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Sotulorii Văii Jiului obțin noi succese

Recorduri la foraj de adincime
-♦-* Sr -ff >«««» . . . . . .
; La sectorul Bărbăteni sondorii de la locațiile nr. 5335, 5639 я 
; fi 5619 conduse de brigadierii Stan loan și Pițigoi Dumitru au »
• realizat în primele două decade ale lunii septembrie adevărate *

• recorduri la foraj în adincime. Antrenați în întrecerea pe profe- J
* sii și ajutîndu-se reciproc, sondorii de la aceste locații au spo- • 
î rit viteza de foraj planificată cu peste 10 m/granic pe zi- Acest ,!
1 lucru le-a permis să obțină în 17 zile lucrătoare depășiri de plan "
♦ cuprinse între 130 și 228 la sută. Pe graficul întrecerii socialiste, ;
4 la întreprinderea de explorări Lupeni sectorul Bărbăteni ocupă ' 
4 locul de frunte, avînd planul- la zi depășit cit 102,4 la sută

ft..-....-...»...;

Cu glndiil $i Inima alături de delegația R, P. R. 
la sesiunea Adunârll Generale a 0. N. u.

Fruntași în muncă 
și în economii

Urmînd exemplul altor brigăzi 
fruntașe, muncitorii din brigada 
condusă de tov. Popescu Dumitru 
din sectorul Uricani au executat 
lucrările de montare a sondei 5624 
cu 3 zile înainte de termenul pre
văzut. Acest lucru a permis brigă
zii să-și depășească considerabil 
sarc’^ile planificate la foraj. Tot
odată ea a obținut în această pe
rmită o economie la prețul de 
cost al lucrărilor de montare și 
foraj în valoare de peste 1-1.009 
lei. Depășiri și economii însemna
te au obținut și sondorii de la lo
cațiile 5625, 5616 și 5623 ale că
ror lucrări sînt conduse de briga
dierii Brîndușan Ion, Vîlcescu 
loan și Ștefănoiu Gri gote.

Valorifică deșeurile 
de material dur

Recent, la propunerea sudorului 
Mânu Dumitru, la întreprinderea 
de explorări Lupeni s-a experimen
tat o metodă de însertare a fre
zelor de sondă cu material dur 
provenit din deșeuri. Inovația s-a 
dovedit valoroasă. Strunjind fre
zele cu suprafețe plane și înlocuind 
djnții de tăiere cu un conglome
rat format din material dur și ala-

CELE MAI.* ț
Din graficele de întrecere com

pletate în ziua de 20 septembrie, 
minerii ariinoseni care urmau să 
intre în schimbul II au aflat des
pre randamentul de 2,408 tone 
cărbune realizat pe post de colec
tivul sectorului I, randament ce 
întrece pe cel planificat cu 0,093 
tone pe post, despre succesul obți
nut de ortacii lui Roman Petru 
care în primele 19 zile ale lunii 
septembrie au realizat un randa- 
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In Uricaniul de altădată nu exista nici un semn al asistat ței sanitare, nicidecum farmacie. 
Familiile celor bolnavi bateau drumul călare sau pe picioare pînă la farmacia din Lupeni și nu rare 
ori se întîmpla ca osteneala lor să fie zadarnică. Fie că nu se găseau medicamentele căutate, 
fie că erau prea scumpe fi n-ajungeau banii. Acum, într-unul din blocurile-magazjn din orașul 
nou — Uricani funcționează o farmacie frumos mobilată și bine aprovizionată cu toate medicamen
tele necesare, al cărei interior îl înfățișează clișeul de mai sus.
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mă, turnat în formă specială, de
șeurile și frezele vechi scoase din 
uz pot fi refolosite. De asemenea 
fiecare freză de sondă redată pro
ducției prin noul procedeu de înser
tare cu material dur aduce econo
mii de 126 lei. Inovația experi
mentată la sondele sectorului Uri
cani va fi extinsă ți la celelalte 
sectoare.

Acțiuni de muncă 
voluntară

Pentru a sprijini activitatea bri
găzilor cu greutăți în muncă sau 
rămase sub plan, numeroși briga
dieri, sondori și muncitori fruntași 
din echipele de transport și apro
vizionare din sectoarele Bărbăteni 
și Uțicani au organizat în cursul 
celor 20 de zile trecute din luna 
septembrie numeroase acțiuni de 
muncă voluntară. Astfel, ia mon
tarea sondelor 5610, 5276, 5616 
și la altele s-au efectuat peste 1200 
ore muncă voluntară. Printre mun
citorii care s-au evidențiat se nu
mără tovarășii Tudor Aurel, Gă
van Ignat, Floria Constantin, Bul- 
garu Vasiie, Rocoșearm Teodor, 
Cristea Nicolae, Maghidescu loan, 
Chelan Constantin, Iorga Nicoiae 
și Hihoreana Nicolae.

A. MCHIFOREL

NOI VEȘTI
ment ce depășește pe cel planificat 
cu 1,610 tone cărbune pe post, 
despre ortacii lui Hegediis Dănilă 
care cu o zi'în urmă și-au depășit 
randamentul cu 2 tone pe fiecare 
post — despre cele 7000 lei eco
nomii realizate de brigada lui Li
tiu Vaier și întrecerea pe profesii 
— și multe altele. Minerii află 
astfel cele mai noi vești din mun
ca lor, prin intermediul grafice
lor de întrecere înainte de a co
borî în adîncuri.

Pacea — năzuința 
f iecăruia dintre noi

Declarațiile făcute de tovară
șii N, S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sosirea lor la 
New York au fost primite cu pro
fund interes de minerii din Lu
peni. Aceste declarații au fost re
transmise de pe bandă de mag
netofon în mai multe rînduri la 
stația de radioamplificare a ex
ploatării.

Agitatorii Nagy Andrei, Cara
mele Vasiie, Feher Vasiie, Ana 
Ferdinand, Jura loan și alții au 
organizat convorbiri cu minerii 
în care au citit declarația tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și au vorbit despre importanța 
deosebită a actualei sesiuni a 

Adunării Generale a O.N.U., des
pre contribuția valoroasă pe ca
re o va aduce delegația țarii 
noastre în cadrul sesiunii la 
cauza destinderii încordării in
ternaționale și apărării păcii. 
Vorbind muncitorilor, agitatorul 
Ana Ferdinand a declarat:

„Sîntem convinși că delegația 
țării noastre, în frunte cu tova-

număr mai mare 
de inferprefi

In ultimele seri din această 
lună lș plubul minier din Ani- 
noasa se întîlnesc mai mulți ti
neri care pînă acum nu frecven
tau atît de des sălile de repe
tiții ale efebului. Sînt tineri in
terpret i recent încadrați în for

mația de tieatai a clubului, A. Gu- 
ran, George Moraru, I. Simu, V. 
Loșniță și alții, care au venit să 
se alăture ctraoscuților interpreți 
amatori ca George Negraru, Ti- 
nel Ștefănescu, Costel Marcu, 
Ioan Sichitiu și ceilalți care își 
petrec cu drag orele lor libere 
pentru a pregăti spectacole de 
teatru sau programe ale brigă
zii artistice de agitație.

In aceste zile artiștii amatori 
fac lectura unei noi piese pe ca
re vor s-o pună în scenă în 
scurtă vreme: „Ultima oră“ de 
Mihail Sebastian. Locuitorii A 
ninoasei așteaptă cu nerăbdare 
să-i vadă în noua lor premieră. 

rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
alături de celelalte delegații ale 
țărilor socialiste, va apăra cu 
fermitate cauza păcii,; va milita 
pentru rezolvarea celei mai ar
zătoare probleme a vieții inter
naționale : dezarmarea generală 
și totală. In această nobilă mi
siune urăm succes deplin dele
gației țării noastre"

La stația de radioamplificare 
a minei, tov. Flori loan, tehni
cian minidr, a declarat: „Noi mi. 
nerii, tehnicienii și inginerii sec
torului III al minei Lupeni spri
jinim cu căldură politica ^externă 
a statului nostru, deoarece ea ex
primă dbrința de расе a fiecă
ruia dintre noi, a întregului nos
tru popor. Asigurăm pe repre
zentanții țării noastre că îl vom 
sprijini obținînd noi succese în 
lupta pentru înflorirea patriei 
noastre dragi".

Slu jim acelaș țel: 
apărarea păcii
Lucrările actualei sesiuni a A- 

dunărri Generale a O.N.U. con
stituie obiectul unor discuții vii
- ==--=T»T»»»&?=

Economiile — obiectiv central!
Una dta prinuipsltiu sarcini 

pe care partidul și guvernul k-a 
pus în fața oamenilor muncii 
pentru acest an este reducerea 
substanțială a prețului de cost 
al producției, baza concretă a 
creșterii necontenite a nivelului 
de trail. Sub conducerea organi
zațiilor de partid, oamenii mun
cii din Valea Jiului desfășoară 
cu succes lupta pentru a obține 
cît mai mari economii suplimen
tare la prețul de cost Este sem
nificativ în această direcției fap
tul că pînă acum pe raion s-au 
economisit în total peste 
11.190.000 lei, față die angaja
mentul anual de 17.450.000 lei.

La obținerea acestui succes de 
seamă și-au adus contribuția 
marea majoritate a unităților in
dustriale din raionul nostru. 
Trebuie îndeosebi subliniate suc
cesele colectivelor âparținînd 
C.C.V.J. care au economisit mai 
bine de 5.400.000 lei și colecti
vului С. T. Paroșeni, care a eco
nomisit aproape un milion lei. 
Au redus mult cheltuielile de 
producție sondorii Văii Jiului, co
lectivele de la întreprinderea fo
restieră Petroșani, I.C.R.T.I., De
poul C.F.R. Petroșani, I.R.T.A. 
și din alte unități industriale.

In economiile suplimentare 
obținute pînă acum se reflectă 
din plin hotărîrea cu care mine
rii și toți ceilalți muncitori au 
pornit să înfăptuiască și să de
pășească sarcinile pe care Con
gresul al IlI-lea al partidului 
le-a pus în fața lor. La toate 

unitățile industriale reducerea 
prețului de cost s-a făcut pe sea
ma creșterii productivității mun
cii, pe seama folosirii depline a 
rezervelor interne, pe seama pro
movării progresului tehnic. La 
toate exploatările carbonifere, de 
pildă, în august s-au obținut e- 
conpmii peste plan în valoare de 
91.000—380.000 lei prin crește- 
•ea randamentelor și mai ale; 

pe seama îmbunătățirii calitative 
a cărbunelui extras. La mina A- 
ninoasa, de pildă, bonificațiile 
primite pentru respectarea indi
cilor de calitate la cărbunele ex
tras se ridică la peste 450.000 
lei, la Vulcan la 229.000 lei, la 
Petrila 236.000 lei etc. Prin va
lorificarea mai bună a masei 
lemnoase, prin creșterea produc
tivității muncii în parchete, mun
citorii forestieri au economisit 
în august 109.000 lei. Creșterea 
vitezei comerciale de foraj, ca ur
mare a folosirii mai bune a uti- 

purtate de muncitorii de la 
U.R.U.M.P. Declarațiile tovară
șilor N. S. Hrușciov și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej au fost citite 
în grupuri de muncitori de că
tre 50 de agitatori. Agitatorii 
Kfiștaly Ludovic, Nicu Constan
tin, Anghel Viorel, Seres Gheor
ghe, Dalcoș Luca și alții, după 
citirea declarațiilor, au vorbit' 
muncitorilor despre importanța 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. In convorbirea 
pe care a ținu o, agitatorul Kriș-, 
taly Ludovic, din secția turnăto
rie, printre altele a spus:

„Cuvintele rostite de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
declarația sa la sosirea la New. 
York, sînt pentru noi un puter
nic îndemn pentru, a muncii mai 
bine, pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru înflorirea pa
triei noastre dragi. Urăm succes 
deplin delegației țării noastre îa 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. în nobila ei misiune de 
întărirea păcii. Prin munca noas
tră vom sluji același țel: apăra
rea păcii".

iajelor de foraj a adus sondori
lor economii de circa 250.000 

Iei. Muncitorii complexului C.F.R, 
Petroșani au economisit în au
gust mai bine de 47.900 lei prin 
economii de combustibil, prin re
ducerea timpilor de staționare a 
vagoanelor în găti etc. Succese 
de seamă au repurtat de ase
menea muncitorii comercialii de 
la LC.R.T.I. care au redus cu 
Circa 128.000 Iei cheltuielile pe 
circulația produselor prin orga
nizarea mai bună a desfacerii 
mărfurilor, prin evitarea locații
lor. In total, pe raion s-эи rea
lizat în luna august economii 
peste plan în valoare de 
1.734.800 lei.

După cum se vede din cele 
de mai sus, pentru îndeplinirea 
integrală ai angajamentului a- 
nual de economii, în perioada 
care a mai rămas din acest an 
«or trebui să se obțină încă 
6 250.000 lei. Dacă se ține sea
mă însă de elanul cu care se 
muncește acum, de posibilitățile 
existente la fiecare unitate in
dustrială se poate spune că e- 
xistă suficiente rezerve care să 
permită economisirea în fiecare 
lună pe ansamblul raionului a 
cel puțin 1.800.000—2.000.000 
lei și chiar mai mult.

Analizînd de pildă modul cum 
au fost obținuți cei 803.000 lei 
economii pe C.C.V.J. în luna au
gust sînt evidente încă mari re- 
zerve interne nefolosite deplin. 
Dacă la exploatări s-ar fi acor
dat mai multă atenție calității 
cărbunelui (în special la Lupeni, 
Uricani, Lonea) această sumă sir 
ti putut spori cu cel puțin 300.000 
lei. Economii mari s-ar fi putut 
obține de către cele două prepa- 
rații, de U.R.U.M.P. și U. E. 
Vulcan dacă inginerii și tehni
cienii acestor unități ca și cei 
de Ia. C.C.V.J. și-ar fi pus cu 

mai multă tărie problema folosi
rii complete a rezervelor inter
ne de care dispun. Sînt de ase
menea alte unități industriale șî 
comerciale ca de pildă întreprin
derea „6 August", I.C.O. Petro
șani, O.C.L. Industrial, șantie
rele de construcții, I.C.R.A. și 
altele unde s-au obținut fie eco
nomii mult prea mici față de 
posibilitățile avute, ori s-au în
registrat noi pierderi la activi
tatea de producție.

Organizațiile de partid, comi-
GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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Dezvoltarea industriei 
gazifere a U. R. S. S.

Recent, gazul natural a ajuns 
la încă un oraș sovietic — Verh- 
nedeprovsk (IJcrajna). In pre
zent, aproximativ in fiecare a 
б-a zi se conectează un oraș ta 
conductele magistrale de gaze. 
Pînă la sfîrșitui anului curent 
in Uniunea Sovietică vor exista 
920 de asemenea orașe, în timp 
ce cu patru ani in urmă numă
rul lor era de aproximativ 80.

Extragerea gazului se dezvol
tă intr-un ritm deosebit de ac
celerat. Pînă la sfieșitul septena- 
lului extracția de gaze va crește 
de 6 ori și va atinge ISO mili
arde m. c. După aceasta, în ur
mătorii șapte ani, extracția de 
gaze va atinge 270—320 miliar
de m, c. ceea ce in privința po 
sibilității termice este egal cu o 
treime din extracția actuală mon
dială anuală de țiței.

Se așteaptă ca pină in 1965 
greutatea specifică a gazului In 
balanța de combustibil energetic 
al țării să crească de aproxima
tiv 10 ori. S a Început trecerea 
centralelor electrice, a uzinelor 
de ciment, furnalelor și cuptoa
relor Martin la acest carburant. 
Pe întreaga țară, din aceasta va 
rezulta o economie de miliarde 
de ruble.

Zăcămintele de gaze descope
rite de geologi oferă o posibili
tate reală pentru dezvoltarea 
acestei probleme.

Construirea conductelor magis
trale de gaze se accelerează. Pî
nă la începutul anului curent 
lungimea lor totală a fost de 
17.000 km., iar pină in 1965 va 
atinge 43.000 km.

S-a început construirea celei 
mai lungi conducte cu două linii 
din lume — de la Gazli din Asia 
Centrală pînă la Sverdlovsk in 
Ural, cu o lungime de peste 
2.000 km.

In cursul pianului septenal 
se prevede construirea de rezer
voare de gaze în apropierea celor 
mai mari centre de consum, |n 
special in apropierea Moscovei, 
Leningradului și Kievului. A- 
ceasta va permite folosirea de
plină a capacității conductelor 
magistrale de gaze care in tim
pul verii, cînd consumul este mal 
scăzut, lucrează fără sarcina co
respunzătoare.

Succesele scolii sovietice
I>a 1 septembrie a început noul 

an școlar în școlile și Institutele 
de învățămînt superior din U.R.S.S. 
Dăm mai jos cîteva cifre și fapte 
care oglindesc succesele sistemului 
sovietic de învățămînt.

In Uniunea Sovietică există peș
te 220.000 de școli de cultură ge
nerală de toate tipurile, în care 
învață peste 33.000.000 elevi. In 
cursul septenalului numărul celor 
care studiază va crește cu 700.000.

Limba de predare în școlile so-
—- --------

Transportorul cu lanț 
li bandă KLT-1

In U.R.S.S. a fost construit re
cent fi încercat cu rezultate satis
făcătoare un nou tip de transpor
tor KLT-1 cu bandă și lanț, des
tinat transportului subteran al căr
bunelui pe distanțe de 640—1200 
m. cu un unghiu de înclinare de 
0—78 grade. Efortul de tracțiune 
se transmite prin lanțul cu plăci, 
de care este prinsă banda de cau
ciuc sprijinită lateral pe role. De
bitul unui asemenea transportor 
cu bandă lată de 1 m- poate ajun
ge la 300 tone/oră. Pentru acțio
nare, transportorul KLT-1 este e- 
cbipat cu trei motoare electrica de 
85 kw fiecare. Banda de cauciuc. 
susțirMtă de lanțul cu plăci nece
sită doar 3—5 inserții de pînză în 
loc de 7—9 ca în cazul altor trans
portoare. ăr 'Л •*

vietice este limba maternă ; ma
nualele sînt publicate in 59 dc 
limbi.

In U.R.S.S. există aproximativ 
2.000.000 de profesori. La un pro
fesor revin 17 elevi (in S.U.A, — 
82, în Anglia — 30).

Invățămîntul este gratuit din 
clasa întîia și pînă la obținerea di
plomei în învățămîntul superior.

In U R.S.S. există peste 760 ins
titute de învățămînt superior la 
care învață peste 2.000.000 de stu- 
denți — de patru ori mai mult de 
dt în Anglia, Franța, R.F.G. și 
Italia luate împreună. Peste 
1.300.000 persoane din U.R.S.S. 
au studii superioare, studii supe
rioare neterminate și învățămînt 
mediu spedal. In ultimii douăzeci 
de ani numărul persoanelor cu 
studii superioare la Ticare 1.000 de 
locuitori a crescut de trei ori.

Numărul studenților admiși in 
institutele de învățămînt superior 
crește an de an. Anul acesta au 
fost admiși în anul întîi peste 
550.000 tineri și ținere — cu 
50.000 mai mult decit în anul tre
cut,

»««-« ț
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♦ In fotografie : Un restauram *
♦ construit în centrul orașului J 
t Stalinabad. In ultimii trei ani j 
î în Stalinabad au fost deschise • 
J peste 70 de cantine, cafenele p!
♦ restaurante. J
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Faste cîteva zile se vor deschide 
cursurile școlii serale economice 
de partid din Petroșani. Ca și în 
anii trecuți și în acest an numeroa
se cadre de conducere din apara
tul de stat și economic, conducă
tori ai organizațiilor obștești, frun
tași în producție vor avea posibili
tatea ca în cadrul școlii să studie
ze și să însușească politica parti
dului nostru, să se înarmeze cu 
cunbștințe.

Congresul al Ш-lea al P.M.R. 
a pus în fața oamenilor muncii 
sarcini deosebit de importante in 
vederea desăvîrșirii construcției so
cialiste. Realizarea cu succes a 
acestor sarcini necesită oameni bi
ne pregătiți din punct de vedere 
profesional, cu o justă orientare 
politică și ideologică.

îndrumată dc către Comitetul 
raional de partid, conducerea șco
lii a luat din timp măsuri pentru 
începerea in bune condițiuni și la 
timp a cursurilor școlii.

O deosebită importanță s-a dat 
alcătuirii colectivelor de catedră 
pe discipline care asigură întocmi
rea lecțiilor și ținerea seminarii- 
lor. încă la sfîrșitui lupii august 
s-a ținut o ședință cu fiecare ca
tedră în parte în care s-au arătat 
sarcinile care stau în fața colecti
velor și s-au luat măsuri pentru 
întocmirea lecțiilor pe primul tri
mestru al anului școlar.

S-au luat de asemenea măsuri 
pentru ca să se asigure elevilor 
bibliografia necesară studierii ma
terialului predat. Au fost pregă
tite sălile de curs și seminar, pen
tru ca activitatea să se poată des
fășura în cele mai bune condițiuni.

In acest an școlar au fost re
crutați pentru a urma cursurile șco
lii un număr sporit de elevi. Față 
de numărul de 65 elevi cîți au fost 
anul trecut în anul I. s-au recru
tat un număr de peste 100 tovarăși 
din majoritatea întreprinderilor 
Văii Jiului, membri și candidați 
de partid care ocupă funcții de 
răspundere în diferite domenii de 
activitate. S-a stat de vorbă cu 
fiecare cursant în parte adueîn- 
du-le la cunoștință programele și 
sarcinile pe care le au în cadrul 
școlii.

Obținerea rezultatelor bune în 
însușirea materialului predat în 
cei doi ani cît durează școala, a- 
plicarea cunoștințelor dobindite ta 
practică trebuie să constituie pen
tru fiecare elev un obiectiv prin
cipal. Oricît de bune sînt lecțiile 
care se predau, oricît s-ar strădui 

lectorii să imprime seminariilor 
un nivel cît mai înalt, fără contri
buția elevilor nu se pot obține re
zultate bune. ,

Practica anilor trecuți a arătat 
că la baza însușirii temeinice a 
lecțiilor stă studiul individual al 
bibliografiei recomandate. Fără o 
studiere temeinică, sistematică și 
la timp a materialului nu se poate 
vorbi de o muncă de calitate. Rit
mul de predare a lecțiilor este 
destul de mare : în fiecare săptă- 
mînă una sau chiar două lecții Ia 
fiecare an. Este necesar deci a se 
ține pasul cu programul, de a nu 
lăsa să treacă o săptămînă după 
alta cu materialul nestudiat ceea 
ce provoacă aglomerarea materia
lului și apoi greutăți serioase pen
tru studierea lui.

Trebuie combătută cu tărie men
talitatea unor tovarăși care se ba
zează pe cunoștințele primite în 
facultăți sau alte școli și neglijea
ză studiul individual, spunlnd că 
el cunosc deja aceste probleme. 
S-a tatîmplat nu odată ca acești 
tovarăși s-au găsic în situația de 
a nu putea răspunde la unele pro
bleme puse în discuție în cadrul 
grupei de seminar, dovediadu-se 
insuficient pregătiți.

O altă problemă este aceea a 
frecvenței. Prezența elevilor la pre
dări și seminarii este obliga arie. 
Numai în cazuri cu totul sp« e 
se aprobă lipsuri de la ctITsuri. 
Sînt însă elevi care cu multă ușu
rință absentează motivînd lipsa 
loc cu necesitatea rezolvării anu
mitor probleme de producție, cate 
de cele mai multe ori printr-o mai 
bună organizare a muncii ar fi pu
tut să fie rezolvate și altfel. Ab
sențele de la cursuri influențează 
negativ calitatea învățămîntului și 
trebuie luptat cu hotărîre pentru 
eliminarea lor.

Comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază trebuie să 
dea tot sprijinul conducerii școlii, 
să creeze condiții optime pentru 
ea toți elevii școlii să poată face 
față sarcinilor pe care le au și să 
tragă la răspundere pe acei tova
răși care nu se achită de aceste 
sarcini.

Sub conducerea comitetului raio
nal de partid, conducerea școlii, 
colectivele de catedră, pășesc în 
noul an școlar cu hotărîrea de a 
nu precupeți nici un efort pentfu a 
ridica nivelul activității șcc -i la 
înălțimea sarcinilor puse de j»t- 
tid.

N. POPON

Ne apropiem cu pași repezi 
dte momentul fericit cînd omul, 
învingînd atracția Pămîntului, 
va trece de limitele atmosferei 
și va zbura spre stele...

In cursul ultimilor ani, în U- 
niunea Sovietică au fost efectua
te numeroase lansări experimen
tale de rachete grele, avînd la 
bord animale pentru experien
ță, dincolo de limitele atmosferei 
Pămîntului. Efectuarea cu suc
ces a acestor experiențe este o 
dovadă că și oamenii ar fi putut 
efectua un astfel de zbor. Tre
buie să spunem în acelaș timp 
că greutatea și volumul cabine- 

■8, lor ermetice coborîte pe Pămînt 
au fost destul de mari pentru 
instalarea în ele a unui om și 
я echipamentului necesar vieții 
sale.

In felul acesta organisme vii 
au reușit să ajungă la o înălți
me uriașă. Ele s-au reîntors în 
condiții bune pe Pămînt. Totuși, 
din cauza scurtei durate (numai 
cîteva minute) aceste zboruri nu 
pot fi considerate, în adevăratul 
sens al cuvîntului, drept cosi»i- 
ce. Ele pot fi denurpite mai de
grabă „sărituri în Cosmos".

Abia lansarea sateliților arti
ficiali ai Pămîntului a creat po
sibilitatea efectuării zborurilor 
cosmice cu o durată mult mai 
mare. Ne amintim de zborul is
toric al cățelușei Laika la bor
dul celui de-al doilea satelit ar
tificial al Pămîntului. Acest zbor 
a permis să se rezolve o serie 
de importante probleme biologi
ce. Totuși, acest satelit artili- 

. cial nu dispunea încă de toate e- 
: lementele necesare unei nave 
cosmice, între care, lucrul prin

In ajunul zborului omului
cipal, sistemul de reîntoarcere 
pe Pămînt

Lumea întreagă știe că știin
ței sovietice îi este străin spiri
tul reclamei și al aventurii. Pri
mii cuceritori ai Cosmosului vor 
fi oameni dintre cei mai buni ai 
societății noastre și pentru a 
nu-i pune în pericol trebuie pre
lucrate și verificate direct în 
Cosmos toate sistemele care a- 
sigură condițiile de trai pentru 
om. Trebuie încercate de aseme
nea toate metodele de apărare 
tt omului de acțiunea- dăunătoa
re a factorilor spațiului cosmic. 
Astfel de experiențe trebuie e- 
fectuate pe animale. De aceea pe 
cea de-a doua navă cosmică so
vietică în zbor au fost trimise 
o serie întreagă de organisme 
vii printre care — cîini.

Uriașa navă, împreună cu că
lătorii ei — cîinii „Belka" și 
„Strelka", precum și alte vietăți 
— s-au reîntors cu succes pe 
Pămînt. Ea este, fără îndoială, 
cel mai viu prevestitor al zboru
lui omului în spațiul interplane
tar

In salutul C.C. al P.C.U.S. și 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. adresat întregului co
lectiv al lucrătorilor care au par
ticipat la crearea și readucerea 
pe Pămînt a navei cosmice se 
arată că oamenii sovietici au a- 
vut de rezolvat o serie de pro
bleme tehnico-științifice dintre 
cele mai complicate. Una dintre 
problemele principale a fost crea
rea și menținerea condițiilor u- 
oeî activități vitale normale a 

vietăților în timpul zborului 
cosmic.

Dacă nu i se asigură cabinei 
oxigenul și mijloacele de absorb
ție a bioxidului de carbon atunci 
după patru ore de prezență a 
omului în cabina ermetică (care 
are un volum de 7 metri cubi) 
componenta aerului se va schim
ba într-atît îneît el va conține 
cu o treime mai puțin oxigen 
derit în aerul de pe Pămînt și 
în mod evident doze toxice de 
bioxid de carbon. Fiecăruia îi 
este clar cît de importantă este 
justa organizare a asigurării cu 
oxigen și a îndepărtării la timp 
a bioxidului de carbon din at
mosfera navei cosmice. Această 
sarcină se rezolvă prin regene
rarea aerului.

In prezent au fost propuse nu
meroase metode de regenerare a 
aerului în cabina ermetică... Din
tre ele amintim pe cele funda
mentale :

— folosirea substanțelor chi
mice pentru absorbția bioxidului 
de carbon și a aburului de apă 
folosindu-se sistemul die îmbogă
țire suplimentară a aerului cu 
oxigen;

— folosirea unor anumiți re
activi chimici care, odată cu ab
sorbția bioxidului de carbon și 
a umezelei, degajă cantitatea 
necesară de oxigen;

— regenerarea biologică a 
aerului folosindu-se diferite so
iuri de alge, plante și microor
ganisme.

Pe cea de-a doua navă cosmi
că au fost folosiți reactivi chi-

în Cosmos
mici care au asigurat menține
rea condițiilor necesare pentru 
viața animalelor în timpul zbo
rului cosmic. E foarte posibil că 
această metodă dfe regenerare a 
aerului va fi folosită șl pe na
vele cosmice pe bordul cărora o- 
mul își va lua zborul în Cosmos.

O problemă esențială a asi
gurării vieții omului în timpul 
zborului cosmic este alimentația 
ConcMțiile imponderabilității se 
reflectă într-o anumită măsură 
asupra structurii alimentelor, a- 
supra puterii lor calorice, a me
todelor de păstrare etc. Totuși 
în ciuda greutăților cunoscute, 
alimentarea omului în timpul 
zborului cosmic poate fi efec
tuată eu ajutorul unor dispozi
tive destul de simple.

O serioasă dificultate a consti
tuit-o problema alimentării ani
malelor și asigurarea apei pentru 
ele. In condițiile imponderabili
tății se exclude posibilitatea de 
a se da apă animalelor într-un 
vas deschis deoarece lichidul se 
desprinde ușor de pereții vasu
lui și va fi împrăștiat de curen
tul de aer. Această dificultate 
poate fi înlăturată prin cîteva 
pietode: prin folosirea bureților 
poroși, îmbibați cu apă, a unor 
bidoane cu biberoane, prin in
troducerea forțată a apei în ca
vitatea bucală a dinilor printr-o 
fistulă etc.

Metoda cea mai simplă, cea 
mai eficace și mai naturală s-a 
dovedit că este folosirea unui a- 
mestec combinat gelatinos care 
conține cantitatea necesară de a

limente și apă. In baza nume
roaselor experiențe în ceea ce 

privește cercetarea schimbului de 
apă și a consumului de energie 
ai animalelor pentru experiență, 
care se găseau în condiții ase
mănătoare jpu cele ale zborului, 
s-a stabilit 'că necesitatea zilnică 
de hrană și de apă a cîinilor 
(care au o greutate sub 7 kg.)' 
poate fi întrutotul satisfăcută cil 
acest amestec de hrană. Greuta
tea totală a acestui amestec este 
de 330 grame.

Pentru distribuirea uniformă 
a hranei și a apei în tot cursul 
zborului pe cea de a doua navă 
cosmică amestecul de hrană a 
fost împărțit în rații egale. Pen
tru a distribui aceste rații a 
fost construit un automat spe
cial. La intervale anumite acest 
dispozitiv așeza în vas contai
nerul în care se găsea o porție 
de sare alimentară. In containe. 
re hrana a fost ferită de aejiu. 
nea bacteriilor prin sterilizare 
în autoclavă la o temperatură 
de 115 grade Celsius,

Starea bună, după zbor, a tu. 
tnror animalelor pentru experien
ță. inexistența unor vătămări a 
pielei lor, a scheletului sau a or
ganelor interne este o dovadă a 
faptului că experiența efectuată 
a confirmat în întregime eficaci
tatea construcțiilor elaborate. Nu 
încape îndoială că zborul cu suc
ces al celei de-a doua цаѵе-sa- 
telit cosmice sovietice deschide 
toate posibilitățile pentru pătrun
derea omului în Cosmos.

Omul va ajunge în curînd йі 
Cosmos I
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LA ÎNCEPUT DE DRUM
Pe lunca Vulcanului, construe- 

iorii lucrează de zor. Zgomotul 
mașinilor răzbate pînă departe.

Deodată, sirena sună prelung 
de două ori. E pauza de prînz. 
Trei tineri se retrag sub um
bra deasă a unui salcîm bătrîn.

— Tu nu știi Darie, azi vom 
avea adunarea generală pentru 
constituirea organizației U.T.M 
de șantier ?

— Da, azi, răspunse Darie tî- 
nărultii Nanu, care i-a pus în
trebarea. Trebuie să alegem pe 
cei mai buni dintre noi în corni' 
tetul organizației U.T.M., că sar
cini o să avem mari.

— Avem sarcini mari, dar și 
noi tinerii sîntem mulfi și avem 
și tineri buni, utemiști destoinici 
ca Bucșan, Stanciu, Biro și alții.

...Vestea că în acea zi se va 
înființa organizația U.T.M., se 
răspîndi repede pe tot șantierul. 
Tinerii lucrau parcă mai cu spor, 
mai cu elan.

Sirena sună iar, anunțînd ora 
. 6 după-amiază. Șutul s-a termi

nat, dar tinerii nu se îndreptau 
ca altă dată spre casă, ci spre 
sala de ședințe a șantierului

Sala era împodobită ca pen
tru un eveniment de mare însem. 
nătate. Cei peste 50 de tineri aș
teptau nerăbdători începerea șe
dinței. La o masă împodobită în 
pînză roșie se afla prezidiul. Du
pă ce tov Buctu Anton, secreta-
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ECONOMIILE -
(Urmare din pag. l-a)

»

rid. Comitetului orășenesc U.T.M. 
Vulcan a vorbit despre sarcinflr 
ce stau în fața utemiștilor de pe 
șantier, s-a trecut la alegerea 
comitetului U-T.M. Jn comitet au 
tost aleși tineri eonștflndoși, mo
dești și capabili de a duce la 
buni sfîrșft sarcinile ce le revin. 
După prima ședință a comitetu
lui tov. Buciu a anunțat rezul
tatul alegerilor: ca secretar al 
organizației U.T.M. a fost ales 
tov. Stanciu loan. Din comitet 
mai fac parte tov. Bușcan Pe
tru, responsabilul echipei de; să
pători. Nanu Vasile, șeful echi
pei de descărcători în tranzit. 
Darie Marin, muncitor fruntaș 
în echipa lui Nanu Vasile, Biro 
Zamfir, tehnician mecanic, Co- 
jocaru 
ghe și 
Irunte 
jat să 
pentru
îi revin, pentru mobilizarea ti
nerilor la o muncă rodnică.

Adunarea generală de consti
tuire a organizației U.T.M. a 
șantierului T.C.M.M. a exprimat 
hotărîrea tinerilor de aici de a 
munci cu spor pentru a contri
bui din pMn la construirea noii 
preparații de cărbune — impor
tant obiectiv industrial al planu
lui

Aurică, Popovici Gheor- 
alții. Apoi comitetul, în 
cu secretarul, s-a anga- 
muncească cu hotărlre 
înfăptuirea sarcinilor ce

șesena-I
I. ARAMA 

activist U.T.M.

OBIECTIV CENTRAL I

tetele sindicale de la aceste 
nități, trebuie să analizeze 
mai grabnic și în mod temeinic 
cauzele care înfrînează hotărîrea 
muncitorilor de a obține econo
mii, să ia măsuri concrete și e- 
ficace pentru ca in unitățile lor 
lupta pentru economii, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
să fie obiectivul central al acti
vității colectivului. La unele în
treprinderi cum sînt I. E. Lupeni, 
I. C. R. T. L, ’

li
cit

Depoul C. F. R„
----------------- О

I.R.T.A. eete necesar *ă fie re
vizuite angajamentele anuale, să 
fie majorate la nivelul posibili
tăților pentru ca noile angaja
mente si fie cit mat mobiliza
toare !

Condițiile actuale permit ca In 
ansamblu pe raion să se obțină 
lunar cel puțin 2.000.800 lei e- 
conomli peste plan. Obiectivul a- 
cesta trebuie să stea in atenția 
tuturor colectivei or care pot fi 
trebuie să lupte pentru îndepli
nirea tui!

TELEGRAME EXTERNI
manifestă la 0. N. U. creșterea prestigiului 
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La
In activitatea

te de muncă patriotică de la pre- 
parația Petrila colectarea de cît 
mai însemnate cantități de fier 
ve<j constituie un obiectiv însem- 
Mft^De la începutul anului tinerii 
preparației au colectat peste 85 
tone de fier vechi. Recent ei au 
întreprins de asemenea o acțiune

colectarea
brigăzilor utcmb-

fierului vechi
de colectare a fierului vechi. Cu 
acest prilej ei au strîns o cantitate 
de 5 tone de fier vechi.

Printre tinerii care s-au eviden
țiat în mod deosebit in acțiunea 
de colectare a fierului vechi se nu 
mări tov. Doboș Bmilian, Națy- 
segi Andrei, Crăescu Emilian, Răg- 
nescu loan, Roviț Nicolae, Iușan 
Vasile și alții.

*
NEW YORK. De la trimisul 

special Agerpres, Al. Gheorghiu:
Încă din prima ședință a ac

tualei sesiuni a Adunării Gene
rale O.N.U. s-au conturat im
portantele schimbări politice pro
duse pe arena internațională și 
oglindite în componenta acestui 
for. Principalul eveniment care 
a dominat deschiderea actualei 
sesiuni a fost primirea noilor 
membri ai O.N.U., și anume a 
celor 13 țări africane și a Repu
blicii Cipru care au obținut in
dependenta în cursul acestui an.

După cum relevă presa ame
ricană, grupul țărilor Asiei și 
Africii numără în prezent 42 de 
state, adică aproape jumătate din 
numărul total al membrilor Na
țiunilor Unite. Acest fapt poate 
firește determina importante mo

Alegerea 
reprezentantului R.P.R. 

ca președinte 
al comitetului pentru 
problemele sociale 

și umanitare
NEW YORK 21 (Agerpres)
Miercuri după-amiază, principa

lele comitete ale Adunării Gene
rale s-au întrunit succesiv în șe- 

a-și alege 
Mezincescu, 
R. P. Ro- 

unsuumitate.

dințe plenare pentru 
președinții. Eduacd 
membru al delegației 
mine, a fost ales în 
președinte al Comitetului pentru 
problemele sociale și umanitare. 
Candidatura reprezentantului ro- 
min a fost propusă de reprezen
tantul Arabiei Saudite și susținută 
de reprezentanții Birmaniei și Gre
ciei case au rostit scurte cuvîntări.

Președinții comitetelor, cere au 
fost aleși astăzi, împreună cu vice
președinții -Adunării Generale, a- 
leși de plenara Adunării Generale 
și. președintele sesiunii 
Comitetul General.

Este a treia sesiune 
cînd un 
ac face 
ral. In 
a fost 
politic special, iar anul trecut, vi
cepreședinte al Adunării Generale.

fonncftză

consecutivă 
țării noas-reprezentant al 

parte dîn Comitetul Gene- 
1958 reprezentantul nostru 
președinte al Comitetului

dificări în raportul voturilor, in- 
fluențînd în mod pozitiv rezulta
tele dezbaterilor în numeroase 
probleme.

Recenta sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a arătat că 
Statele Unite, susținînd Belgia și 
interesele colonialiste în Congo 
— au încercat din nou să folo
sească arena O.N.U. în propriile 
lor scopuri. Dar dezbaterile an 
ațătat că vechea mașină de vot 
americană funcționează tot mai 
prost. Cunoscutul ziarist ameri
can Walter Lippmann scria re
cent în „New York Herald Tri- 
bune“: „Creșterea puterii Uniu- 
nii Sovietice în O.N.U. se data- 
rește admiterii fostelor imperii 
britanic, francez, olandez și bel 
gian. Aceste noi state asiatice 
și africane manifestă o împo
trivire puternică față de vest-eu- 
ropeni și nord-americani și o 
considerabilă atracție față de U- 
niunea Sovietică". Recunoașterea 
lui Lippmann amintește, după 
cum se vede, opiniei publice a 
mericane că țările socialiste sînt 
unicele sprijinitoare ale năzuin
ței de apărare a independenței și 
suveranității naționale a tinere
lor state.

In Adunarea Generală a 
O.N.U., ca și în desfășurarea 
zilnică a vieții internaționale, se 
vădește cu o forță pe care nu o 
mai poate contesta nimeni creș
terea prestigiului international 
al țărilor socialiste.

La O.N.U. numeroși observa
tori de presă au subliniat intere
sul deosebit cu care sînt1 încon
jurați în Adunarea Generală 
N. S. Hrușciov și conducătorii 
delegațiilor celorlalte târî socia
liste care ău constituit obiectul 
celei mai mari atenții din partea 
participanților la sesiune. Con
ducătorii țărilor socialiste au 
fost asaltați de numeroși fotore
porteri și gazetari atît în silă 

cît și la ieșirea din incinta O.N.U. 
Minute în șir uR gm de foto
reporteri au înconjurat delega
ția R.P.R. pentru a prinde pe 
peliculă pe tovaTășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și pe ceilalți
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membri ai delegației romîne a- 
fîati în sala Adunării Generale.

Cînd tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a luat loc la masa delegației 
R.P.R., obiectivele aparatelor de 
filmat și de fotografiat si-au în
dreptat asupra șefului delegației 
romîne.

Poziția limpede și realistă pe 
care delegațiile țărilor socialiste 
s-au situat în problema cea mai 
importantă a actualității, pro
blema dtezarmării, precum și do
rința exprimată de numeroase 
alte delegații, printre care și de 
unii dintre noii membri ai O.N.U., 
de a contribui la rezolvarea a- 
cestei probleme vitale, creează 
posibilități reale în această 
rectie.

..New York Times" scrie: 
xistă numeroase indicii că 
Hrușciov a venit la Adunarea 
Generală cu toată seriozitatea. 
Intenția sa pare să fie de a 
schimba încă o dată atmosfera 
internațională pentru a face ca 
marile puteri să înceapă să dis
cute în mod serios din nou des
pre dezarmare și despre alte 
probleme fundamentale în cadrul 
Națiunilor Unite". Acum este 
rîndul puterilor occidentale de a 
arăta dacă doresc însîîrșit să a- 
dopțe o poziție mai constructivă 
în problema dezarmării pentru 
a o scoate din impasul la care 
au condamnat-o prin poziția a- 
doptată în cadrul Comitetului ce
lor zece state de la Geneva.

Observatorii politici și întrea
ga lume așteaptă cu ce) mai ma
re interes dezbaterile în cadrul 
cărora vor lua cuvîntul de la 
tribuna Adunării Generale nu
meroși conducători de state șt 
de guverne învestiți cu drepturi 
și puteri mari întruniți pentru a 
lua hotărîri care pot avea o în- 
rîurire crucială asupra evoluției 
situației internaționale. Popoa
rele lumii privesc cu speranță 
spre această mare adunare inter
națională în cadrul căreia toate 
delegațiile ar trebui să-și bazeze 
activitatea pe interesele vitale 
ale omenirii, pe nobilele princi
pii ale coexistenței pașnice.

di-

„E- 
dl.

Brigadierul Nicolae Ion are două necazuri...
Din Nicolae a nost’ va ieși 

un miner de nădejde — spunea 
Pisălsță Gheorghe, șeful brigăzii 
de înaintări de la Uricani în care 
Nicolae era pe atunbi ajutor miner.

...Au trecut aproape, zece ani de 
atunci. Speranțele minerilor mai 
vîrstmci n-au fost dezmințite.

Tînărid plin de viața, cu priviri 
agere și iute ca piperul este acum 
un om așezat cu trăsături severe. 
Imediat ce intri în vorbă cu el, se 
luminează și zîmbind te îndeam
nă la discuții. Cu lux de amănun
te îți povestește episoade din via
ța minerilor din Uricani. li cu
noaște aproape pe toți. De oameni» 
din brigada pe care o conduce și- 
despre munca lui, îți vorbește nu
mai la insistență.

Promovarea sa ca șef de briga
dă, a coincis cu unul din cele mai 
mari evenimente pe care le poate 
trăi un tînăr. Comuniștii din sec
torul I au votat în unanimitate pri
mirea lui Nicolae Ion în rîndurile 
membrilor de partid.

иА fi comunist e o mare cinst* 
— a spus unul din vorbitori la șe
dință. Tovarășul Nicolae să 
gîndească la acest lucru".

Emoționat, Nicolae Ion s-a 
gajat să muncească mai bine, 
se comporte corect pentru a nu 
șela încrederea tovarășilor 
l-au primit în mijlocul lor.

De la acest mare eveniment au 
trecut vreo cinci luni, 'fi-a fost 
luni în care brigada condusă de

Nicolae Ion si пи-fi depășească 
sarcinile de plan. Cea mat mate 
depășire a obținut-o în luna au- 
gust.Planul a fost realizat in pro
porție de 130,7 la sută obținînd 
un randament de 7,060 tone pe 
post. Nici luna aceasta rezultatele 
nu var fi mai slabe. In brigada 
lui Nicolae Ion treaba merge bi
ne. Are el Insă necazurile lui ca 
oricare om.

— Nu pot să sufăr chiulangii — 
spune el adesea. Trebuie să-i fa

răspund — i-o întors-a

se

an
să 
în

carc

cern să muncească. Și eu în briga- 
' dă am unul căruia nu-i prea place 
să muncească. Insă intr-o zi i-am 
spus-o :

— Georgică — așa-l cheamă — 
la noi trebuie să pui umărul ca fi 
ceilalți. Doar nu-i vrea să mun
cim noi pentru tine i L-au luat 
toți în „focuri". Acum parcă a în
ceput să mai miște. Dar nu-l slă
bim nici un moment. Vedem not 
ci nu-i cam place, dar ce si fa- 
cemf Dragoste cu sila nu facem.

Hotărîrea și exigența îl carac
terizează pe Nicolae Ion. De acest 
lucru s-au convins oamenii din 
brigada pe care o conduce de a- 
proape cinci luni.

Un alt necaz care-t urmărește 
mereu pe șeful de brigadă este 
neînțelegerea dintre el și maistrul 
Eleș Ștefan

— De ce îmi pontați cinei oa
meni pe schimb cînd eu pot si 
dau aceeași producție cu patru oa
meni ? — a îndrăznit brigadierul 
si-i reproșeze maistrului.

— Tu să taci. Eu comand. Sînt 
maistru și 
acesta.
, — Tac, tac dar și eu răspund. 

De ce mg încurcați cu pbsțuri cînd 
nu-i necesar ? Ș-apoi îmi dați oa
meni din aceia care nu-i prea pri
mesc alții i De ce ? Pentru ca să 
ctșlige de pomană. O si mi duc 
la conducere și o să spun ce faci-.

Intr-adevăr acestea sînt necazuri. 
Ele însă pol să fie rezolvate de 
conducerea sectorului împreună cu 
maistrul Eles și șeful de brigadă.

Minerii din brigada condusă de 
Nicolae Ion sînt oameni botărîți. 
La ei toată lumea trebuie să lu
creze. Așa au muncit și cu Vascul 
Dumitru iar Nicolae Ion care a 
luat conducerea acestei brigăzi nu-t 
mai puțin pretențios.

— Ce vreți să ne facem de rîs 
față de V ascul ? — le spune el 
adesea ortacilor.

Atît sub conducerea lui Vascul 
Dumitru — actualmente pensionar 
— cit fi a lui Nicolae Ion, bri
gada minerilor din abtajaul 10 
sectorul l se numără printre bri
găzile fruntașe. Conducerea ei a 
fost încredințată unui om de nă
dejde — comunistului Nicolae 
ion.

FL. ISTRATE

ЙІЙ li tare [Шіи tltsa ішііше и alii 
DOlilite fflOBdiale
telor africane au decis totuși să 
asiste la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N,U.“.

„Oricare ar fi rezultatul aces
tei sesiuni, scrie în continuare 
ziarul, nimeni nu poate contesta- 
faptul că ceea ce se întîmplă 

este semnul unor schimbări, sem
nul începerii unei ere noi în is
torie. Uniunea Sovietică și ță
rile socialiste pun bazele acestor 
schimbări. Astăzi revine tot mai 
evident faptul că statele în care 
conduce clasa muncitoare se află 
în centrul vieții politice mondia
le. Prin această inițiativă Uniu
nea Sovietică și țările socialiste 

■ au cucerit și mai mult respectul 
popoarelor iubitoare de pace din 
întreaga lume. Respectarea fer
mă a principiului că baza actua
lei vieți politice în lume o re- 

prezintă coexistența pașnică con
stituie o chezășie a succesului) 
lor".

Й Mitei Villil
DELHI 22 (Agerpres). TASS 

transmite:
„Un nou punct de cotitură în 

istorie" — astfel intitulează zia
rul „Svadhinata" articolul său 
de fond consacrat lucrărilor ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generate a O.N.U.

„Nu vom exagera, se spune în 
articol, dacă vom caracteriza mo
mentul de fată ca un nou punct 
de cotitură în istorie, ținînd' sea
ma de metodele și împrejurările 
în care diferiți șefi de guverne 
au decis să participe la sesiunea 
Adunării Generale a ON.U. în 
urma hotărîrii lui N. S. Hruș
ciov de a asista la această se
siune. Chiar de la bun început 
a fost absolut clar că guvernul 
american nu dorește participarea 
șefilor de guverne la sesiunea 
O.N.U. Dar, pe cît se vede, în 
ciuda, acestui fapt mai mulți șefi 
de state și îndeosebi șefi ai sta-

C-

În cinstea aniversarii 
Partidului Muncii din Coreea

PHENIAN 22 (Agerpres).
Colectivul constructorilor uzi

nei de clorură te vinilin din 
R.P.D. Coreeană pregătesc

Ei au hotărît 
în cinstea ce-

un
mare dar patriei, 
să facă acest dar 
lei de-a 15-a aniversări a creă
rii Partidului Muncii din Co
reea, care se va sărbători la 10 
octombrie.

In incinta uzinei, unde se înal
tă 14 clădiri lucrările au intrat 
în ultima fază. Se apropie de

sfîrșit montarea utilajului. Uzi
na de clorură de vinilin cu o ca
pacitate de 6.000 de tone — este 
un important șantier de con
strucție al Republicii Populare 
Democrate Coreene. La 10 oc
tombrie, în ziua împlinirii, a 15 
ani de la înființarea Partidului 
Muncii din Coreea, această uzi- 

. nă, al cărei proiect a fost elabo
rat de ingineri coreeni, va da 
primele produsei
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Ședința de miercuri dimineață

Conferința do presă improvizată 
a lui N. S. Hrușciov

NEW YORK (Agerpres).-
La ora 11,07 (ora New York- 

ului) a început ședința de di
mineață a Adunării Generate. 
In cadrul ședinței au luat cuvîn
tul reprezentanții țărilor care au 
devenit abia cu o zi în urmă 
membre ale O.N.U. Primul a 
luat cuvîntul ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Came
run, Charles Okala. El și-a ex
primat recunoștința pentru pri
mirea țării sale în O.N.U. Gîn- 
durile tinerelor state, a declarat 
el, sînt îndreptate în prezent 
spre cei care mai suferă încă 
sub jugul dominației coloniale. 
In încheiere reprezentantul Ca
merunului a exprimat hotărîrea 
poporului țării sale de a-și apăra 
independența și năzuința lui spre 
pace.

Apoi au luat cuvîntul repre
zentanții Republicii Togo și Re
publicii Malgașe. Reprezentantul 
Republicii Malgașe, Rakotoma- 
lala, a subliniat că țara sa con
sideră necesar ca, după obține
rea independenței politice, să 
lupte pentru independența eco
nomică.

Reprezentantul Republicii So
malia a subliniat că anul 1960

Componența Comitetului General 
al Adunării Generale

NEW YORK 22 (Agerpres). 
In ședința din după-amiaza zi

lei de 21 septembrie a sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. s-a 
procedat la alegerea celor 13 
vicepreședinți ai Adunării Ge
nerale. Din partea grupului țări
lor din Asia și Africa au fost 
alese cu majoritate de voturi 
Japonia, Libia, Sudanul și Pa
kistanul, din partea țărilor din 
Europa răsăriteană — Bulgaria, 
din partea Americii Latine — 
Venezuela și Panama, dfn par
tea Commonwealthului britanic 
— Canada. In afară de aceasta, 
ca vicepreședinți au fost aleși 
de asemenea cei cinci membri

NEW YORK 22 (Agerpres).
La ora 10,45 (ora New York) 

a început ședința plenară de di
mineață a Adunării Generate. In 
această zi în adunare a început 
dezbaterea politică generală.

înainte de a da cuvîntul pri
mului vorbitor, președintele a 
citit mesajul trimis de împăratul 
Haite Selassie al Etiopiei, în ca
re acesta își exprimă speranța 
că la sesiunea la care participă 
șefii statelor șî guvernelor, vor 
fi găsite soluții pentru proble
mele internaționale care dezbină 
popoarele. Exprimîndu-și îngri
jorarea în legătură cu situația 
din Congo, împăratul Etiopiei 
cheamă Adunarea Generală să a- 
corde prioritate problemei Con- 
go-ului.

Dezbaterea politică generală a 
fost deschisă de Horațio L'afer. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Brazilie*. Șeful delegației brazi
liene a rezervat un Ioc central 
în cuvîntarea sa problemelor re
glementării pașnice a divergen
țelor, necesității de a se evita 
prin orice mijloace un război 
distrugător.

Singura cale posibilă care 
duce la rezolvarea problemelor 
secolului nostru, a continuat de
legatul Braziliei, este calea tra
tativelor neîntrerupte și hotărî- 
rea fermă de a continua trata
tivele.

Apoi Adunării Generate i s-a 
adresat președintele Statelor U- 
nite, Eisenhower. Et a salutat 

va intra în istorie ca un an al 
lărgirii considerable a O.N.U. 
înmrma primirii unor noi mem
bri în această organizație. El a 
declarat că țara sa va participa 
activ la înfăptuirea țelurilor 
O:N.U.

Au rostit de asemenea cuvîn- 
tări reprezentanții Republicii 
Dahomey, Republicii Niger și 
Republicii Volta Superioară. Ei 
au declarat că nu-și vor precu
peți forțele pentru realizarea o- 
biectivelor Organizației Națiu
nilor Unite și pentru a-și aduce 
contribuția la activitatea ei.

Reprezentantul1 Republicii Coas
ta de Fildeș a mulțumit delega
țiilor statelor care au propus 
candidatura țării sale pentru a 
fi admisă în O.N.U. Reprezen
tantul Republicii Ciad a dat asi
gurări că țara sa își va aduce 
contribuția modestă la activita
tea O.N.U.

După cuvîntările delegațiilor 
Republicii Congo, cu capitala la 
Brazzaville, Republicii Gabon, 
Republicii Africa Centrală și 
Republicii Cipru, președmtele a 
declarat închisă ședința de di
mineață a Adunării Generale.

/

permanenți ai Consiliului de Se
curitate. A fost stabilită astfel 
și componența Comitetului ge
neral (Biroul Adunării Gene
rale) în care intră președintele 
Adunării Generale, (care prezi
dează Comitetul general), cei 13 
vicepreședinți ai Adunării și pre
ședinții celor șapte comitete.

Biroul se ’ compune din repre
zentanții următoarelor state:

Președinte — Frederick Bo
land (Irlanda), membrii: U.R.S.S., 
S.U.A., Franța, Marea Britanie, 
ciankaișistul, Ceylon, Haiti, Ro- 
mînia, Iugoslavia, Irak, Italia, 
Costa Rica, Japonia, Canada, 
Libia, Sudan, Pakistan, Bulga
ria, Venezuela și Panama.

I

Ședința de joi dimineață
pe noii membri ai O.N.U. Pre
ședintele S.U.A. a dai citire apoi 
unui așa-zis program pentru A- 
frica, alcătuit din cinci puncte. 
Printre aceste puncte el a indus 
neamestecul în treburile interne 
ale țărilor africane, ajutorarea 
lor în asigurarea securității 
„fără o rivalitate costisitoare și 
periculoasă în domeniul înarmă
rii", acordarea unui ajutor extra
ordinar Congo-uluî, acordarea 
unui ajutor în alcătuirea unor 
programe pe termen lung de 
dezvoltare a Africii șî ajutora
rea de către O.N.U. în domeniul 
învățămîntului.

Trecînd la problema următoa- 
re care stă în fața membrilor 
O.N.U., Eisenhower s-a referit! 
la necesitatea de a se folosi spa
țiul cosmic în scopuri pașnice.

Președintele Statelor Unite a 
amintit în termeni generali des
pre dorința de a se asnlgura în- 
tr-un viitor îndepărtat, nedeter
minat, dezarmarea generală și 
totală. Eisenhower a continuat 
însă să pună accentul principal 
nu pe dezarmare, ci pe exerci
tarea 
rilor.

In
atras
Iui unui război dezlănțuit din- 
tr-o eroare" șî asupra „pericolu
lui stocurilor crescînde de arme 
nucleare'*' Pronunțîadu-se pen. 
tru înlăturarea acestor două pe
ricole, președintele a trecut sub 
tăcere o problemă atât de urgen

controlului asupra înarmă-

continuare Eisenhower a 
atenția asupra „pericolu-

tă ca încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. El s-a mărginit 
să propună convocarea unei con
ferințe a experților pentru exa
minarea problemei încetării, în 
condițiile unui control corespun
zător, a producției de arme nu
cleare.

In încheiere președintele a în- 
cercat să justifice zborul de spio
naj al bombradierului de recu
noaștere american deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice afir- 
mînd că distrugerea acestui a- 
vîon a însemnat violarea „drep
tului tuturor statelor la zboruri 
pașnice deasupra apelor interna
ționale".

Luînd cuvîntul după Eisenho
wer, președintele Iugoslaviei 
Tito și-a exprimat în numele de
legației sale satisfacția că la ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale participă un mare număr de 
reprezentanți ai noilor membri ai 
O.N.U. — țările africane — care 
și-au cucerit recent independența.

De la terminarea celui' de-al 
doilea război mondial a conti
nuat Tito, au trecut 15 ani, dar 
nici pînă astăzi nu au fost gă
site soluții pentru niei una din 
marile probleme. Cauza acestui! 
fapt constă în aceea că în re

zolvarea problemelor internațio
nale s-a pornit „de pe poziții de 
forță".

In ultimul an, a continuat pre
ședintele Iugoslaviei, situația in
ternațională s-a înrăutățit, există 
tendințe spre agravarea relații
lor dintre Est și Vest. Această 
tendință îngrijorătoare și-a găsit 
recent expresia în cererea ca 
Bundeswehrul să fie înzestrat cu 
arma nucleară. Noi, cei din Iu
goslavia, sintem profund îngri
jorați < de renașterea militarismu
lui. în Germania occidentală.*’

Tito a vorbit apoi în mod a- 
mănunțit despre problema dezar
mării, subliniind că este necesar 
ca ea să fie rezolvată extrem de 
urgent.

Președintele Iugoslaviei a sub
liniat apoi necesitatea ducerii 
tratativelor cu privire la dezar
mare pe o bază mai largă.

Șeful delegației iugoslave a 
consacrat ultima parte a cuvîn- 
tării sale problemei coexistenței 
pașnice între state.

Ultimul care a luat cuvîntul 
a fost Kosaka, ministrul Aface
rilor Externe al Japoniei.

Cu aceasta ședința plenară a 
Adunării Generale a luat sfîrșit.

Următoarea ședință a Adună
rii Generale va avea loc la 23 
septembrie.

>Ppocesul unor călăi SS-iști
BONN 22 (Agerpres). TASS 
La Tribunalul penat din Dus

seldorf (R.F.G.) se dezbate pro
cesul a trei călăi SS-iștî — A. 
Hen, O. Boem și H. Hampel, 
care în timpul războiului au ma
sacrat pe prizonierii din fostul 
lagăr de concentrare de la Sach
senhausen. Acești călăi fasciști 
au la activul lor asasinarea a 
mii de oameni absolut nevino- 
vațî. Monștrii au săvîrșit ma
sacre deosebit de bestiale îm
potriva prizonierilor de război 
sovietici

Primele ședințe ale procesului 
au confirmat că în R. F. Ger
mană există unii oameni care 
au motive să se teamă de acest 
proces. „Nu înțeleg de ce figurez 
ca acuzat principal, — a decla
rat la una din primele ședințe 
ale procesului acuzatul Hen, fost 
comandant adjunct al lagărului 
de concentrare. — Alături de mi
ne ar trebui să se afle pe Ьзпса 
acuzaților și alți oameni care

NEW YORK 22 (Agerpres). 
TASS transmite:

Prezența lui Nikita Serghee
vici Hrușciov la New York con
tinuă să fie în centrul atenției 
opiniei publice și a presei aces
tui mare oraș american. De di
mineață și pînă noaptea târziu 
în fața reședinței șefului guver
nului sovietic stau grupuri de 
corespondenți ai ziarelor, ai pos
turilor de radio, ai jurnalelor ci
nematografice, ai televiziunii ca
re se străduiesc să nu scape nici 
lin pas, nici un cuvînt ai lui Ni 
kita Sergheevici Hrușciov.

La 21 septembrie cînd N. S. 
Hrușciov a ieșit în balconul re
ședinței sale a avut loc o con
ferință de presă improvizată. 
Corespondenții l-au asaltat lite 
ralmente pe Nikita Sergheevici 
Hrușciov cu întrebări referitoare 
la actuala sesiune a Adunării 
Generate a O.N.U., la relațiile 
sovieto-americane, la evenimen
tele din Congo. El au primit răs
punsuri țlare și complete. In 
răspunsurile sale N. S. Hruș
ciov a subliniat că, de data a- 
ceasta el s-a convins și mai mult 
de hărnicia poporului american. 
La întrebarea unui corespondent 
american „dacă guvernul sovie-

Interviul acordat de Fkiel Castro 
corespondenților Pravdei

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Primul ministru a Cubei, Fidel 

Castro, a acordat un interviu 
corespondenților speciali ai zia
rului „Pravda" la New York.

Referindu-se la întâlnirea sa 
cu N. S. HrușciQV, primul minis
tru al Cubei a declarat;

— Vizita premierului Hrușciov 
a fost pentru noi o surpriză cit 
se poate de plăcută. Este o mare 
onoare pentru patria noastră. Și 
totuși nu este nimic extraordi
nar în faptul că, deși țara sa 
este puternică și mare, conducă
torul Uniunii Sovietice vizitează 
în modestul cartier Harlem pe 
primul ministru al unei țări mici 
care luptă pentru libertatea sa. 
Premierul Hrușciov este un om 
al muncii, iar Uniunea Sovie
tică este un mare stat creat de 
clasele odinioară asuprite. Un 
conducător al ииеі țări imperia
liste n-ar fi putut face așa ceva.

Cînd premierul Hrușciov va 
vizita Cuba, poporul nostru își 
va exprima cu căldură și admi
rație recunoștința pe care o nu
trește față de el și față de Uniu
nea Sovietică pentru toate ma
nifestările lor de 
față de Cuba.

— Ge scopuri și-a 
legația dv. venind la

solidaritate

propus de- 
New York.

sînt astăzi în libertate și dețin 
posturi importante".

Călăii SS-iști au la proces o 
atitudine insolentă și~ degajată. 
Ei recunosc pe față că au omo- 
rît personal prizonieri din la- 
găr. Hampel, de pildă, a poves
tit amănunțit cum a participat 
la asasinarea a 10.000 de prizo
nierii de război sovietici numai 
în perioada 1 septembrie — 16 
octombrie 1941. El aducea per
sonal pe prizonieri în grupuri 
(te cîte 50 de oameni în fața cre
matoriilor, unde erau împușcați 
pe rînd după metoda obișnuită 
a SS-iștilor — cu un foc de re
volver în ceafă. După aceea, ca
davrele erau arse în crematorii 
care, după cum a subliniat Ham
pel; „scoteau fum zi și noapte".

Hen, Hampel și ceilalți călăi 
SS-iști, care au participat la a- 
sasinarea celor 10.000 de prizo
nieri de război sovietici au fost 
decorați pentru aceasta cu cru
cea „pentru merite în război"

tic îl sprijină în Congo pe Lu
mumba" N. S. Hrușciov a răs
puns : „Sprijinim guvernul legal 
al Congo-ului care a fost ales 
de majoritatea legală a parla
mentului acestei țări".

Răspunzi ud la altă întrebare 
N. S. Hrușciov a subliniat că el 
nu se îndoiește de faptul că po
porul american vrea pace. Po
porul sovietic, a spus N. S. Hruș
ciov. năzuiește și el în mod ferm 
spre pace, Sîntem gata să sem
năm chiar acum un acord cu pri. 
vire la dezarmarea generală șî 
totală. Poziția noastră este clară.

Din timp în timp N. S. Hruș
ciov întrerupea convorbirea cu 
reprezentanții presei pentru a 
răspunde la saluturile adresate 
de locuitorii New York-ului a- 
dunați în fața reședinței și la 
ferestrele caselor sau de cei ca
re treceau prin fața reședinței 
în automobile.

In încheierea acestei originale 
conferințe de presă, N. S. Hruș
ciov a spus corespondenților: 
La revedere, vă urez succes. Am 
avut astăzi cea mai sinceră con
vorbire și cred că veți contribui 
la crearea unor relații de pace 
și înțelegere între popoarele Sta
telor Unite ale Americii și Uniu
nii Sovietice.

•C----------------

— Am venit pentru a apăra 
drepturile noastre în fața agre
siunii imperialismului și pentru 
a proclama și apăra în Organi
zația Națiunilor Unite principiile 
pe care le cuprinde declarația de 
la Havana, a subliniat Castro.

— Ce ați vrea să transmiteți 
oamenilor sovietici ?

Răspunzînd la această între
bare, Fidel Castro a declarat:

— Transmiteți poporului so
vietic că sentimentele noastre de 
prietenie și solidaritate cu el 
cresc continuu pe măsură ce cu- , 
banii află ce operă măreață a 
săvîrșit acest 'popor. Intr *ga 
lume recunoaște cu admîVjie 
succesele lui economice, sociale 
șt științifice și își exprimă recu
noștința pentru faptul că prin 
revofttția sa victorioasă el a tre
zit conștiința omenirii, întreaga 
lume fi mulțumește pentru aju
torul acordat, popoarelor mici, 
înapoiate și țărilor înrobite ii 
lupta lor pentru eliberarea din 
lanțurile imperialismului, iar 
noi, îndeosebi, îi mulțumim pen
tru ajutorul acordat țării noas
tre.

----- O-----

Sosirea lui Nkrumah 
și a lui Saeb Salam la O.N.U.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Agenția United Press Interna

tional anunță că în seara de 21 
septembrie a sosit la New York, 
Kwame Nkrumah, președintele și 
primul ministru al Republicii 
Ghana, conducătorul delegației 
ghaneze la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U.

In declarația pe care a făcut-o 
la sosire pe aeroport Nkrumah, 
a subliniat că Lumumba este șe
ful guvernului legal al Congo- 
ului. El și-a exprimat speranța 
că cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. va re. 
zolva problema congoleză.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
După cum transmite corespon

dentul agenției Associated Press, 
la New York' a sosit Saeb Sa
lam, prirti-ministru și ministru 
al Afacerilor Interne al Libanu
lui.

Saeb Salam conduce delegația 
libaneză la cea de-a 15-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U.
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