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Citiți în pagina IV-a:
• La O.N.U. Comitetul Politic continuă discuțiile în problema 

dezarmării.
° Comunicatul comun romîno-austriac cu privire la vizita de

legației guvernamentale romîne în Austrian
• Stabilirea relațiilor diplomatice și semnarea unui acord co

mercial și a unui protocol de colaborare tehniico-științifică 
între R. P. Romînă și Cuba.

LA PETRILA

Randamente sporite
Rezultate însemnate în lupta 

pentru mai mult cărbune obțin 
minerii sectorului IV de la mina 
Petrila. In perioada 1—21 octom
brie, ei au dat patriei cu 355 tone 
mai mult cărbune decît prevedeau 
sarcinile de plan. Prin aceasta au 
fost depășite simțitor și randamen
tele planificate. Astfel, în cărbune 
randamentul a fost depășit cu 
0,630 tone pe post iar pe sector 
randamentul a fost depășit cu 0,070 
tone pe post.

Brigada de tineret condusă de 
minerul Dobrotescu loan care lu
crează în abatajul cameră nr. 14 a 
contribuit la aceste rezultate prin 
depășirea sarcinilor de plan pe 
această perioadă cu 388 tone căr
bune ^Brigada lui Dobrotescu a 
obținșit o productivitate cu 1,330 
tone pe post mai mare decît pre
vederile planului. Brigada comu
nistului Bartha Francisc care con
tinuă să se numere printre brigă
zile fruntașe la mina Petrila și-a 
depășit în această perioadă sarci
nile de plan cu 275 tone cărbune 
pe seama depășirii randamentului 
planificat cu 0,420 tone pe post.

Rezultate frumoase a obținut și 
brigada minerului Karda Emerik 
care în primele 21 de zile ale lu
nii octombrie a dat peste plan 149 
tone pe sfcama depășirii randamen
tului planificat cu 0,570 tone pe 
post. Brigada minerului Kardas 
Gavrilă în aceeași perioadă a dat 
peste plan 248 tone cărbune, de- 
pășindu-și randamentul planificat 
cil 0,990 tone pe post

Fruntași în lupta 
pentru calitate

In lupta pentru realizarea
dt ma> multe economii, colectivul 
minei r. jila și-a îndreptat aten
ția înspre una din rezervele inter
ne importante — calitatea cărbu
nelui.

De la începutul anului și pînă la 
31 septembrie, colectivul minei Pe- 
trila a primit drept bonificații 
pentru calitatea cărbunelui livrat 
692.000 lei. Cărbune de calitate au 
extras minerii din Petrila și în 
primele 20 de zile ale lunii oc
tombrie. La granulație s-a obținut 
un procent cu 5,6 la sută mai bun 
decît cel planificat.

La umiditate, procentul planifi
cat este redus cu 2,3 la sută, iar 
cenușa mai scăzută cu 0,6 la sută 
față de planificat.

I. MUNTEANU 
corespondent

Feroviarii din Petroșani 
noi succese în muncă

Economii de combustibil 
convențional

Mecanicii și fochiștii depoului 
de locomotive din Petroșani des
fășoară o rodnică întrecere pentru 
realizarea de cit mai mari economii 
de combustibil. In cinstea Congre
sului al IV-lea al Sindicatelor pe 
primele două decade ale lunii oc
tombrie ei au economisit 280 tone 
de combustibil convențional.

Cu combustibilul economisit în 
acest timp se pot remorca 56 tre
nuri de marfă sau 100 trenuri de 
călători pe distanța Petroșani — 
Simeria și retur.

Fruntașe în întrecerea pentru e- 
conomii sînt echipele conduse de 
mecanicii Abrudeanu Alexandru si 
Rusu Petru de pe locomotiva 
150.1095 care au economisit 20 to
ne de combustibil convențional. E- 
chipa locomotivei 150.1016 condu
să de mecanicul Urîțescu Romulus 
a realizat de asemenea o economie 
de 18 tone combustibil convențio
nal. La rîndul lor, echipele loco-

demotivei 2.30.111 de la trenuri 
persoane au economisit 10 tone 
cărbune convențional.

Vagoane reparate 
peste plan

Colectivul atelierului de- zonă 
C.F.R. Petroșani, deși nu este prea 
numeros, obține succese însemnate 
în muncă. In primele două decade 
ale lunii curente, de exemplu, mun
citorii de aici și-au depășit planul 
de reparații la vagoane cu 2 la 
sută. In același timp, ei au sporit 
productivitatea muncii cu 5 la sută 
și au redus prețul de cost al pro
ducției cu 2,3 Іа sută.

O contribuție de mare preț la 
obținerea acestor rezultate, au a- 
dus-o echipa de lăcătuși condusă 
de Gălățeanu Dumitru, strungarul 
Caritescu Gheorghe, tîmplarul Ben- 
chea loan și fierarul Носа Avram.

întregul colectiv al atelierului 
dc zonă C.F.R Petroșani este ho- 
tărit să muncească cu și mai mult 
avînt pentru realizarea. sarcinilor 
care îi stau în față.

C. MATEESCU

Biblioteca tehnică a Depoului 
C.F.R. Petroșani este înzestrată cu 
peste 1200 volume de specialitate. 
Ea se bucură de apreciere din 
partea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor depoului.

In fotografie doi dintre citito
rii permanenți ai bibliotecii teh
nice : ing, Szilagyi Francisc și 
maistrul Cri șan loan răsfoind o 
revistă de specialitate recent apă
rută.

------- __ _ ====---------------------------------------------

Deschiderea universității muncitorești 
din Petroșani

Recent a avut loc la clubul Jiul 
din Petroșani festivitatea deschi
derii universității muncitorești.

In fața a peste 70 muncitori de 
la U.R.U.M.P., O.C.M.M. șantierul 
de construcții, întreprinderea de 
industrie locală „6 August1*1 etc. 
tov. Cosma Gheorghe, președintele 
Sfatului popular al orașului Petro
șani a expus cu acest prilej un 
bogat material privind importanța 
celei de-a 15-a sesiuni a O.N.U.

Au luat apoi cuvîntul tov. An- 
draș Carol din partea consiliului 
sindical local, Șerban Francisc, din 
partea comitetului sindicatului 
U.R.U.M.P. și alții, care au sub
liniat importanța acestei forme de 
învătămînt — ajutor prețios în im-

bogățirea cunoștințelor teoretice și 
practice ale muncitorilor.

Tovarășul inginer Sojmosi A- 
lexandru, directorul universității 
muncitorești și tov. profesor Ver- 
zan Marin, director de studii au 
prezentat elevilor programa școla
ră pe anul școlar 1960/61 insistînd 
asupra felului cum trebuie studiate 
lecțiile predate, asupra necesității 
unei bune frecvențe etc.

Elevii prezenți s-au angajat sâ 
depună eforturi susținute pentru 
a-și însuși cunoștințele teoretice 
predate în cadrul Universității 
muncitorești din Petroșani.

BADEA ION 
corespondent

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
SINDICATELOR

Lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din Repu
blica Populară Romînă au conti
nuat in cursul zilei de vineri.

Delegații ți invitații au salutat 
pe delegatul Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni care a sosit 
in Capitală în cursul zilei de joi 
pentru a participa la lucrările 
Congresului.

Au continuat apoi discuțiile asu
pra rapoartelor prezentate, pre
cum fi asupra proiectului de sta
tut al sindicatelor. Au luat cuvîn
tul tovarășii: Constantin Tugu. 
ministrul Industriei Grele, Anton 
Stoianovici, prețedintele Comitetu
lui Central ăl Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile fi instituțiile a- 
gricole, Ion Necșoiu, delegat al 
sindicatelor din Onești, preșe- 
dintele Comitetului sindicatului de 
la Complexul Onești.

Congresul a fost salutat de to
varășii .- Elias Mohamed, secretar 
general al Uniunii Muncitorilor din 
Metalurgie din India, și Singgih 
Tirlosoediro, reprezentantul sin
dicatelor din Indonezia, vicepre
ședinte al SOBSI.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarăfii: V asile A- 
vrarn, delegat al sindicatelor din 
Cluj, președintele Consiliului sin
dical regional, Simion Zeigher, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru probleme de muncă și sala
rii, Constantin Spoială, delegat al 
sindicatelor din Craiova, director 
al întreprinderii de foraj Craiova, 
Maria Rosetti, președinta Consi
liului Național al Femeilor.

Apoi Congresul a fost salutat de. 
tovarășii ■■ Roberto Adolfo V elez, 
membru al conducerii Mișcării de 
unitate și coordonare sindicală din 
Argentina și Aii Cobari, membru 
în prezidiul Consiliului Central 
Unit al sindicatelor din Iran.

La discuții au mai luat cuvîntul 
tovarăfii.- Voinea Marinescu mi
nistrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, Mihai Roșioru, delegat al 
sindicatelor din Orașul Stalin, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la Uzinele de tractoare „Ernst 
Fhălmann".

Congresul a fost salutat apoi de 
tovarășii Stimili Sandro, secretar 
adjunct al Confederației Generale 
a Muncii din Italia și Draghi

Stamencovici, vicepreședinte al 
Consilitdui Central al Uniunii 
Sindicatelor din Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia.

In continuarea discuțiilor, au 
luat cuvîntul tovarăfii: Eufimia 
Dimitriu, delegată a sindicatelor 
din raionul Filimon Sîrbu, învă
țătoare, Alexandru Sencovici, mi
nistrul. Industriei Bunurilor de 
Consum, Ecaterina Rastadter, de
legată a sindicatelor din Ttmifoa
ra, muncitoare la gospodăria agri
colă de stat Peciul Nou, Petre Ma
rin, delegat al sindicatelor din Bu
curești, președintele Comitetului 
sindicatului de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie".

In ședința de după-amiază, au 
continuat discuțiile pe marginea 
rapoartelor prezentate și a proiec
tului noului statut al sindicatelor.

Congresul a fost salutat de re
prezentanții mai multor sindicate 
de peste hotare prezenți în sală.

Apoi, delegații la Congres au a- 
probat în unanimitate propunerea 
Prezidiului de a se închide discu
țiile la Raportul Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, la raportul 
Comisiei centrale de revizie ți la 
proiectul 
telor.

A fost prezentat apoi proiectul 
de rezoluție asupra ~ 
prezentat de tovarășul 
Apostol, președintele 
Central al Sindicatelor.

Delegații au aprobat 
mitate Rezoluția celui de-al IVdea 
Congres al Sindicatelor din Repu
blica Populară Romină.

Delegații au aprobat apoi în u- 
nanimitate raportul Comisiei cen
trale de revizie.

După prezentarea raportului co
misiei de amendamente la proiec
tul noului Statut al Sindicatelor 
din Republica Populară Romînă, 
Congresul a aprobat în unanimita
te propunerile comisiei.

A fost pus apoi la vot proiectul 
de rezoluție cu privire la adopta
rea noului Statut al Sindicatelor din 
Republica Populară Romînă.

Delegații au aprobat în unani
mitate noul Statut al Sindicatelor 
din Republica Populară Romînă.

Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)

noului Statut al sindtca-

Raportului 
Gheorghe 

Consiliului

în unani-

Festivitățile consacrate sărbătoririi centenarului 
Universității ieșene

IAȘI 27 (Agerpres)
La 27 octombrie au avut 

Iași festivitățile consacrate 
nirii a 100 de ani de la înființarea 
Universității „Al. I. Cuza".

In cursul dimineții, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P- Romîne, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Ilie Murgulescu, ministrul Invăță- 
tnîntului și Culturii, Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mine, Mihail Ralea, vicepreședinte 
al, Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Dumitru Gheorghiu, prim- 
secretar al Comitetului regiona 
Iași al P.M.R., Constantin Nistot. 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii Iași, 
oameni de știință, artă și cultură, 
conducători ai institutelor de învă- 
țămînt superior din întreaga țară, 
precum și invitați de peste hotare, 
reprezentînd universități din 24 de 
țări, au făcut o vizită la Universi
tatea „Al. I. Cuza“. Cadrele didac
tice și mii de studenți i-au 
pinat pe oaspeți făcîndu-le 
duroasă primire.

Prof, univ. Ion Creangă, 
tul Universității, a adresat 
ților un cuvînt de bun sosit.

După vizitatea Universității, oas-

loc la 
împli-

întîm- 
a căi-

recto- 
oaspe-

peții au semnat în Cartea de onoa
re. Din partea conducerii univer
sității, invitaților le-au fost oferite 
plachete jubiliare și diplome.

La ora 11,30, în sala Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri" a 
avut loc adunarea festivă consacra
tă centenarului Universității „Al. 
I. Cuza“.

Deschizînd adunarea «festiva, 
prof. Ion Creangă, a salutat pe oas
peții prezenți la festivități și a ros
tit o cuvîntare.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer.

Apoi, tov. Ilie Murgulescu, iu 
numele Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii a transmis cele mai 
calde felicitări Universității ieșe
ne, vrednicilor săi slujitori și stu
denți, urîndu-le ca acum, cînd pă
șesc în cel de-al doilea secol de 
existență, să obțină noi și strălu
cite realizări, demne de vremurile 
luminoase pe care le trăim.

Transmițînd salutul Academiei 
R. P. Romîne, acad. Atanase Joja 
a arătat că oamenii de știință ie
șeni se bucură de o înaltă prețuire 
pentru contribuția lor la înflorirea 
științei din țara noastră. Filiala A- 
cademiei R.P. Romîne din Iași, 
formată cu concursul cadrelor Uni
versității ieșene, — a spus vorbi
torul — dezvoltă o activitate apte*

dată nu numai în țară, ci și peste 
hotare. Filiala și Universitatea tre
buie să lucreze cu forțe unite pen
tru a rezolva problemele concrete 
ale industrializării Moldovei, pen
tru dezvoltarea generală a știin
ței, pentru ca lașul să-și aducă con
tribuția la îmbogățirea continuă a 
tezaurului cultural și științific al 
patriei noastre.

Prof. univ. Jean Livescu a adus 
salutul instituțiilor de învățămînt 
superior din țară și a înmînat rec
torului universității „Al. I. Cuza“ 
un mesa; scris pe pergament din 
partea Universității „С. I. Parhon" 
din București.

Au mai transmis saluturi Corne- 
liu Gîrdea, muncitor la Atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie" în numele oa
menilor muncii din orașul și re
giunea Iași și Mitache Strat, stu
dent la Facultatea de matematică- 
fizică, în numele organizației ' 
U.TJM. și al Uniunii Asociațiilor 1 
Studenților din Universitate. In nu
mele cadrelor 
sității ieșene 
Al. Myller.

didactice ale Univer- 
a vorbit acad. prof.

Citiți în pag. Il-a
Cuvîntarea tovarășului 

; Ion 6heorghe Maurer



4 \ . *» . b <w 4 4, *— • i-
■■ ■■ ■■■'■'■■g - г s —■—■■■■■—>• - !".' . .■_■■■» w.ll .и - _■■' ,у»'^ціамяидмяив»^имі

CIIYÎNIAREA T«VADĂ$ULU ION 6ПЕ0КШЕ FIAIIRER
TOVARĂȘI,
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn, Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Populare Romînie și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale felicită 
călduros corpul didactic, studen
ții și pe toți colaboratorii Uni

versității „Alexandru loan Cuza“ 
din lași cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la înființarea a- 

cestei vechi instituții de învățăr 
mint superior din patria noastră.

Centenarul Universității „Ale
xandru Ioan Cuza“, sărbătoare 
a lașului, este totodată o săr
bătoare a întregului nostru po
por. Centenarul constituie un 
prilej fericit de cinstire a. tra
dițiilor înaintate ale acestui 
vechi așezămînt, născut într-o 
perioadă de mari frămîntări so- 
cial-politice, din inițiativa a doi 
oameni înaintați ai epocii lor — 
Alexandru loan Cuza^ al cărui 
nume a fost înscris din nou pe 
frontispiciul acestui lăcaș de 
cultură de către regimul demo
crat-popular, și Mihail Kogălnii- 
ceanu, om de stat și intelectual 
patriot.

Partidul și guvernul manifestă 
prețuire față de tradițiile pro
gresiste ale culturii poporului 
nostru. Bogatul tezaur al litera
turii, artei și științei înaintate, 
făurit de-a lungul timpului de 
mințile cele mai luminate pe ca
re le-a dat acest popor, strălu
cește în toată frumusețea sa 
abia astăzi, în anii regimului 
democrat-popular, cînd cultura 
este însușită de largi mase popu
lare, cînd ea slujește educației 
patriotice a oamenilor muncii, 
făuririi unui om nou, cultivat, cu 
o conștiință socialistă avansată.

In decursul existenței sale, U- 
niversitatea „Alexandru Ioan 
Cuza“ a jucat un rol însemnat 
în dezvoltarea științei și culturii 
noastre. După cum se știe, cla
sele dominante din trecut, care 
risipeau averi uriașe stoarse din 
sudoarea oamenilor muncii, erau 
foarte zgîrcite cu mijloacele ne
cesare dezvoltării științei și cul
turii, manifestau nepăsare față 
de condițiile materiale în care 
trăiau creatorii bunurilor spiri
tuale, dispreț față de rolul lor 

ir, societate. In timpul regimuri
lor fasciste, fruntași ai culturii 
au fost persecutați, au fost or
ganizate asasinate împotriva 
lor, slova progresistă tipărită a 
fost arsă în autodafeuri, după 
model nazist.

In ciuda acestui climat oficial 
și împotriva lui, ca o expresie 
a talentului și aptitudinilor 
creatoare ale poporului romîn, 
lașul și Moldova au crescut și 
educat numeroase generații de 
intelectuali din rindurile cărora 
s-a ridicat o pleiadă de tmi- 
nenți pedagogi, savanți, scrii
tori, artiști ce ocupă un loc de 
frunte în cultura din patria 
noastră. Aici s-au dezvoltat re
numite școli de matematică, fi
zică, chimie, medicină, filologie 
care au promovat în știință idei 
înaintate, materialiste și s-au 
făcut cunoscute prin realizările 
lor departe peste granițele țării.

In Universitatea din Iași a 
pătruns ecoul luptei maselor ță
rănești împotriva cumplitei ex
ploatări moșierești, Influența 
mișcării organizate a clasei 
noastre muncitoare, a luptei du
se de Partidul Comunist Romîn 
împotriva regimurilor de corup
ție din trecut, împotriva fascis
mului și războiului antisovietic. 
In această citadelă a culturii 
progresiste numeroase persona
lități s-au ridicat împotriva cu
rentelor reacționare, decadente, 
împotriva elementelor legionare 
care cultivau obscurantismul, 
șovinismul și ura față de om, 
au militat pentru o orientare 
materialistă în filozofie și știin
ță, pentru apropiere» artei, lite
raturii și științei de năzuințele 
poporului.

In noile condiții ale epocii so
cialismului, datorită grijii parti
dului și guvernului centrul uni
versitar Iași, ca și celelalte cen
tre universitare din țară, a cu
noscut mari și radicale transfor
mări. Oamenii de știință ieșeni 
aduc c contribuție valoroasă la 

dezvoltarea culturii noastre so
cialiste, la rezolvarea unor pro
bleme teoretice și practice, rea- 
lizind lucrări, dintre care unele 
au fost distinse cu Premii de 
Stat și au devenit cunoscute pes
te hotare. Rezultatele obținute 
de colectivul universitar din 
Iași sînt o mărturie elocventă a 
impulsului pe care l-a dat și a 
orizonturilor noi pe care le-a 
deschis creației științifice din 
țâra noastră însușirea concep
ției materialist-dialectice despre 
lume și societate. Ele. sînt o ex
presie a superiorității gîndirii 
marxist-leniniste, a orinduirii 
socialiste, care asigură totalita
tea condițiilor materiale și mo
rale pentru progresul neîntre
rupt al științei și civilizației

TOVARĂȘI.
Au trecut numaii 16 ani de 

cînd în Romînia s-a început o- 
pera de transformare radicală 
a societății. După cum se știe, 
în istorie un asemenea număr 
de ani reprezintă foarte puțin. 
Și totuși, țara noastră a trecut 
de la o epocă la alta, de la o 
orîndufre in care „principiul1* 
suprem era exploatarea omului 
de către om, la o orinduire în 
care țelul suprem este fericirea 
omului. Ea a încetat să mai fie 
o țară înapoiată și dispune azi 
de o economie care se dezvoltă 
impetuos; în țara noastră a în
vins socialismul. înfățișarea ac
tuală a patriei, vast șantier în 
care clocotește munca creatoa
re, vădește ritmul rapid in care 
s-au înălțat numeroase noi fa
brici și uzine modern utilate, in 
care are loc electrificarea țarii 
și atitea altele. Romîniei în plin 
proces de industrializare socia
listă i se adaugă imaginea unei 
Romînii cu o agricultură înain
tată, bazată pe marile gospodă
rii socialiste, pe mecanizare. 
Viața oamenilor muncii a deve
nit demnă; poporul romîn are 
certitudinea unui progres neîn
trerupt ai condițiilor lui de trai; 
el șe bucură de amploarea deo
sebită pe care a luat-o construc
ția de noi locuințe și clădiri so- 
cial-culturale. Aceste uriașe 
transformări au fost posibile in- 
tr-un timp atît de scurt pentru 
că societatea noastră este că
lăuzită de un conducător încer
cat, devotat pînă la capăt inte
reselor vitale ale poporului — 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
Comitetul său Central in frunte 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Pe baza studierii profund ști
ințifice a realităților țării, a ne
cesităților și posibilităților de 
care dispunem, Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. a elaborat pla
nul desăvirșirii construirii socia
lismului, care va transforma Ro
mînia într-o țară industrială 
dezvoltată, cu o agricultură mul
tilaterală, mecanizată și de înal
tă productivitate.

TOVARĂȘI,
Orînduirea noastră a oferit 

oamenilor de știință, de litere; șl 
artă un larg timp de afirmare 
creatoare, a reabilitat demnita
tea intelectualului, scoțindu-1 
din umilință, situindu-1 in pri
mele rindpri ale constructorilor 
activi ai societății socialiste.

La Congresul al III-lea al 
P.M.R., în Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a 
dat o înaltă apreciere activității 
intelectualității noastre, care își 
manifestă adeziunea deplină fa
ță de politica partidului și gu
vernului, aduce o contribuție de 
preț la dezvoltarea economiei 
naționale, a științei și artei, la 
răspîndirea culturii în popor.

Succesele obținute în domeniul 
dezvoltării economiei constituie 
baza materială care a permis ca 
știința și cultura romînească să 
se ridice la un nivel pe care nu 
l-a cunoscut nici o dată în tre
cut. Clasa muncitoare, poporul 
nostru depun eforturi deosebite 
pentru a asigura condiții cit 
mai bune desfășurării activității 
științifice, culturale, didactice. 
Grija pentru dezvoltarea științei, 
culturii și învățămîntului repre
zintă in Republica Populară Ro- 
mină o politică de stat. Fonduri 
însemnate sînt alocate în fiecare 

an pentru cheltuieli social-cultu- 
rale. In perioada 1956—1960 ele 
însumează peste 55 miliarde Iei 
și vor crește continuu în anii ur
mători, ajungind in 1965 la a- 
proape 20 miliarde lei pe an.

Invățămintul superior a fost 
reprofilat și lărgit; au fost create 
noi institute și facultăți, cores
punzător cu cerințele dezvoltă
rii diferitelor ramuri ale econo
miei și culturii. Dacă în 1938 in 
întreaga țară existau 16 insti
tuții de învățămînt superior in 4 
centre universitare, astăzi func
ționează 38 de instituții în 9 

centre universitare. Masele largi 
ale celor ce muncesc au larg ac
ces spre izvoarele științei și cul
turii. Dintr-un privilegiu al pă
turilor avute, invățămintul de 
toate gradele a devenit larg ac
cesibil oamenilor muncit de la 
orașe și sate.

Școala noastră este astăzi unul 
din principalele mijloace de e- 
ducare a tineretului în spiritul 
patriotismului înflăcărat, al prie
teniei între popoare și al interna
ționalismului proletar, in spiri
tul devotamentului față de cau
za construirii socialismului.

Marile perspective deschise de 
Congresul al III-lea al P.M.R. 
înfloririi economiei naționale, 
științei și culturii însuflețesc a- 
vîntul creator al oamenilor mun
cii în toate domeniile de activi
tate. Intelectualii găsesc in rea
lizarea planului de 6 ani de dez
voltare a economiei naționale și 
a programului de perspectivă un 
vast timp de activitate, in care-și 
pot valorifica pe deplin talentul, 
cunoștințele și capacitățile lor de 
creație.

Invățămintul de toate gradele 
va fi considerabil lărgit și per
fecționat. Sînt prevăzute nume
roase construcții de școli, clădiri 
pentru instituții de învățămînt 
superior, cămine studențești. Se 
va încheia generalizarea invăță- 
mîntului de 7 ani și se va trece 
treptat la învățămîntul general 
de 8 ani. Corespunzător necesi
tăților crescinde, economia na
țională va primi în anii urmă
tori un mare număr de noi cadre 
tehnice și inginerești. Vor trebui 
pregătite noi detașamente de in
gineri, medici, agronomi, de ma
tematicieni și fizicieni, de chi- 
miști, economiști, juriști, isto
rici, de profesori și învățători.

Pentru a da viitoarelor cadre 
o pregătire la înălțimea sarci
nilor actuale ale economiei și 
culturii, corpul didactic este che
mat să îmbunătățească continuu 
nivelul teoretic șl de idei al în
vățămîntului, să înarmeze pe 
studenți cu cele mai noi desco
periri științifice și realizări ale 
tehnicii mondiale, în strinsă le'- 
gătură cu viața, cu necesitățile 
concrete ale practicii industriale 
și agricole.

O deosebită importanță capă
tă în prezent activitatea ideolo
gică, munca de lichidare a înrîu- 
ririlor educației burgheze în con
știința oamenilor, tărim principal 
al luptei de clasă, al luptei din
tre vechi și nou.

Situarea pe pozițiile înaintate 
ale științei, combaterea manifes
tărilor ideologiei burgheze, ale 
liberalismului și obiectivismului 
burghez, ale naționalismului și 
șovinismului, contribuția activă 
la însușirea temeinică de către 
studenți a învățăturii marxist- 
leniniste, a adevărului științific 
despre natură, viață, societate, 
dezvoltarea noilor trăsături ale 
omului înaintat al societății so
cialiste — iată sarcini de înaltă 
răspundere ale învățămîntului 
superior.

Partidul și guvernul, întregul 
nostru popor așteaptă de la oa
menii de știință noi opere de 
valoare, care să contribuie la 
rezolvarea problemelor princi
pale ale construcției socialiste, 
la introducerea tehnicii noi in 
producție, la îmbogățirea patri
moniului culturii și științei ro- 
mînești și universale.

Studenții patriei noastre, 
schimbul de miine al intelectua
lității, invățînd cu pasiune și 

perseverență, pregătindu-șe te 
meinic să devină buni specia
liști și buni cetățeni ai Republi
cii Populare Romîne, vor răs

punde in acest fel grijii pe car» 
le-o poartă în permanența parti
dul și guvernul, dragostei cu 
care-i înconjoară întregul nostru 
popor.

TOVARĂȘI,
Eforturile pe care poporul ro

mîn le face pentru continua dez
voltare a economiei naționale și 
ridicarea bunăstării sale mate
riale și culturale, oglindesc cu 
putere preocupările pașnice ale 
poporului nostru, marea sa în
credere în viitor, în perspecti
vele luptei forțelor păcii din în 
treaga lume

Politica externă a statului nos
tru, expresie a acestei activități 
constructive este de aceea, o 
politică fermă de apărare a pă
cii. In strinsă unire cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, Re
publica Populară Romînă mili
tează acțiv pentru micșorarea 
încordării internaționale, pentru 
promovarea principiilor de co
existență pașnică, pentru zădăr
nicirea oricăror uneltiri ale cer
curilor imperialiste agresive, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și asigurarea 
unei păci trainice în lume

Afirmînd cu putere voința de 
pace și colaborare internațională 
a Republicii noastre populare 
la sesiunea actuală a Adunării 
Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, delegația romînă în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a desfășurat o 
activitate neobosită. Exprimînd 
punctul de vedere al țării noas
tre în principalele probleme in
ternaționale, ea a sprijinit pro
punerile Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală, lichidarea colonialis
mului și alte probleme actuale 
importante.

Totodată a prezentat propu
nerile țării noastre în vederea 
îmbunătățirii relațiilor dintre 
statele situate în regiuni în ca
re cele două sisteme social-eco- 
nomice vin în contact și privind 
măsurile pentru promovarea în 
rindurile tineretului a ideilor pă
cii șl înțelegerii între popoare.

Activitatea delegației Republi
cii Populare Romîne Is O.N.U 
a fost sprijinită de întregul nos
tru popor, de dasa muncitoare, 
de țărănime și intelectualitate, 
care și-au exprimat totala lor 
adeziune la inițiativele și acțiu
nile întreprinse de ea.

Intelectualii, savanții, profe
sorii, scriitorii, artiștii țării noas
tre a căror activitate este pusă 
în slujba omului, a făuririi unei 
vieți tot mai bune pentru cei ce 
muncesc, participă activ la lupta 
întregului popor pentru victoria 
cauzei oăcii.

Poporul nostru este încredin
țat că forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, puternice și 
de neînfrint, vor îndrepta mer
sul evenimentelor internaționale 
în direcția slăbirii încordării re
lațiilor dintre state, a rezolvării 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, îni direcția dezar
mării generale și totale. Aceasta 
este dorința fierbinte a popoa
relor și pentru realizarea ei me
rită să luptăm neobosit cu toa
te forțele noastre

Republica Populară Romînă 
va face tot ce depinde de ea 

pentru a contribui la înfăptuirea 
principiilor coexistenței pașnice, 
la victoria păcii în întreaga lume

TOVARĂȘI,
Conducerea partidului și sta

tului este încredințată că Uni
versitatea ieșeană, cadrele di
dactice și studenții vor ține sus 
steagul științei și culturii înain
tate, puse în slujba desăvirșirii 
construirii socialismului in pa
tria noastră.

Cu prilejul sărbătorii centena
rului Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Miniștri și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale urează 
profesorilor, conferențiarilor, lec
torilor, asistenților, studenților 
și întregului personal al Univer
sității „Alexandru loan Cuza“ 
noi succese în muncă și învăță
tură, în pregătirea tinerilor spe
cialiști cu o înaltă calificare, 
luptători activi pentru pace și 
socialism.

" STEAGUL' ROȘU

LUNA PRIETENIEI
ROM IN0-80 VIETICE

Acțiuni cu cartea
In cadrul Lunii prieteniei romî- 

po-sovietice, colectivul bibliotecii 
centrale raionale din Petroșani și-a 
întocmit un plan de activitate în 
care sînt prevăzute o seamă de ac
țiuni cu cartea ca : medalioane li
terare, recenzii, prezentări, seri 
literare etc.

Pînă acum au fost organizate : 
un medalion literar asupra roma
nului Bătălie în marș de Galina 
Nicolaeva, cu oamenii muncii din 
Petrila ; recenzii la cărțile Sateliții 
artificiali ai pămintului de I. Ar
temiev cu muncitorii de la secția 
turnătorie U.R.U.M.P., Originea 
omului de Nesturn, la grupul de 
pompieri. Așa s-a dălit oțelul de
N. A. Ostrovschi cu tinerii de la 
clubul minier din Petrila.

La toate aceste acțiuni a parti
cipat un număr de peste 700 dt 
tineri și oameni ai muncii din 
orașul Petroșani și Petrila care și-au 
exprimat dragostea față de marca 
noastră prietenă — Uniunea So
vietică.

——★==—

Brigadă fruntașă
Printre brigăzile de încărcători 

fruntașe de la depozitul de lemne 
al minei Petrila se numără și a- 
ceia condusă de comunisto*^ Rais 
Iosif. Antrenați în întrecere^ so
cialistă și avînd ca obiectiv princi
pal aprovizionarea la timp cu ma
terial lemnos a minerilor, munci
torii din brigada condusă de tov. 
Rais Iosif depășesc lună de lună 
sarcinile planificate cu 30—40 la 
sută. In cursul acestei luni, fiecare 
membru al brigăzii a încărcat zil
nic peste sarcina stabilită 4 tone 
de lemne de mină. Printre cei care 
se evidențiază se numără și Rete- 
gan Constantin, Retegan Ilie, O* 
chiș Petru și alții.

CIUR 1OAN 
corespondent

-=*=—

Маіагіпоі аіівакаг u. 19 
din laliaaia a lut гиіні

De curînd a fost redeschis 
magazinul alimentar nr. 39 din 
comuna Aninoasa după ce a fost 
complet renovat și înzestrat cu 
mobilier nou. Rafturile magazi
nului încărcate din abundență cu 
mărfuri satisfac pe defco-^cerin- 
țele familiilor de mine i din a- 
ceastă localitate.

De remarcat activitatea vîn- 
zătorilor Matei Orles, Sîrbu 
loan, Codruț Maria, Paul Ale
xandrina și alții care în perioa
da cît au durat reparațiile și a- 
menajarea au ajutat cu multă în
suflețire la terminarea lucrărilor.

ELENA OLTEANU 
corespondent

O inițiativă 
a comitetului de femei

Recent, din inițiativa comite
tului orășenesc de femei, la Vul
can a luat ființă în această loca
litate o comisie igienică de con
trol obștesc Comisia se ocupă 
de îmbunătățirea continuă a cu
rățeniei în cartiere, cantine, ma
gazine și bufete.

Încă de la început, activitatea 
comisiei se dovedește rodnică 
Membrele comisiei au ținut con
sfătuiri cu gospodinele în mai 
multe cartiere discutîndu-se pro
blema înfrumusețării în exterior 
a locuințelor, a igienei interioa
re. combaterea atitudinilor rle 
neglijență ale unor locatari în 
privința curățeniei în blocurile 
muncitorești și altele. In urma 
sezisărilor făcute de comisie, la 
bufetul nr. 43, la restaurantul 
nr. 18 (Straja), la laboratorul 
de preparare a dulciurilor din 
orașul Vulcan și la unele unități
O.A.D.L.F. igiena a fost îmbu
nătățită

In prezent atenția comisiei 
este îndreptată asupra pieței unde 
unii producători particulari nu 
respectă în timpul deservirii re
gulile de igienă.

Maria lordache Dumitrescu 
corespondentă
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NOTA

vor

IM mult interes» 
pentru realizarea 

planului I
Deși nu se numără printre sec

toarele productive, sectorul VI in
vestiții de la mina Lonea are o 
deoseoită importanță pentru mină. 
Minerd din acest sector efectuează 
iucrăi ’ de deschideri de galerii 
pentru punerea în valoare de noi 
zone exploatabile. Cu cît ei vor 
lucra mai bine, realizînd viteze spo
rite de înaintare, cu atît se 
da mai repede în exploatare noi 
fronturi de lucru.

In ce măsură se achită de aceas
tă sarcină importantă colectivul 
sectorului VI investiții de la mina 
Lonea ?

Din rezultatele înregistrate în ul
timele luni reiese că minerii și teh
nicienii de aid au mundt sub po
sibilitățile lor. In luna trecută ca 
și în prima jumătate a lunii octom
brie planul de pregătiri al secto
rului nu a fost îndeplinit. Cum 
justifică conducerea sectorului (șef 
de sector tov. ing. Nicoară Corio- 
lan) faptul că în prima decadă a 
lunii curente 5 din totalul de 7 
brigăzi miniere ale sectorului au 
rămas mult în urmă ? Bunăoară, 
brigăzile conduse de Rancea A- 
lexandru și Miclea Aurel, și-au în
deplinit sarcinile de plan. în acest 
timp •țn proporție de... 49,4 și, 
respectv, 51,2 la sută.

In bector lucrează și brigada de 
mineri condusă de Cozma Alexan
dru care a obținut și obține re
zultate însemnate în muncă. Pen
tru ce conducerea sectorului nu a 
organizat un schimb de experiență 
în care această brigadă să împăr
tășească din experiența sa bună 
celorlalte brigăzi din sector ? Da
că se făcea acest lucru desigur că 
și rezultatele erau altele.

Colectivul sectorului VI inves
tiții de la mina Lonea poate și tre
buie să lichideze cu rămînerea în 
urmă la lucrările de pregătiri.

Este necesar însă ca toți minerii 
șl tehnicienii din sector să depună 
mai multă străduință, mai mult 
interes în scopul obținerii de cît 
msi bune rezultate în muncă.

C. M.

Irț sprijinul muncitorilor de frunte care solicită 
primirea în partid

ceilalți membri de partid cu expe
riență să se ocupe cu toată răs
punderea de cei care solicită pri
mirea în partid. De aceea, cînd un 
utemist sau un tovarăș din activul 
fără de partid solicită primirea în 
partid, biroul organizației de bază 
repartizează unuia sau mai multor 
comuniști sarcina de a se ocupa de 
acel tovarăș antrenîndu-1 activ 
la lupta pentru înfăptuirea politi
cii partidului, deoarece în această 
luptă se verifică cel mai bine cali
tățile celor care nutresc dorința 
de a purta înaltul titlu de membru 
al partidului. Așa, de exemplu, 
membrii de partid Nicu Constan
tin, Utaș Francisc, Kecsedi Mihai 
s-au ocupat de tînărul lăcătuș cons
tructor Vișan Constantin. L-au a- 
jutat și îndrumat să devină frun
taș în muncă, cu o bună pregătire 
profesională, să-și ridice nivelul 
politic și ideologic. I s-au trasat de 
asemenea sarcini privind mobiliza- 
tea tinerilor din sector la diferite 
acțiuni, și în munca de îndeplinire 
a acestor sarcini, tînărul lăcătuș 
a dovedit că se poate ridica la 
nivelul cerut de titlul de comunist. 
Tovarășii Nicu Constantin, Utaș 
Francisc și Kecsedi Mihai i-au dat 
recomandări, și tînărul lăcătuș 
fruntaș a fost primit în rîndul c.an- 
didaților de partid. Un alt munci
tor fruntaș, sudorul Munteanu 
Alexandru, a fost ajutat să se pre
gătească în vederea primirii în rîn
dul candidaților de către tovarășul 
Eiro Carol, iar membrul de partid 
Dibernando Iosif s-a ocupat de 
muncitorul Duță loan

Munca concretă, vie, cu oamenii 
desfășurată de comuniști, stă în 
centrul atenției biroului organiza
ției de bază .Dar nu sînt neglijate

La tovarășul Moisă Mihai, se
cretarul organizației de bază din 
secția construcții metalice a Uzi
nei de reparat utilaj minier Petro
șani a venit un muncitor, lăcătușul 
Mihăilă Alexandru. Cu o rugămin
te : să-i arate concret ce are de 
făcut pentru a se prezenta în fața 
organizației de bază cu cererea de 
a intra în rîndul candidaților de 
partid. Tovarășul Mihăilă a fost 
atras de mai multă vreme în acti
vul fără de partid al organizației 
de bază, în cadrul căruia a pus și 
el umărul la acțiunile inițiate de 
comuniști pentru îmbunătățirea ca
lității utilajelor miniere, pentru 
economii, pentru descoperirea și 
utilizarea rezervelor interne. Mun
cind alături de comuniști, el a de
venit fruntaș în producție, și acum 
a venit la secretarul organizației 
de bază spre a-i destăinui dorința 
ce-i arde în inimă ca o flacără 
vie : de a intra și el în rîndurile 
comuniștilor.

Pe secretarul organizației de ba
ză nu-1 surprinse vorbele lăcătușu
lui. Ciți muncitori buni, de trunte 
din secție și din intreaga uzină 
nu vin cu aceeași cerere r Numai 
organizația de bază din secția cons
trucții metalice a primit în ulti
mul an 11 candidați și 7 noi mem
bri de partid — toți muncitori de 
frunte. Cînd comuniștii din organi
zația de bază au studiat documen
tele celui de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R., ei au analizat cu multă a- 
tenție modul în care trebuie mun
cit pentru a ridica la un nivel mai 
înalt munca de primire in partid, 
pentru a acorda înaltul titlu de 
membru al partidului numai celoc 
mai buni dintre cei mai buni. 
Pentru aceasta, ei au hotărît ca 
toți membrii biroului, precum și

' Alegerile in organizațiile fle baza ale partimilnl 
munca temeinică a organizației 

de partid
In ziua de 21 octombrie a.c. a 

avut loc adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a organi
zației de bază de partid din secto
rul III al minei Petrila.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Kuti Eugen și discuțiile pur
tate au scos în evidență faptul că 
în acest an comuniștii din sector au 
desfășurat o activitate rodnică în 
toate domeniile. Preocuparea de 
seamă a organizației de partid a 
fost îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. Această preo
cupare a dat rezultate bune. Bilan
țul activității organizației de bază 
este deosebit de bogat.

In cursul acestui an rîndurile 
organizației de bază au crescut cu 
21 noi membri de partid și 26 can
didați. întărirea organizației de 
partid, grija pentru ridicarea ni
velului de conștiință al comuniști
lor, și celorlalți oameni ai muncii 
din sector, munca rodnică dusă 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor ce au stat în fața organizației 
de partid, au făcut ca sectorul III 
să fie fruntaș pe mină, nu numai 
în ceea ce privește procesul de pro
ducție, ci și prin întreaga activita
te desfășurată.

Productivitatea muncii planifi
cată a fost depășită în medie cu 
11 la sută, colectivul sectorului a 
realizat economii la prețul de cost 
în valoare de peste 700.000 de lei, 
s-a îmbunătățit simțitor calitatea 
cărbunelui. Din toate acestea reie
se că organizația de partid a mun
cit bine. La baza acestor succese 
a stat munca desfășurată de co
muniști, lupta dusă de aceștia pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid și guvern.

Membrii și candidații de partid 
au fost în permanență în fruntea 
luptei pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, mobilizînd alături de 
ei întregul colectiv al sectorului. 
La aceasta a contribuit în mare 
măsură faptul că s-a asigurat o 
justă conducere și îndrumare a 
organizațiilor de masă din sector 
și în primul rind a organizației 
sindicale și a U.T.M. Comitetul 
secției sindicale a desfășurat o
--------- -----------»HMH4 , 

muncă temeinică pentru buna pre
gătire și desfășurare a consfătui
rilor de producție și a întrecerii 
socialiste, preocupîndu-se totodată 
și de rezolvarea problemelor so- 
cial-culturale.

De asemenea organizația U.T.M. 
din sector a dat atenția cuvenită 
educării comuniste a tineretului 
mobilizării lui la îndeplinirea sar
cinilor de producție și la activita
tea obștească. Cele două brigăzi de 
muncă patriotică au efectuat peste 
5000 ore muncă voluntara, contri
buind la realizarea de însemnate 
economii.

Ur. aport prețios la obținerea 
succeselor organizației de bază l-a 
adus munca depusă de biroul orga
nizației, care s-a străduit zi de zi 
să dovedească prin fapte că a me
ritat încrederea ce i-a fost acorda
tă de comuniști, la alegerile de 
anul trecut. Tovarășii Kuti Eugen, 
Laszlo Ștefan, Demeter Ioan, mem
bri ai biroului organizației de ba
ză au știut să organizeze în așa 
fel munca încît viața internă de 
partid să se desfășoare la nivelul 
cerințelor.

In cadrul biroului organizației 
de bază s-a respectat cu strictețe 
principiul muncii colective. A exis
tat o preocupare pentru întărirea 
disciplinei de partid, fiind puși în 
discuția biroului sau a adunării ge 
nerale acei membri și candidați de 
partid care au dovedit pasivitate 
față de îndeplinirea sarcinilor, sau 
care au avut diferite abateri.

Desfășurarea adunărilor genera
le în bune condițiuni, grija pentru 
ridicarea nivelului politic și ideo
logic al membrilor și candidaților 
de .partid, pentru antrenarea aces
tora la activitatea organizației de 
baza, au făcut să crească nivelul 
de conștiință al acestora, simțul 
lor de răspundere pentru bunul 
mers al activității organizației de 
partid.

Membri și candidați de partid 
ca tov. Bartok Iosif, Nebelea Fran- 
cisc, Tenczler Ștefan și mulți alții 
au dovedit prin întreaga lor acti
vitate multă hotărîre, n-au precu
pețit nici un efort pentru ca munca 

nici celelalte mijloace de educare 
a celor care solicită primirea în 
partid sau a candidaților primiți. 
A devenit o regulă ca membrii 
de partid care dau recomandări, 
să se ocupe pe mai departe de e- 
ducarea celor pe care i-au recoman
dat, să răspundă de creșterea și 
formarea lor ca luptători de avan
gardă pentru aplicarea în viață a 
politicii partidului. Toți candidații 
sînt încadrați în învățămîntul de 
partid, cei mai mulți frecventând 
cercul de studiere a Statutului
P.M.R. condus de unul dintre cei 
mai buni propagandiști din secție, 
tovarășul Voinici Ștefan.

In cadrul adunării generale pen
tru darea de seamă și alegeri, 
munca de primire în partid a 
fost apreciată rodnică, dar noul bi
rou, în fruntea căruia a fost rea
les tov. Moisă Mihai a găsit că 
mai sînt încă multe de făcut în 
această direcție. Cîte un membru al 
biroului va trebui să participe la 
ședințele cercului de învățămînt 
de partid unde sînt încadrați can
didații, spre a vedea cum se pre
gătesc, cum iau ' parte aceștia la 
discuții. Va trebui cerut sprijinul 
comitetului de partid pe uzină în 
vederea organizării de conferințe, 
vizionării în colectiv de spectacole 
cu candidații, precum și multe alte 
acțiuni educative.

La secretarul organizației de 
bază a venit încă un muncitor să 
ceară ajutor pentru a fi primit în 
rîndul candidaților.

— Te vom ajuta tovarășe, i-a 
spus secretarul. Te vom ajuta în 
primul rînd să muncești tot mai 
bine, să dovedești prin fapte câ 
ești demn de înaltul titlu de co
munist. 

1. BRANEA

de partid să se desfășoare la un 
nivel cit mai ridicat.

In adunarea generală de alegeri 
realizările obținute au fost trecute 
în revistă. Lucrările adunării gene
rale au scos în evidență faptul că 
membrii și candidații de partid din 
sectorul III nu sînt mulțumiți nu
mai cu cele realizate, că ei sînt 
hotărîți să-și îmbunătățească con
tinuu munca pentru a dobîndi 
succese și mai de seamă.

Trecînd în revistă succesele ob
ținute, mulți membri și candidați 
de partid care au luat cuvîntul pe 
marginea dării de seamă au vorbit 
despre sarcinile viitoare, au cri
ticat anumite lipsuri care s-au ma
nifestat și au făcut propunere pen
tru îmbunătățirea muncii .

Astfel, deși s-au obținut rezul
tate bune în privința îmbunătățirii 
calității cărbunelui, a reducerii con
sumului de lemn, în organizarea 
procesului de producție, s-a subli
niat faptul că în cadrul sectorului 
există încă posibilități pentru ca 
munca să dea roade și mai bune

In hotărirea adoptată de aduna
rea generală este exprimată voința 
comuniștilor din sectorul 111 al 
minei Petrila de a se menține și în 
viitor în frunte atît în domeniul 
producției, cît și în întreaga activi
tate a organizației de partid.

I. POP

La sectorul IV al minei Petrila

Hisuii раин înhiBătatirea [ooliiiiloi de пиша 
de mineri

condițiilor de transport, două echi
pe lucrează la întreținerea liniei 
ferate. La orizontul X B, în curs 
de pregătire, care nu peste mult 
timp va deveni orizont de bază, 
armarea galeriilor se face"în fier, 
iar canalele de scurgere a apei’ se 
sapă la un profil mai mare cu'iso
pul de a evita scurgerea apei de 
rambleu pe vatra galeriilor.

In vederea ușurării efortului fi
zic la perforarea găurilor, condu
cerea sectorului preconizează in
troducerea perforatoarelor electrice 
la toate abatajele. Pînă în prezent 
s-a introdus, cu titlu de experiență 
un astfel de perforator la abatajul 
cameră 20 V. Rezultatele sînt îm
bucurătoare : efortul fizic la perfo
rarea găurilor s-a redus substanțial, 
iar randamentul la baterea găuri
lor cu perforatorul electric este mai 
mare de 7 ori față de perforato
rul pneumatic.

Sub conducerea organizației de 
partid conducerea sectorului se 
preocupă necontenit de îmbunătăți
rea condițiilor de muncă pentru 
ușurarea efortului fizic al munci
torilor

ile ШІК
Sectorul IV al E. M. Petrila a 

fost cunoscut pînă nu demult ca 
unul din sectoarele cu cele mai 
mari greutăți. Greutățile au prove
nit din cauza temperaturii ridi
cate și a infiltrațiilor de apă la u- 
nele abataje. Condițiile de muncă 
în sector au fost îngreuntate și de 
aerajul necorespunzător al locuri
lor de muncă, întreținerea defec
tuoasă a galeriilor de cap și a li
niilor de transport la galeriile de 
bază care au făcut ca aproviziona
rea abatajelor cu material 
și transportul producției să 
fășoare în condiții grele.

Conducerea sectorului a 
serie de măsuri menite să îmbună
tățească condițiile de muncă pen
tru brigăzile de mineri. In urma 
măsurilor luate pentru menținerea 
unui aeraj corespunzător, în pre
zent nu mai avem abataje cu tem
peraturi prea ridicate. Pentru a 
evita deprofilarea galeriilor, ținînd 
cent că actualul orizont de trans
port (X A) nu peste mult timp 
va deveni orizont de aprovizionare 
a abatajelor, toate galeriile arma
te în lemn se rearmează în fier po
cal și T. H. Pentru îmbunătățirea

lemnos 
se des-

luat o

в1®

1. MUREȘAN 
tehnician minier

Ttnărul Car aman Ștefan este stimat de tovarășii săi de .muncă de 
la Uzina electrică Vulcan pentru calitatea bună a lucrărilor pe care 
le execută, lată-l surprins in timp ce cositorește legăturile unui rotor. 
Folosind un aparat de lipit modern, cu arc voltaic, ttnărul Car aman 
Ștefan îndeplinește și depășește zilnic sarcina sa de plan.

In emtou тонка
a apărut:

Rezistența materiaWt>r 
volumul 1IZ ediția П-*

GH. BUZDUGAN "

Nivel superior 452 pag. legat 
în ріпъі 1[2, 21,90 lei

In acest volum sînt tratate : 
flambajul barelor drepte, studiul 
grinzilor drepte static nedetermi- 
nate, metode energetice folosite 
in studiul corpurilor elastice, bare 
curbe, solicitări dinamice, vibrațiile 
sistemelor elastice, concentrarea e- 
forturilor unitare, calculul de re
zistență la solicitări variabile, ră
sucirea barelor drepte de secțiune 
oarecare, plăci plane groase, curbe 
funiculare și vase de rotație, tuburi 
cu pereți groși și discuri în mișcare 
de rotație, elemente de plasticita
te, fluajul, încercările mecanice al» 
materialelor, răsucirea și Încovoie
rea profilelor subțiri.

Ediția de față prezintă unele îm
bunătățiri aduse primei ediții, pe 
baza experienței autorului -și a 
tendințelor de dezvoltare a Rezis
tenței Materialelor.

Cartea este destinată inginerilor 
mecanici care lucrează în ramurile 
corespunzătoare ale industriei noas
tre și studenților ingineri din ins
titutele tehnice de învățămînt su
perior.
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LA O.AT.t/. Comitetul Politic continue disentitle 
In problema dezarmării

Ședința de joi dimineața
NEW YORK 28 (Agerpres). 

' In comitetul Politic a Adună
rii Generale a O.N.U. continuă 
discuțiile în problema dezarmă
rii. In ședința din dimineața zi
lei de 27 octombrie a luat cu- 
vîpțul К. V. Kiselev, șeful de
legației R.S.S. Bieloruse. El a 
subliniat că planul dezarmării 
generale și complete, prezentat 
în plenara Adunării Generale de 
către șeful delegației sovietice. 
N. S. Hrușciov. este cît se poa

rte de concret și clar. Planul so- 
' vietic de dezarmare generală și 

completă arată calea pe care se 
poate obține excluderea războa
ielor din viaja societății ome
nești nu într-un viitor îndepăr
tat, ci încă în timpul generației 
noastre.
■ Demascînd născocirile repre
zentantului S.U.A. care a încer
cat să arunce vina pentru insuc
cesul tratativelor în problema 
dezarmării asupra Uniunii So
vietice, șeful delegației R.S.S. 
Bieloruse a declarat: Tocmai 
S.U.A. sînt adevăratul vinovat 
pentru zădărnicirea tratativelor 
în problema dezarmării. Pronun- 
țîndu-se în vorbe pentru dezar
mare, Statele Unite depun, de 
fapt, toate eforturile pentru ca 
să nu se ajungă la o înțelegere 
în problema dezarmării.

S.U.A. și țările occidentale nu 
doresc dezarmarea întrucît a- 
ceașta este în contradicție cu 
sistemul (îe blocuri militare a- 
gresive creat de ele și cu inte
resele concernelor militare care 
cer sporirea continuă a comen-

Uliii it ie la Paris 
Mhi li Algeria 
PARIS 28 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, în 

seara zilei de 27 octombrie, în 
sala „Mutualite" din Paris a 
avut loc un mare miting care 
s^a desfășurat sub lozinca „Pace 
în Algeria pe calea tratative
lor I". Toțf cei care doreau să 
participe la miting dar nu au 
reușit să intre în sală au rămas 
pe sțtrăzile din jurul clădirii, îm- 
•pînzite de polițiști. Mitingul a 
fost organizat din inițiativa 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Franța și a sindicatelor pro
fesorilor.

După 45 de minute de la în
ceperea mitingului poliția a în
cercat să împrăștie mulțimea. 
Drept rezultat între participan- 

' ții la miting și polițiști au avut 
loc ciocniri. Cîteva persoane au 

• fost rănite. Au fost operate a- 
restări. Provocatorii care se 

! strecuraseră în sală au aruncat 
granate cu gaze lacrimogene.

TOKIO. După cum anunță pos
turile de radio din Japonia la 27 
octombrie la Niigata, ca rezul
tat ăl tratativelor dintre repre
zentanții Japoniei și Republicii 
Populare Democrate Coreene s-a 
semnat un protocol cu privire la 
prelungirea cu încă un an * ter
menului de repatriere a coreeni
lor din Japonia in Coreea de 
nord.

LONDRA. Comitetul Executiv 
al sindicatului național al mine
rilor britanici — unul din cele 
mai mari sindicate din Anglia 
— a aprobat în cadrul ședinței 
sale din 26 octombrie o rezolu
ție în care membrii parlamentu
lui „care reprezintă pe mineri 
sînt chemați să ceară guvernu
lui lichidarea bazelor americane 
din Anglia". 

zilor militare, continuarea cursei 
înarmărilor.

Șeful delegației R.S.S. Bielo
ruse a subliniat că țările occi
dentale nu vor să abordeze cu 
seriozitate solutionarea proble
melor dezarmării și continuă să 
folosească tratativele în proble
ma dezarmării ca paravan pen
tru cursa înarmărilor. Rezoluția 
prezentată de cele -trei țări — 
S.U.A., Anglia și Italia, nu pre
vede nici termene precise, nici 
obligații clare de dezarmare în 
anumite etape, a subliniat Ki
selev.

Delegația R.S.S. Bieloruse, a 
declarat Kiselev, consideră că 
Comitetul Politic trebuie să a-

Ședința de joi după-amiază
NEW YORK 28 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zi

lei de 27 octombrie a Comitetu
lui Politic au luat cuvîntul în 
problema dezarmării, reprezen
tanții Indiei și Franței.

Nu se poate admite, a decla
rat Krishna Menon, conducăto
rul delegației indiene, ca și de 
data aceasta problema dezarmă
rii să se rătăcească din nou în- 
tr-un morman de rezoluții. A- 
cum este vorba de o situație în 
care trebuie lămurit de ce nu au 
fost obținute succese și ce tre
buie să se facă pentru obținerea 
lor. Adunarea Generală a O.N.U. 
trebuie să adopte anumite direc
tive pentru a indica ce trebuie 
să se facă și cînd pentru a urni 
din loc problema dezarmării ge
nerale și complete care consti
tuie singura garanție a asigură
rii unei păci trainice și înde
lungate. Trebuie să convingem 
omenirea să privească lucrurile 
într-un fel nou, este necesar să 
se creeze o lume fără războaie

Krishna Menon a subliniat că 
India nu este de acord cu con
cepția unei reduceri proporțio
nale a armamentelor. Nu pot 
exista niveluri ale armamente
lor, a spus el, care sâ nu апье- 
nințe pacea. Numai o dezarma
re generală și completă poate 
asigura o lume fără războaie.

Convocarea plenarei
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Comitetul Central al P.C.U.S. 

a hotărît să convoace la 13 de
cembrie 1960 Plenara ordinară 
a C.C. al P.C.U.S.

In discuția Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. este pusă problema

-------------------------------------- >■■■■■ --------------------------------------------- ---------------------------

SITUAȚIA BIN
LEOPOLDVILLE 28 (Ager

pres).
Potrivit știrilor din Leopold

ville, administrația O.N.U. din 
Congo își continuă politica de 
încurajare a acțiunilor subversi
ve antiguvernamentale ale pro
tejatului colonialiștilor. Mo
butu.

La 27 octombrie Mobutu a 
fost nevoit să-și aducă trupele 
în cazărmile taberei militare 
Leopold retrăgîndu-le din car
tierele locuite de negri, unde a- 
ceste trupe săvîrșiseră tot felul 
de acte samavolnice împotriva 
cetățenilor. Mobutu a postat to
tuși detașamente de soldați din 
subordinea lui în punctele stra
tegice ale orașului, continuînd 
să înconjoare cu trupe și reșe
dința oficială a primului minis
tru Lumumba. După cum rela
tează corespondentul agenției 
United Press International, co
mandamentul trupelor O.N.U. 

dopte o rezoluție care să con* 
țină principiile fundlamentale ale 
tratatului cu privire la dezarma
rea generală și completă, să dea 
directive care să imprime o o- 
rientare justă comitetului pentru 
dezarmare reînnoit. Aceste prin
cipii sînt cuprinse în proiectul 
de rezoluție prezentat la 13 oc
tombrie anul acesta de șeful de
legației sovietice, N. S. Hruș- 
ciov.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Greciei care s-a pronun
țat împotriva adoptării rezolu
ției Uniunii Sovietice care cu

prinde principiile fundamentale 
ale tratatului cu privire la de
zarmarea generală și completă, 
pe motiv că aceste principii ar 
fi „clare și fără aceasta".

Referindu-se la proiectul de re
zoluție al Angliei, delegatul In
diei a arătat că crearea unui co
mitet tehnic așa cum propune 
guvernul englez nu poate înlo
cui discutarea politică a pro
blemei.

Delegatul Indiei a propus ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să 
ceară statelor noi să nu adere 
la nici un fel de pacte militare 
și să nu-și ofere teritoriile pen
tru amplasarea de arme nuclea
re. El a sprijinit propunerea lui 
Nkrumah, președintele Ghaneî, 
ea Africa să fie considerată o 
zonă fără arme atomice. In a- 
eeastă ordine de idei, el s-a pro
nunțat pentru proiectul de re
zoluție al Poloniei. încetarea ex
periențelor și reducerea numă
rului bazelor militare ar duce la 
o considerabilă slăbire a încor
dării internaționale, a șpus Me
non.

Reprezentantul Franței, Be
rard, declarînd că guvernul său 
nu este satisfăcut de desfășura
rea discuțiilor în Comitetul Po
litic, s-a limitat să repete vechea 
poziție a Franței în problema 
dezarmării. El a sprijinit pro
iectul de rezoluție al Angliei și 
proiectul de rezoluție al celor 
trei puteri occidentale și s-a 
pronunțat pentru reluarea trata
tivelor dte la Geneva.

C. C. al P. C. U. S.
îndeplinirii planului de stat și 
a angajamentelor socialiste în 
domeniul producției și vînzării 
către stat de produse agricole și 
animaliere în 1960 și a măsuri
lor pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii.

din Congo „nu obiectează împo
triva unei asemenea paze".

Mai mult decît atît, potrivit 
datelor corespondentului agen
ției United Press International, 
comandamentul trupelor O.N.U. 
„în schimbul retragerii trupelor 
lui Mobutu din Leopoldville — 
î-a încredințat lui Mobutu con
trolul asupra arsenalului din o- 
raș“, a cărui pază era încredin
țată pînă acum detașamentelor 
Ghanei și Guineei din trupele 
O.N.U.

Luînd cuvîntul la 27 octom
brie în cadrul unei conferințe 
de presă, Mobutu s-a lăudat că 
comandamentul trupelor O.N.U., 
care a refuzat să recunoască ca 
„guvern legal al Congoului", 
„consiliul comisarilor generali" 

- creat de el, a acceptat totuși să 
colaboreze cu acest organ uzur
pator ca „cu un organ tehnic 
activ cu caracter practic".

Mobutu a adăugat’ că O.N.U.

COMUNICATUL COMUN 
romîno-ausfriac cu privire ia vizita 
delegafiei guvernamentale romîne 

în Austria
La 27 octombrie, a avut loc 

semnarea Comunicatului1 comun 
romîno-austriac cu privire la vi
zita delegației guvernamentale 
romîne în Austria. Comunicatul 
a fost semnat din partea R. P. 
Romîne de Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, iar din 
partea austriacă de vicecancela
rul federal dr. Bruno Pittermann.

' REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani. Sir. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. Interurban 322, automat 269.

Publicăm mai jos textul co
municatului :

La invitația vicecancelarului 
Austriei1 dr. Bruno Pittermann 
o delegație guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gheorghe Gaston 
Marine a făcut o vizită in Aus
tria între 17 și 27 octombrie 
1960, pentru a se documenta în 
legătură cu dezvoltarea indus
triei.

In timpul vizitei sale în Aus
tria delegația guvernamentală 
romînă a avut convorbiri cu vi
cecancelarul dr. Pittermann, cu 
ministrul Comerțului și Recon
strucției, dr. Воск, precum și cu 
organele conducătoare ale Can- 
celariatului Federal — departa
mentul întreprinderilor de stat, 
ale Ministerului Comerțului și 
Reconstrucției1 și Ministerului 
Afacerilor Externe — Direcția de 
politică economică.

Delegația romînă a vizitat un 
număr de întreprinderi indus
triale austriece, îndeosebi în ra
murile siderurgiei, producției de 

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

Stabilirea relațiilor diplomatice și semnarea 
unui acord comercial și a unui protocol 

de colaborare' fehnico-știintiîică 
între R. P. Romînă și Cuba

La 26 octombrie a fost semnat 
la Havana următorul comunicat 
privind stabilirea relațiilor diplo
matice și schimbul’ de ambasa
dori între R. P. Romînă și Cuba : 

„Guvernul R. P. Romîne și 
guvernul revoluționar al Repu
blicii Cuba, în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce și pen
tru a contribui la dezvoltarea 
relațiilor multilaterale între cele 
două țări, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice și să 
procedeze la schimb de amba
sadori".

Comunicatul a fost semnat din 
însărcinarea guvernului R. P. 
Romîne, de Gogu Rădulescu, 
ministrul Comerțului, iar din 
însărcinarea guvernului revolu
ționar al Cutei, de Carlos Oli
vares, ministru ad-interim al A- 
facerilor Externe.

C O N O O
a îngăduit „consiliului comisa
rilor. generali" să trimită pentru 
instruire ofițeri congolezi în 
școli militare din Belgia și din 
alte țări occidentale.

Șeful guvernului provinciei 
Leopoldville, Kamitatu a orga
nizat la 27 octombrie la Leo
poldville o conferință de presă 
în cadrul căreia a cerut convo
carea parlamentului congolez

Acest parlament care, după 
cum observă în legătură cu a- 
ceasta agenția United Press In
ternational, îl sprijină cu toată 
căldura pe Lumumba, a fost de
clarat dizolvat de Mobutu.

Kamitatu a subliniat din nou 
că „consiliul comisarilor gene
rali", constiuit de Mobutu, este 
ilegal, iar decretul cu privire la 
confirmarea acestui consiliu ca 
guvern legal, aprobat, după cum 
susține Mobutu, de către Kasa- 
vubu, este lipsit de orice va
loare. 

mașini și a mijloacelor de trans
port, precum și ale industriei a- 
limentare și industriei hîrtiei, în- 
formîndu-se asupra producției 
acestor ramuri industriale.

Din convorbirile purtate a re
zultat că există posibilități pen
tru o creștere însemnată a vo
lumului schimburilor de mărfuri 
între ambele părți. Partea romî
nă și-a exprimat îndeosebi do
rința de a importa din Austria 
instalații pentru diverse ramuri 
de producție, iar partea austria
că a manifestat interes pentru 
intensificarea importului de 
mărfuri romînești necesare eco
nomiei sale. S-au studiat și po
sibilitățile unei colaborări teh
nice în domeniul industriei si
derurgice, al construcției de ma
șini, al industriei chimice, pre
cum și probleme ale creșterii 
transportului de mărfuri de Du
năre.

S-a căzut de acord că, prin 
sporirea schimbului de mărfuri 
în anul 1960, se creează premi
sele favorabile pentru o continuă 
dezvoltare a acestuia și că este 
necesară încheierea unui acord 
comercial pe termen lung între 
cele două țări.

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Gheorghe 
Gaston Marin, a invitat în R. P. 
Romînă o delegație guverna
mentală austriacă alcătuită din 
reprezentanți ai industriei și ai 
comerțului.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

De asemenea a fost semnat un 
acord comercial și de plăți și 
un protocol de colaborare teh- 
nico-științifică pe o perioadă de 
5 ani.

Acordul comercial a sem
nat din partea R. P. R gne de 
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului, iar din partea Cubei 
de Antonio Nunez Jimenez, pre
ședinte ad-interim al Băncii Na
ționale a Cubei.

Toate eforturile 

pentru a asigura pacea 
BERLIN 28 (Agerpres)

_ Luînd cuvîntul în fața muncito
rilor de la uzina de becuri elec
trice din Berlin, generalul de di
vizie H. Hoffmann, ministrul Apă
rării Naționale a Republicai Demo
crate Germane, a declarat că me
morandumul generalilor de la 
Bonn constituie o nouă dovadă a 
agresivității militariștilor vest-ger- 
mani.

H. Hoffmann a subliniat că în 
ciuda propagandei de război^ care 
se face pe scară largă, această cli
că de foști generali fasciști nu va 
reuși niciodată să salveze politica 
falimentară a cercurilor guvernan
te de la Bonn.

Pînă în prezent, militariștii ger
mani au fost întotdeauna în frunte 
în ce privește dezlănțuirea de noi 
războaie. Sarcina noastră însă cons
tă în a fi în frunte în ce privește 
apărarea păcii și în a împiedica 
dezlănțuirea unui nou război.

In cuvîntarea sa H. Hoffmann a 
subliniat de asemenea importanța 
extraordinară pe care o prezintă 
propunerile sovietice cu privire la 
dezarmare. El a cerut să se depună 
toate eforturile pentru a pune frîu 
ațâțătorilor la război de la Bonn ți 
a asigura pacea în Germania ți 
în întreaga lume.
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