academiei de Științe a ! 
U.R.S.Ș, Curîncl din acești bu- j 
tași s-au dezvoltat tulpini vi- • 
guroaso, cu frunzulițe roșiatice, ț 
lucioase. •

In cel deal doilea an, din * 
mugurii de pe tulpini, au apărut ! 
niște floricele albe. Capricios- î 
sele plante tropicale au înflo- * 
rit în latitudinile nordice ! Co- ♦ 
laboratorii grădinii au efectuat J 
polenizarea artificială. Au apă- j 
rut niște fructe lunguiețe, ș«e- J

Laborator de geofizica 
pe un elicopter

Pentru prima dată în practica 
cercetărilor științifice ale atmos
ferei, geofizicienii din Leningrad 
au folosit un elicopter.

După cum au arătat rezulta
tele, elicopterul s-a dovedit a fi 
aparatul cel mai corespunzător 
pentru cercetarea păturilor infe
rioare ale atmosferei'. Cu ajuto
rul Iul se poate efectua un vo
lum mare de cercetări științifice 
pe ața numitele „platforme ori
zontale". Folosirea avioanelor 
sau a radioșondelor în aceste 
scopuri nu este destul de eficientă: 
ele străbat prea repede aceste 
pături și aparatele nu reușesc să 
fixeze datele necesare.

Elicopterul efectuează zboruri 
regulate de 2—3 ori pe zi la b 
înălțime de pînă a 2 kilometri. 
In elicopter sînt instalate dife
rite aparate, Inclusiv pentru stu
dierea repartiției presiunii at
mosferice la diferite înălțimi, 
precum și electro și radiometeo- 
rografe.

I

Desirarea 
pa cale fermochlmlci 

a apei de mare
Omul de știință Ismail Ma- 

klnski din Baku lucrează la ela
borarea proiectului unei insta
lații pentru desărarea pe cale 
lermochimică a apei de mare, 
cu o capacitate de 12.000.000 li
tri apă de mare pe zi. Instala
ția este destinată termocentra
lelor din Krasnovodsk, oraș si- 
tufri pe litoralul sud-estic al Mă
rii Caspice.

îndulcirea termochimlcă a a- 
pel de mare deschide largi pers
pective de dezvoltare a indus
triei în regiunile de pe litoralul 
mărilor, sărace în apă potabilă.

Prima instalație industrială 
realizată die Makinski funcțio
nează deja de opt luni la o ma
re termocentrală de pe peninsula 
Apșeron. Cu ajutorul ei, cîteva 
cazane cu abur ale centralei au 
fost trecute la funcționarea 
bază de apă de mare.

„COMBINA MINUNE“
Dimineața, eînd ra

zele soarelui de vară 
abia începuseră să se 
furișeze prin fereastră, 
deodată a început să se 
încălzească reșoul elec
tric pe care se afla un 
ceainic cu apă. Apoi se 
auzi o muzică și o voce 
care spunea :

— Boris, c timpul 
să te scoli I

Omul s-a sculat și a 
început să facă exerci
ții de gimnastică după 
o înregistrare pe bandă 
de magnetofon conecta
tă de un asemenea au
tomat.

Toate acestea nu sînt 
o născocire, așa 1 
ționează „combina 
nune“ — rezultatul 
țărilor îndelungate 
al muncii entuziaste de
puse de talentatul mais
tru Boris Andreevici 
Horkov de la Uzina 
„Muzradio“ din Mosco
va. El a lucrat la acest 
aparat aproximativ pa
tru ani.

In „Combina minu
ne“ a lui Horkov au 
fost montate un televi
zor cu 12 canale, un 
puternic aparat de ra-

Tractoare dirijate 

automat
Pe tractorul conducător se mon

tează o instalație de radioemi'sie 
cu un pupitru de comandă, iar pe 
mașinjle conduse se montează apa
ratura de recepție. Acest sistem 
aparține inginerilor din Krasno- 
iarsk și deschide perspective neli
mitate de dirijare a mașinilor : se 
pot schimba vitezele, se pot ridi
ca și coborî uneltele suspendate, 
se pot modifica turațiile motoru
lui, se poate întoarce sau opri 
tractorul.

func- 
mi- 

cău- 
! Și

dio, un magnetofon, un 
pik-up, precum și un 
ceasornic.

Caracterul complex al 
acestui aparat este 
ilustrat de rețeaua in
genioasă de fire, de nu
mărul mare de lămpi, 
de sistemul automat. 
Radio-combina poate fi 
dirijată și de la distan
ță. După dorință, ea în
registrează o muzică, 
un cîntec și le poate re
produce pe loc.

Un releu automat 
special conectează Ia 
timpul fixat reșoul ca
re încălzește ceiul sau 
cafeaua, trezește omul, 
pune în funcțiune apa
ratul de radio și mag
netofonul în lipsa stă- 
pînului casei, înregis
trează un concert sau 
un reportaj de la un 
meci de fotbal.

La Uzina „Muzradio" 
sînt mulți radioamatori 
care confecționează re
ceptoare de buzunar, 
magnetofoane, combine- 
radio. Boris Andreevici 
Horkov lucrează în pre
zent la un aparat de 
înregistrare portativ.

Un colectiv de oa
meni de știință din Le- 
ningrad a terminat 
munca de redactare a 
lucrării intitulate „Cro
nica vieții șj activității 
creatoare a marelui sa
vant rus Mihajl Lomo
nosov“ (1711—1765).

Redactorii au studiat 
în acest 
15.00Q de 
însemnări 
păstrate în 
bibliotecile
va și Leningrad. Aceas
tă muncă intensă le-a

scop circa 
documente, 

și scrisori 
arhivele și 

din Mosco-

Arta teatrală
La Frunze se va des

chide un institut națio
nal de artă teatrală ca
re va pregăti artiști 
pentru teatrele de dra
mă și muzicale din Kir
ghizia.

Kirghizii care înainte 
vreme duceau o viață 
nomadă au acum tea
tre naționale — de dra
mă, de operă și balet. 
In total, în R.S.S. Kir- 
ghiză, care are o popu-

Uralmaș

permis să elucideze zi 
de zi o serie de eveni
mente importante care 
au avut loc în decursul 
celor 54 de ani de via
ță ai marelui savant.

In arhive au fost 
scoase la iveală o serie 
de fapte rămase necu
noscute, legate de via
ța și activitatea lui Lo
monosov. Printre altele 
au fost descoperite da
te privitoare la lupta 
desfășurată de omul de 
știință pentru crearea 
primului laborator 
mic din Rusia.

chi-

O

tn Chirghlzla
lație de 2,000.000 locui
tori, există în prezent 
8 teatre profesionale și 
o filarmonică.

Totodată, în anul vii
tor, în afară de școala 
medie de muzică și co
regrafie și de cele 14 
școli de muzică se va 
deschide o școală me- 
die-internat republicană 
unde vor învăța copii 
talentați ai oamenilor 
muncii din repub.lică.

mănătoare cu lămîile, cu o coa-1 
jă tarț, cartilaginoasă. Posibl I 
Ijtatea de a obține fructe ale • 
aiborelui de cacao a devenit f 
reală. Aceasta La îndemnat pe !

♦
| N, V. Țițin să repete experiența 
‘ în condițiile subtropicilor u- 
- mezi.

Observațiile au fost conti
nuate în sera punctului de spri
jin din Gagra al Grădinii bota
nice principale. Rezultatele au 
depășit așteptările: în anii 
1958—1959 s-au obținut cițe 
70—80 de fructe de pe un |3- 
gur arbore mai mult decît^ *.
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obține chiar în țările tropic^«. 
Cercetările biochimice au a- 

rătat că boabele nu sînt prin 
nimic inferioare celor obținute 
in condiții naturale, nu este mai 
inferioară nici calitatea cioco
latei obținute din aceste boabe. * 
Experiențele efectuate Ia Gagra ♦ 
permit să se tragă concluzia că J 
in condițiile subtropicilor sovie- f 
tici poate crește arborele de J 
cacao si se pot obține recolte | 
bogate. Această concluzie va B 
confirmată prin două mari ex
periențe de producție, una se 
va efectua la o seră specială la . 
Gagra, pe o suprafață de 0,5 | 
ha., unde vor fi plantați 650— t 
700 de arbori de cacao. Proioc- ♦ 
tul serei a fost terminat și, la î 
toamnă, va începe construcția. î 
Cea de-a doua experiență sa * 
face în raionul Poți pe o supra- !

„ fată de 1 ha. Aici în loc de fnr î 
î călzire artificială vor fi folosite î 
j izvoarele termale, iar în locul j 
S* serei obișnuite din sticlă se v'” iț, 

folosi construcții ușoare cu * 
♦ schelet. Primele rezultate defi- J 
♦ nitive vor fi obținute în 1902. j
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„uzina de uzine“ cunoaște 
o a doua viață
mai mari 
talice din Europa. De fapt aceas
ta nu este o secție, ci un complex 
de secții concentrate Intr-o încă
pere gigantici. De pe acum se 
conturează proporțiile impresio
nante ale acestei construcții.

Șantierul a fost declarat șantier 
comsomolist și tinerii entuziaști 
au botărlt si reducă cu un an ter
menul punerii in funcțiune a sec
ției de construcții metalice. Aceas
ta va începe si produci in anul 
viitor. Toți constructorii știu foar
te bine cum va fi secția lor, ce 
mașini și agregate moderne vor 
fi instalate aici, mulți chiar se 
pregătesc de pe acum să lucreze 
în această secție.

Secția va produce anual î35.000 
tone de construcții metalice, care 
vor fi folosite în ansamblurile și 
piesele a mii de mașini noi. Agre
gatele în care piesele turnate sînt 
înlocuite cu piese sudate sînt mai 
ușoare și mai ieftine și aceasta 
înseamnă economii de mii de tom 
de metal și de șuta de milioane 
de ruble.

La Uralmașzavod se construiesc 
și alte secții. Încă în anul curent 
va intra în funcțiune o nouă sec
ție de arbori, marea clădire a 
secției de forjă și prese, magazie

secții de construcții me- de prototipuri mari. Va fi recons
truită o secție de fasonare unde 
tehnica învechită va fi înlocuită 
iu noi mașini de formare și linii 
de producție în flux.

»Uzina de uzine" cum a numit 
„Uralmaș"-ul marele scriitor so
vietic Gorki, în prezent, se reuti- 
lează fi refacerea puternicului 
organism al acestui gigant a cu
prins toate secțiile. La această 
muncă participă întregul colectiv 
de multe mii de oameni ai între
prinderii. Dar uzina nu numai ci 
nu reduce ritmul activității sale 
ci, dimpotrivă, îl accelerează ne
contenit. In secții iau naștere mași
nile cele mai moderne. Se desfă
șoară pregătirile în vederea fabri
cării unor asemenea agregate uni
cate ca primul bluming automat 
din lume cu o productivitate a- 
nuală de cîteva milioane tone de 
laminate, o mare mașină de aglo
merare cu o suprafață de aglome
rare de 250 metri pătrați, un pu
ternic agregat minier destinat a-

\ Ar fi greu să găsești în Uniu- 
1 nea Sovietică un om care să nu 
) fi văgut sau să nu fi auzit despre 
l mașinile gigantice produse la Uzi- 
î na „Uralmaș"-, Puternicele lami- 
( noare și excavatoare, instalațiile 
< grele de foraj și presele unicate, 

mașinile de aglomerare și conca- 
soarele gigantice, utilajăl pentru 
furnale și cuptoare de ciment și 
zeci de alte tipuri de agregate 
moderne, produse la această între- 
prinderei lucrează în toate colțu
rile Uniunii Sovietice ți în multe 
alte țări ale lumii.

In prezent acest prim vlăstar al 
industriei grele sovietice — Uzina 
„Uralmaș" începe o viață nouă. 
Ca și acum 30 de ani, vastul te
ritoriu al întreprinderii S-a trans
format din nou Intr-un șantier un
de lucrează mii de oameni. Am
ploarea lucrărilor este grandioasă. 
In cursul septenalului Uzina ur- 

i mează să-și sporească producția 
> de aproape două ori.

...Pe teritoriul uzmei-giganti lin
gă zidurile uriașelor clădiri gonesc 
autocamioane încărcate cu beton, 
pietriș, cărămizii metal. Circulația 
este intensă și pe liniile ferate de 
acces. Fluxul de materiale se în
dreaptă spre partea da nord, a 
uzinei unde se află șantierul celei
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O nouă secție a fabricii dc ciorapi „Aurora" din Riga,
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nomaliei magnetice de la Kursk .1 
și o serie de alte mașini gigantice.

Colectivul Uzinei „Uralmaș" / 
și-a luat angajamentul să-ți înde- 
plinească septenalul în 5 ani și 
nu încape îndoială că acest anga- i 

jament va fi îndeplinit cu cinste. ,'

•V
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8 In echipa de întreținere a 8 
b mașinilor din secția « llba 8 
| lucrează tovarășul Țucureanu ® 
g Tudor, unul dintre cel 
g conștiincioși lăcătuși ai 
g turli Lupeni. La ultima
8 rație capitală executată 
8 mașină de răsucit „Haubold“ 
| care a fost terminată cu două 
B zile înainte de termen Țueu- 
j reanu Tudor și-a adus contri- 
g buția sa prețioasă împreună^ 
8 cu lăcătușul Bană Stan și cu g 
8 șeful de echipă Bajincă loan- 8 
8 IN CLIȘEU : Lăcătușul Țu- | 
| cureșnu Tudor executind re- X 
g parați» unui excentric. |
«o eo «o ro eo w w 99 w w o® oe os 00 o
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PUBLICITATE

întrecerea pe profesii eficace 
de îndeplinire a angajamentelor •

alte angajamente de 
luate la începutul a- 
de colectivul minei A-

pe mină, precum și un stimu
lent material în valoare de 2.500 
lei.

Deși a obținut succese de sea
mă, brigada lui Liciu Vaier a 
ocupat abia locul doi în între
cere. Acest lucru șe datorește 
printre altele și faptului că unți 
membri ai brigăzii sînt certați 
cu discipline. Astfel, pentru ab
sențe nemotivate și nerespecta- 
rea întocmai a N.T.Ș.-ului, bri
gada a pierdut 25 de puncte și 
odată cu ele și șansa de a o- 
cupa locul întîi în întrecerea pe 
profesii. Tot din cauza absente
lor nemotivate a pierdut puncte 
prețioase și brigada lui Doroghi 
Florian care s-a clasat pe locul 
3 în întrecere.

Acest lucru dovedește că în 
unele brigăzi, membrii de partid, 
agitatorii nu desfășoară încă o 
suficientă muncă politică die e- 
ducare a minerilor în spiritul a- 
titudinii noi fată de muncă.

Intre brigăzile de la lucrările 
de pregătiri, cea mai bună s-a 
dovedit a fi aceea condusă de 
Pentel Alexandru, care, pe lingă 
depășirea sarcinilor de plan, a 
executat lucrări de calitate btmă.

întrecerea pentru titlul de cel 
mai bun șef de sector a avut ca 
obiective reducerea prețului de 
cost, sporirea producției și pro
ductivității muncii, reducerea 
cantității de cenușă, a consumu* 
rilor specifice de materiale, ridi-

( CARNET Brigada lui Szekely ș

Printre 
întrecere 
cestui an 
ninoasa se numără «i acela de 
a realiza economii în valoare 
de 1.000.000 lei. Rețent, colecti
vul minei Aninoasa și-a sporit 
angajamentul la 2000.000 lei, 
deci cu 1.000.000 de lei riiai mult 
decît prevedea angajamentul ini- 
liai.

Ia baza îndeplinirii angaja
mentului stă desfășurarea largă 
a întrecerii socialiste pe profesii, 
întrecere ce cuprinde aproape 
toți minerii, tehnicienii, ingine- 

( r-L $ chiar Și muncitorii auxi- 
•'¿/V întrecerea pe profesii a cu
prins 27 d<e brigăzi de abataje 
și are ca obiective îndeplinirea 
și depășirea ritmică a sarcini
lor de plan, sporirea randamen
telor, îmbunătățirea calității 
cărbunelui, reducerea consumu
rilor specifice etc. Pe baza rea
lizării obiectivelor, brigăzile a- 
flate în întrecere acumulează 
punctele dună care se stabilește 
locul obținut în întrecere.

Nu de mult s-au analizat re- 
■ ¿uitatele dobtndlte în întrecerea 

pe profesii în cel de-al doilea 
trimestru al anului. Extrăgînd 
Cărbune pește plan și de bună 
calitate, lucrînd cu randament 
sporit și neavînd nici un acci
dent, ortacii lui Moisiu Remua 
au dobîndit titlul și drapelul de 
cea mai bună brigadă de abataj

ț» . ...Cei care erau de față priveau 
\ cu înfrigurare cum o mină de ti- 
5 neri cu ajutorul unui granic ma- 
î nual de 10 tone înălțau cadrele 
1 metalice ale primului tronson de 
( la puțul auxiliar al minei Uri- 
ț eoni. Nu e un lucru ușor să ridici 
Îla 15—20 de metri asemenea co

loși metalici. Ei însă lucrau cu a- 
( tita siguranță și îndemînare de 
î parcă ar fi ridicat un fulg. Tine- 
j rii executau calm și cu precizie in- 
e dicațiile primite de la șeful lor.
( La granic, tînărul Vlad loan, cu 
ț ochii ațintiți asupra schelei, întin- 
Ș dea și slăbea cablul. Sus în vîrful 

cadrului metalic un alt tînăr, pe 
£ mane Băncilă Remus — legat în 
r centura de siguranță făcea 
r semne prin care indica ce parte 
ț anume mai trebuie înclinată.
• După această operație, sudorul 
? Călinescu Constantin a început su- 
! dura cadrului la postamentul pu- 
l țului.
> Am intrat în vorbă cu cel ce con- 
r ducea echipa. Așa am aflat că este 
? șeful de brigadă comunistul Sze- 

■r kely losif care conduce o brigadă 
1 de lăcătuși de pe șantierul 

Q.C.M.M. de la Uricani. Un om 
i intre două vîrste, de statură po- 

trivilă, bine făcut. De felul cum 
iți vorbește și lucrează îți dai 

) seama că în acest om există mul- 
r lă putere de muncă, voință și ha
li tărire,
J — Am lucrat la mina Petrii a 

',!> ca lăcătuș — spunea el — și am 
? foit „împrumutat“- de O.C.M.M. 

JÎ pentru instalarea mașinilor de ex- 
? fracție. Ș-apoi împrumutat am ri- 
\ mas. Drept si spun și mie mi-a 

plăcut și-mi place să muncesc la

asemenea lucrări. Asta-i 4 J 
cincea mașini de extracție pe care 7 
am maniat-o împreună cu briga- î 
da. După ce terminăm aici ne aș- \ 
teapti puțul Ștefan din Lupeni 
unda vom instala o mașină ase
mănătoare. Cred că peste vreo 
două luni o să ne apucăm de trea
bă și la Lupeni. Depinde de lu
crurile pregătitoare, săparea și 
centura de beton care trebuie exe
cutate acolo.

împreună cu tov, Szekely losii 
intru apoi în casa mașinii de 
extracție, o adevărată uzină. La 
intrare, masa de comandă așteap
tă doar mecanicul iar tamburul 
mașinii cu un diametru de aproa
pe 5 m, așteaptă să se depene pe 
el cablul care trage colivia din 
adincuri.

— Aici totul este gata — spune 
tov. Szekaly. Ultima operațiuna pe 
care o mai avem de făcut este ci 
trebuie să strunjim tamburul ma
șinii. Aceasta după ce o s-o pu
nem in funcție.

Șeful brigăzii de montatori vor
bea cu otita însuflețire despre S 
munca sa și a oamenilor din bri
gadă incit iți făcea impresia că 
tot ceea ce a lucrat îi aparține 
lui și oamenilor pe care-i conduce. 
Și întra-devăr așa este. Le aparți
ne lor și tuturor celor ce mun
cesc.

Plecind de la puț am auzit mult 
timp scrîșnetul granicului și co
menzile comunistului Szekely: 
„întinde funia, la dreapta t la 
stingă puțin I Bine

F. NICU

ca rea brigăzilor rămase în urmă 
la nivelul celor fruntașe etc. Iu 
această întrecere rezultatele cele 
mai frumoase le-a obținut secto
rul III, în fruntea căruia se află 
inginerul Brînduș Aurel, Ocu- 
pînd locul I în întrecere șeful 
sectorului a obținut drapelul do 
sector fruntaș pe exploatare și 
un aparat de radio.

întrecerea pe profesii « avut 
drept rezultat sporirea randa
mentelor la 1,140 tone/post pe 
exploatare, iar economiile reali
zate în primele 6 lunj ale anu
lui la prețul de cost se ridică 
la circa 1.500.000 lei. Bineînțe
les că sporirea randamentelor 
pe mina se datorește șl introdu
cerii pe scară largă a mecaniză
rii lucrărilor miniere. Abatajele 
lui Mănăilă Vasile, Mujnai Ni- 
colae, Sas Teodor și altele au 
fost utilate cu mașini de încăr
cat sovietice die mare producti
vitate de tip G.N.L.-30.

In vederea mobilizării între
gului colectiv la întrecere comi
tetul sindicatului exploatării a 
urmărit șl popularizat zilnic 
realizările dobîndite. In această 
direcție s-au folosit gazetele de 
perete, stațiile de radioficare, 
graficele și panpruile. Efect #ti. 
mulativ în întrecere au avut șt 
programele brigăzii artistice de 
agitație a clubului minier care a 
popularizat prin melodii șl ver. 
suri pe fruntași și realizările lor. 

De asemenea au fost organi
zate schimburi de experiență 
menite să ducă la generalizarea 
metodelor înaintate.

Desfășurînd și pe mai depar
te întrecerea pe profesii, colecti
vul minei Aninoasa va obține 
noi succese contribuind la înfăp* 
tuirea mărețelor sarcini trasatei 
de cel deal IIMea Congres a! 
partidului Industriei noastre car. 
bonifere.
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ANUNȚ â

ça îp anul șco-Se aduce la cunoștința elevilor intereșatți, că în anul șco
lar 1990/91 în cadrul Grupului școlar minier din Petroșani 
funcționează următoarele tipuri de școli:

1. țcoala tehnică do maiștri cu specialitățilec
a) electromecanică minieră,
b) exploatări miniere,
c) prepararea cărbunelui.
Recrutarea cand>daților se face prin întreprinderi.
2. Școala tehnică cu specialitate«!
a) tehnician topograî.
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți 

școlii medii de cultură generală care au examenul de mg-ai 
turitata, în virată de 17—25 ani.

Primirea In »coala tehnică se face pe ba«« examenului de 
admitere.

înscrierile se fae între 10—94 septembrie.
Actele necesare slnt t
— certificat de naștere (copie),
— diploma de maturitate (în original),
— certificat medical,
— adeverință tip de starea materială a părinților. 
3. Școala profesională de
a) mecanic de mină,
b) electrician de mină. 
Se primesc absolvenți a] 
ani împliniți.
informații detailat» se pot

între orele 7—15.
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ucenici cu specialitățile ;
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obține zilnic la secretariatul șco* !
4

;

scolii da 7 ani care au vîrst*

>1îmiil mMliil PiUiii Loiale ..Valea Jiilii
PETROȘANI

Face cunoscut că în seara zilei de 3 septembrie 1990, cu 
începere de la orele 90 în restaurantele;

MINERUL — Petroșani.
CĂRBUNELE - LOnea
STRAJA — Vulcan _____
CINA — Lupani, va avea loc BALUL PESCARILOR 
SPORTIV!
Se vor servi diferite mîncăruri din pește între care renu

mita ciorbă pescărească și crap la proțap.
Un bogat sortiment de băuturi la gheată va sta la dis

poziția publicului consumator.
Muzică șt dam pini In zori.
INTRAREA PE BAZA DE INVITAȚII CARE VOR FI 

DISTRIBUITE DE FILIALA PETROȘANI A ASOCIAȚIEI 
GENERALE A VINATORILOR Șl PESCARILOR SPORTIVL

î ANUNȚ
J Se aduce la auRQștlnta ce* X 
♦ lor interesați că în cadrul 4 

Direcției Generale a Poștelor J 
și Telecomunicațiilor au luat ♦ 
fllnțl școlile de calificare: X 

— Școala tehnică de tele- î 
comunicații București cu du- ♦ 
rată de 3 ani. *

— Școala de redloflcare 4 
Timișoara cu durată de 2 J 
ani. *

Condițiile de admitere șl î 
orice Tnformațll se primesc ♦ 
de la Secretariatul oficiului J 
P.T.T.R. raional Petroșani. | 

»♦•••«♦♦•»••■>••*e»eeoe»

:
♦

t
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O. A. D. L. F.
PETROȘANI

Anunți pe cel Inte
resați că în ziua de 2 
septembrie 1960 scoa
te în licitație, la Petri- 
la, două barăci în su
prafață de 235 m. p. 
yl 60 m. p.
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CE TREBUIESC LUATE IHSCOPUF*
PREVENIRII ACCIDENTELOR

PĂRINȚI !
Se apropie noul an 

jcolar : preeurafl din 
timp pentru copiii dvs. 
uniforme fcolare.

Magazinele speciali
zate din tot raionul Pe** 
troyani sínt bine apro
vizionate cu tot sorti
mentul de uniforme 
pentru băieți și fete.

Vfnzărlle se fac fi 
cu plata în rate.

I
 GOSPODINE !

Ne găsim In plin sezon 
de conservări pentru iar
nă. Magazinele cu articole 
de menaj din raionul nos
tru sînt bine aproviziona
te cu tot sortimentul de 

I borcane pentru dulceață, 
compot și murături.

Vizitați centrul de des
facere a borcanelor dh 
halele Petroșani.
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Schimb de mesaje intre N. S. Hrușciov

MOSCOVA 1 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Ziarele din Moscova au publi
cat la 1 septembrie mesajele schim
bate în lunile iunie—iulie între 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și C. Gursel, șeful statului șl pri
mul ministru al Turciei în pro
blema relațiilor sovieto-turce.

în mesajul trimis lui Cemal 
Gursel la 28 iunie 1960 N. S. 
Hrușciov își exprimă speranța că 
„între Turcia și Uniunea Sovieti
că vor începe să se reia relațiile 
de prietenie și colaborare existen
te în trecut".

Constatîftd dorința celor două 
părți „de a face ca relațiile noas
tre să devină bune“ N. S. Hrușciov 
salută faptul că primul ministru al 
Turciei nu are ;,nici un fel de o- 
biecțiuni principiale ca relațiile so
vieto-turce să se caracterizeze în 
viitor prîntr-o colaborare strînsă“.

N. S. Hrușciov declară că Uniu
nea Sovietică nu dorește înrăută
țirea relațiilor dintre Turcia și A- 
merica sau celelalte puteri occi
dentale. O asemenea tendință ne 
este străină, subliniază el.'
, „Sîntem de acord cu dv., se a- 

rată în mesaj; că nu este necesar 
să se amine îmbunătățirea relațiilor 
sovieto-turce pînă ce toate proble
mele principale ale acestor relații 
vor fi rezolvate pe deplin și că 
pentru perioada care vine este ne
cesar cel. puțin să se evite orice ac
țiuni de natură să înrăutățească și 
mai mult relațiile sovieto-turce 
care, în perioada cînd la cîrmâ 
țării se afla vechiul guvern, au 
ajuns într-o situație ce nu putea 
și nu poate să satisfacă nici Uniu
nea Sovietică, nici Turcia“.

Președintele Consiliului de Mi- I 
niștri al U.R.S.S. a subliniat din |

Cîi se cheltuiește la Bonn 
pentru înarmare

I (Agerpres) — TASS

„Povara înarmărilor

BONN 1 
transmite :

Sub titlul 
devine tot mai grea“ ziarul „Süd
deutsche Zeitung“ a publicat la 31 
august un articol în Care arată că 
în viitorul, apropiat cheltuielile 
Bonnului pentru înarmare vor fi 
sporite. După părerea specialiștilor 
militari, subliniază ziarul, crearea 
Bundeswehrului intră acum într-o 
fază care în viitorii cîțiva ani va 
necesita o sporire considerabilă a 
cheltuielilor militare ale Germa
niei occidentale.

Pe de o parte, scrie ziarul, chel
tuielile militare vor spori conside
rabil datorită creșterii rapide a 
efectivelor Bundeswehrului; iar pe 
de altă parte va fi nevoie de mi

ra—

• BERLIN. - - Luind cuvîntul la 
postul de radio „Berlinul liber“, 
Brandt, primarul Berlinului occi

dentali unul din liderii Partidului 
Social Democrat din Germania, 
s-a pronunțat pentru o strînsă co
laborare politică și militară a R.F. 
Germane cu Occidentul. Brandt a 
subliniat că declarațiile sale ante
rioare referitoare la apartenența 
R.F. Germane la N.A.T.O. au un 
caracter principial și nicidecum 
tactic.

• BERLIN. — Conducerea or
ganizației vest-berlineze a Parti
dului Socialist Unit din Germania 
a adresat populației Berlinului oc
cidental chemarea de a cere Se
natului să anuleze întîlnirile re
vanșarzilor plănuite să aibă loc in 
Berlinul occidental intr-un viitor 
apropiat, să lupte în comun pentru 
crearea orașului liber demilitari
zat Berlinul occidental

și C. Gursel 
nou că ;,la Moscova a fost primi
tă cu satisfacție declarația noului 
guvern al Turciei că intenționează 
să aplice principiile politicii lui 
Kemal Atatiirk, întemeietorul Re
publicii Turcia și luptător pentru 
independența Turciei“.

N. S. Hrușciov arată că „dacă 
noul guvern turc va aplica politica 
lui Ataturk vom vedea relațiile 
sovieto-turce atingînd înaltul ni
vel de adevărată bună vecinătate 
și prietenie autentică la care s-au 
aflat în vremea marelui întemeie
tor al statului sovietic și prieten 
al popoarelor orientale; V. I. Le- 
nin și conducătorul Turciei noi, 
Ataturl .

Guvernul sovietic înțelege do-

Libertate, voie bună și bucurie
— Declarațiile unor parlamentari britanici despre viața 

oamenilor sovietici —
aflat, a spus el, că sindicatele sînt 
cele care exercită controlul asupra 
tehnicii securității muncii. Aș dori 
foarte mult ca sindicatele britani
ce să se bucure de aceleași drep
turi în acest domeniu. A fost o 
noutate pentru mine faptul că sin
dicatele conduc asigurările socia
le, sanatoriile și casele de odihnă. 
Sindicatele sovietice dispun de li
bertate deplină de acțiune.

Rolul pe care îl au sindicatele 
în viața țării mi-a produs o impre
sie puternică a declarat Edwards. 
Sfera lor de activitate se extinde 
chiar și asupra unor domenii care 
de obicei sînt considerate ca o 
prerogativă a statului.

Referindu-se la memorandumul 
generalilor vest-germani care cer 
arma nucleară, S. Silverman a de
clarat : înarmarea nucleară a Ger
maniei occidentale convine celor 
care au dezlănțuit războiul acum 
20 de ani. Cu ajutorul acestei ar
me ei vor să reia totul de la înce
put. Consider că nu trebuie să li 
se dea această armă. Așa va fi 
mai bine și pentru germani și pen
tru lumea întreagă.

Sindicatul unit al muncitorilor 
din industria constructoare de ma
șini care numără 1.040.000 de 
membri, a declarat Roberts, se pro
nunță împotriva înarmării Bundes
wehrului cu arme nucleare.

MOSCOVA 1 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La invitația C.C. al P.C.U.S. 
un grup de deputați laburiști prin
tre care S. Silverman, R. Edwards, 
secretar general al sindicatului 
muncitorilor din industria chimică, 
și E. Roberts, secretar general ad
junct al sindicatului muncitorilor 
din industria constructoare de ma
șini, au vizitat Uniunea Sovietică.

Poporul sovietic, a declarat îna
inte de a pleca în patrie Silver
man, este satisfăcut de viața pe 
care o duce, este fericit și priveș-

■ te cu încredere viitorul.
Libertate, voie bună și bucurie, ■ 

acestea sînt, după părerea lui Ro
berts, cele trei trăsături principale 
care caracterizează atmosfera în 
care trăiesc oamenii sovietici. Am 

liarde de mărci pentru înzestrarea 
Bundeswehrului cu armament mo
dern. Se va începe fabricarea pe 
bază de licențe a avioanelor de 
vînătoare de tip „Starfighter-F- 
104“, înzestrarea trupelor cu un 
tip nou de tancuri și construirea 
unor contrațorpiloare mai mari.

în afară de aceasta, se vor chel
tui sume considerabile pentru înar
marea atomică. în viitorii cîțiva 
ani cheltuielile militare vor depăși 
cu mult bugetul militar actual 
care se ridică la 10 miliarde de 
mărci.

Ziarul ¡.Stuttgarter Zeitung“ ara
ta la 31 august că bugetul militar 
pe 1961 se va, ridica la 11,2 mi
liarde mărci și va reprezenta cel 
mai însemnat capitol de cheltuieli 
din bugetul R.F.G. pe anul 1961.

Ziarul „Süddeutsche Zeitung“ a 
reprodus la 31 august datele pu
blicate de „Uniunea con dr uau. ■ 
lor“ din Germania occidentală. 
Din aceste date rezultă că Intre 
anii 1956 și 1960 Germania occi
dentală a cheltuit în scopuri mili
tare 53,5 miliarde mărci. în aceas
tă sumă, arată ziarul, nu intră o 
serie de cheltuieli militare, printre 
care lucrările de cercetări și cons
trucție, transporturile încărcături
lor militare, serviciul meteorologic 
militar, telecomunicațiile etc.

Cîte o mie de întreprinderi mari 
pe

MOSCOVA 1 (Agerpres) ,
TASS transmite :

Ziarul „Ekonomiceskaia Gaze
ta“ din 31 august arată, că în ul
timii 30 de ani (1929—1959) în 
Uniunea Sovietică au fost construi
te și refăcute peste 30.000 de mari 
întreprinderi industriale. Investițiile 
capitale în perioada 1918—1959

po- 
an-

rința Turciei de a promova o 
litică independentă, în pofida 
gajamentelor și alianțelor actuale 
prin care este legată. „Noi, în U- 
niunea Sovietică, dorim cel mai 
mult să vedem statele vecine pro- 
pășind și promovînd o politică ex
ternă independentă“ — se spune în 
«n'sajul lui N. S. Hrușciov.

în mesajul său de răspuns din 
8 iulie Cemal Gursel constată cu 
satisfacție dorința exprimată în 
mesajul lui N. S. Hrușciov ca re
lațiile dintre U.R.S.S. și Turcia 
să se îmbunătățească. „Vă pot asi
gura cu toată sinceritatea că îm
părtășesc întru totul această dorin
ță“ declară primul ministru al 
Turciei.

Situația oamenilor muncii 
din Japonia

TOKIO 1 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Ota, președintele Consiliului ge
neral al sindicatelor din Japonia, 
Ivai, secretar general, și alți repre
zentanți ai acestei uniuni sindicale, 
cea mai mare din Japonia, s-au 
întîlnit la 31 august cu primul mi
nistru al Japoniei, Ikeda, și i-au 
înmînat o scrisoare în care cer 
îmbunătățirea situației oamenilor 
muncii. Conducătorii Consiliului 
general al sindicatelor din Japo
nia au arătat că existența în țară

an
au fost de 2.414 miliarde ruble 
(în prețuri comparate).

După cum arată ziarul, numai 
în ultimul an și jumătate în 
U.R.S.S. au fost date în exploatare 
peste 1.400 de întreprinderi indus- 
tdale înzestrate cu tehnica moder
ni.

Ecoul internațional al lucrărilor 
sesiunii Marii Adunări Naționale 

Romine
de însăși convocarea acestei se
siuni a Marii Adunări Naționale, 
precüm și de ordinea ei de zî.

în relatarea sa despre sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale și despre raportul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în această problemă agenția Tan- 
iug relevă că Republica Populară 
Romînă reafirmă politica sa de 
coexistență pașnică și se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările europene indiferent de 
deosebirile dintre sistemele lor so
ciale. Agenția subliniază acel pa
saj din raport în care se arată că 
politica coexistenței pașnice cores
punde intereselor vitale ale R. P 
Romîne, precum și inteteselor for
țelor păcii și progresului din lumea 
întreagă.

. în emisiunea sa din 30 august, 
postul de radio Londra, referin
du-se la raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
relevă declarația că în epoca noas
tră coexistența pașnică a devenit 
o necesitate vitală pentru întreaga 
omenire și că altă alternativă re
zonabilă nu există pentru nici un 
stat. Postul de radio subliniază de 
asemenea acel pasaj din raport în 
care se arată că s-a produs o schim
bare pozitivă în ceea ce privește 
legăturile R.P. Romîne cu Anglia, 
că în tratativele privind reglemen
tarea unor probleme financiare li
tigioase există în momentul de 
față o apropiere a punctele*'' ele 
vedere și că e de sperataW /în 
scurt timp să se încheie o ^înțelege
re în această 
cu un acord 
două state.

Referindu-se la hotăririle Marii 
Adunări Naționale Agenția vest- 
germană D.P.A. reia pasagii din 
cuvîntarea tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer în care se arată că 
desemnarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fruntea delega
ției Romîne la O.N.U. exprimă în
semnătatea deosebită pe care R.P. 
Romînă o acordă dezbaterilor asu
pra problemei dezarmării,

Agenția France Presse a trans
mis o știre despre lucrările sesiu
nii Marii Adunări Naționale în 
care subliniază că tovarășul Gheor
ghiu-Dej a prezentat un raport 
despre situația internațională ș’ 
política externă a R.P. Romîne.

a R. P.
Lucrările sesiunii extraordinare 

a Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romíné consacrată situației inter
naționale și politicii externe a țări’ 
noastre au trezit un larg interes 
în străinătate. Ziarele, agențiile 
de presă, și posturile de radio din 
numeroase țări au publicat sau 
transmis informații ample despre 
raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, extrase 
din raport, știri despre dezbateri 
și despre hotăririle adoptate.

Sub titlul „Coexistența pașnică 
— necesitate vitală pentru întrea
ga omenire“; „Pravda“ a publicat 
pe o jumătate de pagină de ziar 
un rezumat amplu al raportului 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ziarul subliniază partea în 
care se arată că, în strînsă unitate 
cu celelalte țări - ale lagărului so
cialist, Republica Populară Romi- 
nă militează activ pentru micșora
rea încordării internaționale, pen
tru promovarea principiilor coexis
tenței pașnice, pentru zădărnicirea 
oricăror uneltiri ale cercurilor im
perialiste agresive, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și tota
le, pentru statornicirea unei păci 
trainice în lume.

Postul de radio Moscova a trans
mis marți seara un amplu reZu 
mat al raportului. Miercuri dimi
neața, la prima emisiune a ultime
lor știri, a transmis din nou frag
mente din raport care relevă stă
ruința P.M.R. și guvernului R.P. 
Romíné de a promova și întări 
principiile coexistenței pașnice in 
relațiile dintre state. Miercuri 
după-amiază postul de radio Mos
cova a transmis din nou o dare 
de seamă despre lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale, precum 
și o știre despre desemnarea tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej ca șef 
al delegației romíné la apropiata 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U

întreaga presă maghiară a Infor
mat pe cititorii săi despre sesiu
nea Marii Adunări Naționale și 
despre raportul tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Sub titlul 
„Propunerile de pace ale guvernu
lui romín pentru ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U.“ 
ziarul „Népszabadság“ publică un 
rezumat al raportului.

Ziarul cehoslovac „Rude Pravo“ 
publică o amplă corespondență din 
București intitulată „Poporul 
mîn va lupta pentru victoria 
cipiilor coexistenței pașnice“, 
rul arată că importanța pe 
R.P. Romînă o acordă problemei 
coexistenței pașnice este dovedită 

ro-
prin
Zia-
care

dea unei armate de 10 milioane 
șomeri totali și parțiali capătă în 
mod inevitabil în actuala situație 
economică o însemnătate politică. 
Ei au cerut să se asigure de lucru 
pentru întreaga populație a țării 
capabilă să lucreze, să se rezolve 
problema concedierilor în masă în 
industria minieră, să se majoreze 
ajutoarele de șomaj și să se pre
lungească termenul de acordare a 
acestor ajutoare.

în numele celor 3.056.000 de 
membri ai uniunii sindicale. Ota 
și Iavi au cerut de asemenea gu
vernului majorarea salariilor pen
tru muncitorii și funcționarii din 
întreprinderile și instituțiile 
stat, îmbunătățirea sistemului 
asigurări sociale, reducerea impo
zitelor insuportabile, îmbunătățirea 
sistemului de învățămînt și a asis
tenței medicale.

în scrisoare se arată de aseme
nea că Japonia trebuie să depună 
eforturi active pentru restabilirea 
relațiilor diplomatice (cu China și 
pentru anularea „tratatului, de se
curitate“ japono-american.

de 
dc

e de sperataW /în

problemă, o dată 
comercial între ¿ele

PROGRAM DE RADIO
t

3 septembrie /-'-y
PROGRAMUL I. 7,30 Sîatiil 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi1, 9,00 Muzică populară ro- 
mînească, 10,00 Muzică corală,
10.30 Cîntece și jocuri populara
romînești, 11,03 „Săptămîna mu
zicii bulgare“, 11,47 Muzică in-« 
strumentală și vocală, 13,05 Pro
gram de muzică ușoară pentru 
oamenii muncii aflati la odihnă, 
14,00 Muzică populară din R. S. 
Cehoslovacia, 15,10 Concert de 
muzică ușoară, 15,50 Actualita^ 
tea literară în revistele noastre, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,45
Știința în slujba păcii, 18,00 Mu
zică ușoară, 19,05 Pe teme inter
nationale, 19,15 Muzică din ope
reta „Liliacul“ de Johann 
Strauss, 20,10 Muzică populară 
romînească imprimată pe discuri 
„Electrecord“, 20,30 Cine știe 
cîștigă, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 14,30 „Ne aș
teaptă cabana“ — program de 
muzică ușoară, 15,35 Muzică 
simfonică romînească, 16,15 Or
chestre de muzică ușoară, 17,35 
Piese corale romînești interpre
tate de Corul Radioteleviziunii, 
18,05 Roza vînturilor (reluare), 
18,25 Cîntece despre partid in
terpretate de pionieri, 19,40 Con
cert de muzică ușoară, 20,30 
Valsuri de compozitori sovietici,
21.30 Din repertoriul cîntăretei 
Ioana Radu, 22,00 Muzică de 
dans.
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