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Femei f runtașe 
în acțiunile obștești

Un mijloc de culturalizare a 
femeilor îl constituie cercurile de 
citit. In orașul Vulcan, din grija 
comitetului 
meilor, 
dovan 
Ză 75 
prind aproape 2000 de gospodine. 
In cartierele Morișoara, Kakasvar, 
Crividia, în Coroiești, cartiertd 
Eternit și la blocuri, peste tot 
unde femeile au fost antrenate să 
participe la cercurile de citit± ca
sele . și străzile sînt mai curate-, 
cartierul mai îngrijit. Explicația 
e simplă : Revistele „Femeia" și 
„Dolgozo no"-, în care se găsesc 
materiale interesante din expe
riența comitetelor de femei, a co
rnițelor de străzi și blocuri le-au 
ofer multe exemple. Printre acele 
gospodine care au legat munca de 
culturalizare a femeii cu cea ob
ștească se află Postolache Valen
tina și Blăgan Florica, Laszlo 
Zorița, Scbmidtko Maria, Kiss 
Olga, Hanus Florica și Pozonyi 
Ana. De fapt pentru evidențierea 
tuturor femeilor vrednice de laudă 
ale Vulcanului spațiul e prea res- 
trîns. Cu toate acestea mai adaug 
cîteva nume care s-au făcut cu
noscute în cartierele din Vulcan 
datorită cercurilor de citit pe care 
le conduc și activității obștești pe 
care o desfășoară. Salomia Ana, 
și Mănescu Reghina din Coroiești, 
Huruială Zenovia, Rapolțan lu- 
lia, Batiu Terezia din Crividia, 
Coroi Ana și Iszldi lulia din car
tierul de jos, Mîrza Leontina, 
lgna Maria, Ritzan Ana, G). 
Vilma, Csontoș Hermina fi CLej 
Marta de la blocuri și din car
tierul Eternii.

ZENOVIA ARAMA 
deputată

al fe- 
cu Mol- 
funcționea-

orășănesc 
în frunte 
Eleonora, 

cercuri de citit care cu-
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Minerii obțin noi succese 
în îndeplinirea sarcinilor de plan

Realizările minerilor 
de la Lupeni

Principala direcție către care 
și-au îndreptat în luna aceasta 
atenția minerii de la Lupeni este 
creșterea substanțială a produc
tivității .muncii. In tot mai mul
te abataje, în deosebi în fron
tale, munca a fost reorganizată, 
s-au creat condiții de muncă op
time pentru creșterea randamen
telor. La frontalele sectorului 
III, de pildă, se muncește acum 
cu un randament mediu dte pes
te 2;500 tone cărbune pe post în 
loc de circa 2,200 tone pe post 
cît prevede planul. Cu randa
mente sporite muncesc și fron- 
taiiștii sectorului IV B; cei din 
brigăzile lui Sirop Constantin, 
Panțiru Dumitru, Grama Ioan, 
Lukacs Andrei. In ultimele 6 
zile de muncă, din abatajele a- 
cestor două sectoare de bază ale 
minei s-au dat peste plan mai 
bine de 650 tone dte cărbune la 
un loc. Rezultate demne de lau
dă au repurtat și minerii de la 
sectorul V sud care în această 
perioadă au extras peste plan 
250 tone dte cărbune.

Acțiunea întreprinsă la Lu
peni pentru creșterea producti
vității muncii dă roadele aștep
tate. In luna septembrie, ran
damentul mediu pe mină osci
lează în jurul a 1,050 tone căr
bune pe post.

Intr-adeyăr, minerii de aici1 au 
acumulat o bogată experiență 
de muncă, fapt ce le permite cai 
acum, în condiții nu prea favo
rabile de exploatare, să obțină 
zilnic însemnate depășiri de 
plan. In perioada 1—13 septem
brie minerii dte aici au dat pes
te plan mai bine de 1250 tone 
de cărbune cocsificabil, cantitate 
obținută pe seama creșterii ran
damentului muncii cu peste 0,200 
tone de cărbune pe post față de 
plan. In întrecerea pe mină se 
mențin pe locul de frunte mine
rii sectorului II care au deja 
mai bine de 650 tone de cărbu
ne extrase în plus de plan. Prin 
realizările ultimelor zile, se a- 
propie de locul de frunte în în
trecere șî colectivul sectorului I 
care are dteja aproape 600 
de cărbune depășire de j

tone: 
plan.

zile

La Uricani se dă cărbune 
tot mal mult

Atenția tuturor minerilor 
Valea Jiului se îndreaptă 
munca și realizările celui
bun colectiv, cel de la Uricani.

din 
spre 
mai
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mulți mineri s-au oprit în fața ♦
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în contul ultimelor 
din octombrie

Relatam mai de mult 
sectorul I dte la Petrila • 
un calendar al producției 
rului, care diferă de cel obișnuit. 
Acum, pe acest calendar special 
se află notat faptul că minerii 
de aici dau ultimele cantități de 
cărbune în contul lunii octom
brie 1961, ca urmare a însem
natelor depășiri de plan reali
zate în cursul, anului. In prima 
jumătate, â lunii septembrie, cor 
lectivul de aici a extras peste 
prevederile dte plan aproape 
1250 tone de cărbune energetic 
de bună calitate. Toate brigăzile 
sectorului și-au depășit planul 
la zi. Rezultate dintre cele mai1 
bune au obținut brigăzile con
duse de Ștefan Mihai, Peter Vic
tor, Demeter Ioan, Cucoș Gheor- 
g’ne, Rohozneanu Mihai

că la 
există 
secto-

Comanda piesei ce se vede în clișeul de față a fost făcută 
tocmai la Galați. Formarea și turnarea ei complicată a fost încre
dințată brigăzii nr. 2. Turnarea primei bucăți a reușit bine. Acum 
au intrat în 
ghei Ludovic

In preajma

funcțiune ciocanele pneumatice. Cu ele tinerii Gher- 
și Borhină Aurel curăță piesa de zgură.

----------------- O------------------
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Acolo unde muncesc comuniști...

♦ 4—♦
J In sala
♦ e forfotă.
♦ grămădesc ... ...... ___
* trine amenajate cu gust. Ce re~
* prezintă această vitrină ? De ce
♦ stîrnește ea atita curiozitate ? Răs-
* punsul îl afli dacă-ți arunci pri-
* virile prin sticla vitrinei.
X In partea stingă sînt așezate
♦ cîteva scule, care poartă pecetea
♦ anilor întunecați, ai regimului 
« trecut. Un tîrnăcop de tăiat căr- 
J bune, pe care rugina l-a măci-• .. . _

« ♦
**
* ♦ ♦
♦ bune. Alături
• cop se găsește un 
« cum i se spunea).
* dele, în capetele cărora se mai văd
♦ și azi urmele loviturilor de cio-
• can, stau așezate în formă de V.
* Cîteva machete care reprezintă 
ф căratul cărbunelui cu trocul,
♦ transportul subteran pe galerii
♦ cu cai și sistemul de extracție a
* cărbunelui pe puț pe principiul 
J roții de moară acționată de apă,
♦ întregesc această mică expoziție,
♦ care înfățișează munca grea a
* minerilor din trecut.
t Alături de această vitrină se
♦ găsește o altă vitrină care sugerea-
• Ză înzestrarea minelor din Va
it lea fiului cu utilaje moderne : 
ț Lingă macheta transportorului

cu raclete, se găsesc un perfora
tor și un ciocan de abataj acțio
nate de aer comprimat. O gura 
de mină reprezintă sistemele de 
armare modernă — metalică șt 
în bolțari — precum și transpor
tul subteran mecanizat.

Ce contrast izbitor între trecut

de apel
Zeci de 
în fața

a minei 
mineri se 
unei mici

7^
în~
ѴІ“

nat, poartă explicația 
menea tîrnăcop 
cărbunele în 
du-l, îți apare în 
grea și istovitoare 
din trecut, în 
munții subterani 

de

,Cu ase- 
minerii 
Privin- 
munca

tăiau 
abataje".

minte 
a minerului 

luptă 
de

acest 
baros (fistău 

Două sfre-

cu 
căr- 

tîrnă-

lor privindu-le îndelung. Cu viu ♦ 
interes au fost ascultate expli- 
cațiile tovarășului Lapșanschi A- 
dalbert, șef de brigadă.

— Cu asemenea scule au 
muncit minerii în urmă cu ani. 
Și eu am prins acele timpuri. * 
Era greu să cari tone de cărbune ♦ 
cu trocul, să ' bați găurile din ♦ 
ciocan ătît în cărbttne cit și $
la pregătiri. Nu mai vorbesc de ♦ 
armare care nici pe de parte « 
nu asigura viața celor din aba- J 
taje și galerii. Și trebuia să lu- ♦ 
crezi de dimineața pînă seara ♦

• ♦ ♦ ♦
« ♦ ♦

crezi de dimineața pînă 
pentru a putea cîștiga o bucată 
de pîine amară.

FLAV1U 1STRATE

♦*♦
♦♦♦♦- ♦
♦♦J și prezent !
* ...In ziua tind a fost terminată
* amenajarea celor două vitrine*

la

Metalul înlocuiește 
lemnul la susținere

Datele centralizate recent 
C.C.V.J. privind îndeplinirea
principalilor indici de plan teh
nic la exploatări în luna august, 
sînt bogate în
ce se desprinde din ele este ac
țiunea susținută pentru folosi
rea metalului la armare în ga
lerii și abataje, mijlocul cel mai 
eficace pentru scăderea consu
mului de lemn de mină. In au
gust’, au fost susținuți cu armă
turi metalice 2520 m. galerie, la 
minele Aninoasa, Vulcan, Lupeni 
și Uricani sarcina de plan fiind 
simțitor . depășită. De asemenea, 
pe combinat s-a depășit cu circa 
1300 tone de cărbune producția 
extrasă din frontalele armate me
talic.

realizări. Ceea

Dacă parcurgi cu privirea si
tuația producției sectoarelor mi
nei Petrila, cifrele de la rubri
cile sectorului IV nu te îndeam
nă să te oprești asupra lor. Mi
nerii, sectorului au pășit în luna 
septembrie cu o zestre puțin îm
bietoare : un minus de 774 tone 
gi cărbune față de planul anual. 

' Dar dacă remarci cifra din drep
tul zilei dte 7 septembrie, con- 
stați nu fără un simțămînt de 
bucurie că, din minusul de lâ 
începutul lunii, mai rămăseseră 
doar 78 tone. Semn că în sec
tor s-a întîmplat ceva, că totuși 
în a-batajele lui se petrec lucruri 
asupra cărora trebuie să te o- 
prești, să le înțelegi semnifica
ția.

Cu cîteva luni în urmă, secto
rul avea o însemnată cantitate 
de cărbune peste plan. Dar, din- 
tr-odată, într-un interval scurt, 
tot plusul a fost „înghițit" de 
un șir de greutăți care a pus la 
încercare colectivul sectorului. 
Dacă mai ei în seamă și faptul 
că vechea conducere tehnică a 
sectorului n-a fost pe deplin pre
gătită să înfrunte greutățile, și 
mai ales n-a luat măsuri de pre
venire, nu e de mirare că s-a 
ajuns aici.

Saltul făcut de la începutul 
lunii e rodul unor eforturi sus
ținute, al unei munci pline de 
bărbăție , pe care o depun în a- 
dînc'uri minerii, și în primul 
rînd, aceia care, poartă înaltul 

’ 'îl|u de membru al partidului
(Continuare în pae. 3-a)
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E adevărat, conducerea minei a- 
luat, măsuri pentru întărirea 
conducerii sectorului IV cu teh
nicieni avînd o mare experiență, 
care au luat numeroase măsuri 
tehnico-organizatorice bine gîn- 
d.ite. A fost reorganizată apro
vizionarea abatajelor cu mate
rial lemnos, pentru îmbunătăți-- 
rea transporturilor a fost sporit 
parcul de locomotive, mai multe 
brigări au fost omogenizate, 
tehnicienii cei mai butii au fost 
repartizați să sprijine brigăzile 
ramase în urmă.

Biroul organizației de bază a 
inslrUif- agitatorii pentru a mo
biliza minerii la învingerea greu
tăților, la muncă disciplinată, 
a discutat cu activul fără de 
partid pentru a sprijini efectiv 
măsurile luate.

îndeosebi, comuniștii au fost 
chemați să muncească acolo 
unde este mai greu, să fie exem
ple vii de muncă avîntață, spre 
a putea raporta partidului, cu 
prilejul adunării generale a or
ganizației de- bază pentru. darea 
de seamă și alegeri, că în ciuda 
greutăților, planul de producție 
e îndeplinit și depășit. -■

Membrii de partid au răspuns 
acestei chemări. Ce altceva de 
cît o înaltă conștiință l-a de- 

' terminat pe- membrul dte partid 
Kardoș Gavrilă să plece cu în
treaga brigadă, dintr.un abataj* 
bun de pe stratul 5, într-un alt 
abataj de pe stratul III, undei 
căldura, apofiza din culcușul 
stratului și apa abundentă- pro
venită din rambleul -hidraulic 
îngreunează mult -munca ? Aici1, 
unde alte brigăzi n-au reușit să 
se apropie de -plan, comunistul 
Kardoș Gavrilă-și ortacii-săî a-iii 
dovedit că se poate munci cu 
spor. Dovadă — planul e depă
șit, la noul loc 
peste 15 la sută.

Dar acesta este 
piu. Mulți alți 
consimțit să preia locurile de 
muncă cele mai grele. Szaba 
Carol a plecat cu brigada într-o 
zonă de foc. unde lucrările dte 
asanare necesită curaj, cunoștin
țe multilaterale în minerit, tă
rie în fața greutăților. Un alt; 
brigadier, membrul de partid 
Kovacs Coloman a fost reparti
zat la o lucrare de o deosebită 
importanță pentru îmbunătăți
rea transporturilor în sector. A- 
cestei brigăzi i s-a repartizat 
sarcina de a deschide un plan 
înclinat de transport armat în 
fier, lucrare unică la mina Pe-i 
trila care pînă la 15 octombrie

I. BRANEA

de muncă, cu

doar un exetn- 
comuniști au

(Continuare în pagina 3-a)
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Иі ий іміі din іМаіііім 
ii [ieslea [aigiesilai al nil-tea al P.C.II.S.

aMn toate colturile Uniunii So
vietice se primesc vești îmbucu
rătoare. In cinstea celui de-al 
XXil-lea Congres al P.C.U.S. 
poporul sovietic obține noi și 
noi victorii în muncă. In fiecare 
telegramă, chiar și în cea mai 
laconică, există cuvîntul „îna
inte de termen". Acest cuvînt 
are un înțeles profund. El în
seamnă că viitorul luminos al 
comunismului se apropie.

Munca petroliștilor din Azer
baidjan, care extrag „aurul ne
gru" de pe fundul Mării Caspî- 
ce, este bine cunoscută și apre
ciată. Lucrînd cu entuziasm, ei 
sporesc zi de zi extracția de ți
ței. Cînd s-a aflat Jespre convo
carea celui de.al ЯХіІ-Іеа Con
gres al partidului, petroliștii din 
?»Iarea Caspică au chemat pe oa
menii muncii din întreaga repu
blică să întîmpine ziua de 17 
octombrie cu noi succese în 
muncă.

Trebuie spus că ritmul de lu
cru al petroliștilor este de-a 
dreptul cosmic. La extracția de 
țiței ei au atins în prezent nive
lul anului 1965, extrag atîta ți
ței cît era prevăzut pentru sfîr- 
șitul septenalului. Inițiativa pe
troliștilor' este urmată de tnulți 
oameni ,ai muncii. întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului se 
desfășoară și în alte exploatări 
petrolifere, uzine, colhozuri și 
sovhozuri.

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

Dezvoltarea industriei
La Stalinabad, capitala Tadji- 

kisthului, a început construirea 
utiuia dintre cele mai mari com
binate de pielărie și încălțăminte 
din Asia Centrală. Acesta se 
creează pe baza fabricii de pie
lărie existente. In 2—3 ani și cu 
Cheltuieli mici se va putea crea, 
alcf o mare întreprindere moder-

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

Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Kotlas

La Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Kotlas (R.S.F.S.R.) s-a 
terminat construcția fabricii de 
celuloză sulfit. Acest combinat — 
unul din cele mai mari din U- 
siunea Sovietică și din Europa 
—- se construiește pe cursul su
perior al Dvinei, în apropiere de

Electrificarea continuă 
a agriculturii

In prezent 70 la sută din col
hozuri și aproximativ toate sov
hozurile și stațiunile tehnice de 
reparații folosesc energie elec
trică. Lungimea rețelelor electri
ce rurale din U.R.S.S. a ajuns 
la 810.000 km. In prezent, în 
agricultură funcționează 800.000 
motoare electrice, cu o putere to
tală de 4.400.000 kW.

Ritmul de electrificare a agri
culturii sovietice a crescut în
deosebi începînd din 1953—1954. 
In comparație cu această peri
oadă Consumul de energie elec
trică în agricultura Uniunii So
vietice а crescut în anul 1960 de 
aproximativ 4 ori, ridicîndu-se la 
ptate 10 miliarde kWh. Crește-: 
rea medie anuală a consumului' 
de energie electrică a fost de 
20,5 la sută.

In anul 1960, consumul de e- 
nergie electrică în unele gospo
dării a depășit 2 milioane kWh. 
în anul 1913, în întreaga agri
cultură a Rusiei țariste s-au con
sumat 1.500.000 kWh energie e- 
lectricâ.

Constructorii puternicei termo
centrale electrice Ali-Bairanlî vor 
face un frumos dar Congresului. 
Primul generator al termocen
tralei va da curent în cinstea 
deschiderii Congresului.

Brigada condusă de maistrul 
forator Iarmet Iaraliev și-a în
deplinit planul la foraj prevăzut 
pentru luna octombrie 1962.

Maiștrii culturilor înalte de 
„aur alb" — bumbacul — sînt 
oamenii cei mai respectați în sa
tele din Azerbaidjan. Cultivato
rii de bumbac din Azerbaidjan 
participă activ la întrecerea ca
re se desfășoară în cinstea celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
Angajamentul de a da 385.0001 
tone die bumbac este aportul în 
muncă pe care ei îl aduc la cau
za consolidării puterii economice 

. a Uniunii Sovietice.
Constructorii azerbaidjeni se 

grăbesc să construiască cît mai 
repede case de locuit. Anul a- 
cesta ei vor da în folosință a- 
proximativ 500.000 metri pătrați 
de suprafață locuibilă, adică cu 
194.000 metri pătrați mai mult 
decît anul trecut.

Oamenii muncii din Azerbaid
jan ca și întregul popor sovietic 
își consacră întreaga lor energie, 
toate forțele, măreței cauze crea
toare. Ei știu că muncesc pentru 
poporul lor, pentru binele lor, că 
se apropie data cînd Țara So
vietică vă avea cel mai ridicat 
nivel de trai din lume.

ușoare în Tadjikistan
nă înzestrată cu cea mai nouă 
tehnică sovietică.

In 1963 acest combinat va 
produce de 2,5 ori mai multă în
călțăminte decît produc în pre
zent toate fabricile de încălță
minte din Tadjikistan. Pînă în 
1963 producția de articole de 
pielărie va crește cu peste 50 la 
sută, față de anul curent.

orașul Kotlas din regiunea Ar- 
hanghelsk.

Combinatul va prelucra zilnic 
200 vagoane de material lemnos 
și va utiliza toate deșeurile, în 
afară de scoarța de copaci.

După darea în exploatare a tu
turor secțiilor, producția combi
natului din Kotlas se va ridica 
lă circa 450.000 tone celuloză 
anual (inclusiv 110.000 tone vis- 
coză), 165.000 tone carton, 
400.000.000 saci de hîrtie și o 
mare cantitate de produse chi
mice.

Necesitatea
Crearea în timpul cel mai 

scurt a bazei tchnjco-materiale a 
comunismului, așa după cum este 
prevăzut în proiectul de Program 
al P.C.U.S., necesită sporirea 
continuă a resurselor minerale și 
de materie primă ale Uniunii 
Sovietice în măsură să satisfacă 
necesitățile crcscînde nu numai 
ale economiei sovietice ci și ale 
țărilor lagărului socialist, a de
clarat P. Antropov, ministrul 
Geologiei și Protecției Subsolu
lui, în cadrul unui interviu a- 
cordat unui corespondent al a- 
genției TASS.

Astfel, de pildă, pentru tradu
cerea în viață a directivelor ge
nerale ale planului de perspecti
vă este necesar ca resursele de 
țiței să crească de 5—-6 ori, de 
gaz — de 10 ori, cu atit mai 
mult cu cit în ceea ce privește 
rezervele multor resurse natu
rale U.R.S.S. ocupă primul sau 
unul din primele locuri în lume.

Geologia sovietică — cea mai 
dezvoltată din lume •— a spus 
Antropov, va trebui nu numai să

Proiectul
Cri meu

Indeplinindu-și angaja
mentele luate în cinstea 
celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S., spe
cialiștii de la Institutul 
„Ukrghiprovodhoz" au 
întocmit înainte de ter
men tema de proiectare 
a canalului Crimeii de 
nord. Prin darea în ex
ploatare a primei părți 
a canalului vor putea fi 
irigate 145.000 ha. și a- 
provizionate cu apă 
660.000 ha. de pămîn- 
turi ale colhozurilor și 
sovhozurilor.

In proiect este prevă
zută construirea unui. 
canal principal cu o lun-

canalului 
de nord
gime totală de peste 
400 km. rețele de iriga
ții și aprovizionare cu 
apă, lungi de peste 
5000 km., construirea a 
10 mari stații de pom
pare și a pește 12.000 
de diferite alte construc
ții hidrotehnice. In regiu
nea Peninsulei Crimeea 
vor fi construite 9 lacuri 
de acumulare cu o capa
citate între 1.000.000 — 
32.000.000 m. cubi de 
apă.

Principalele construcții 
hidrotehnice și stațiile de 
pompare vor fi conduse 
cu ajutorul instalațiilor 
automate și telemecanice.

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

Cel mai mare
In ultimul timp con

structorii ucraineni au 
obținut o mare victorie 
în muncă. La Uzina me
talurgică „V. I. Lenin" 
din Krivoi-Rog a fost 
construit încă un uriaș 
furnal.

sporirii resurselor minerale
asigure o creștere absolută a 
rezervelor de minereuri, ci să și 
sporească extracția celor mai 
deficitare materiale, să cerceteze 
oceanele, mările și zonele adinei 
ale scoarței pămintului.

In prezent, în U.R.S.S. au fost 
descoperite aproximativ 600 de 
zăcăminte de țiței, dintre care a- 
proximativ 60 la sută din toate 
rezervele descoperite sînt concen
trate numai în 8 zăcăminte. A- 
cceași situație este și în ceea ce 
privește concentrarea de resurse 
la alte minereuri. Dacă oamenii 
de știință sovietici vor rezolva 
problema provenienței și a am
plasării lor în scoarța pămintu- 
lui și vor descoperi legea con
centrării, atunci pe baza acestor 
rezultate geologii vor putea să 
facă descoperiri depunînd de 
zeci și chiar de sute de ori mai 
puține eforturi decît în prezent.

Dacă se va reuși să se funda
menteze din punct de vedere teo
retic și să se traducă în viață 
din punct de vedere practic ideea 
descoperirii directe a tuturor fe

Cristal șlefuit
Se știe ce munqă mi - 

găloasă implică șlefuirea 
cristalului. Obiectele de 
cristal, gravate în toate 
direcțiile cu ajutorul u- 
nui diamant, sînt scumpe 
și nu întotdeauna fru
moase.

Sticlarii din Lvov au 
hotărit să renunțe la me
todele tradiționale de pre
lucrate a obiectelor din

furnal din lume
Trăsătura caracteristică 

a acestui gigantic agre
gat metalurgic o consti
tuie larga automatizare 
a proceselor de muncă și 
productivitatea muncii 
foarte ridicată. Noul 
furnal este cel mai mare 
din lume.

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

Laminorul „4200“ — 
o construcție unicală

In curînd, la uzina constructoare de mașini c#in 
Lipețk se va începe montarea laminorului „4200“. 
La acest agregat uriaș și complex se va lamina 
tablă lată de oțel pentru conductele magistrale, 
pentru căptușirea'navelor oceanice și pentru plat
formele metalice ale locomotivelor electrice și cu 
motoare Diesel.

Noul laminor „4200" д fost proiectat la noua 
uzină constructoare de mașini din Kramatorsk. 
El are lungimea de 700 de metri. Dacă ă-ar în
drepta toate curbele și „zigzagurile" pe care se 
deplasează metalul înainte de a fi transformat în 
tablă, atunci lungimea liniilor laminorului ar de
păși un kilometru.

______ Noul agregat unical este uni
versal. El va lamina tablă de

lurilor de minereuri fără lucrări 
de explorare și de forare costi
sitoare atunci o mare cantitate 
de materiale și de energie elec
trică ar putea fi economisită și 
îndreptată spre dezvoltarea altor 
ramuri ale economiei naționale.

Un important rezultat econo
mic îl va avea accelerarea foră
rii puțurilor și excavațiilor sub
terane. Dacă viteza de forare va 
crește numai de două ori, atunci 
se va realiza o economie anuală 
de cîteva sute de milioane de 
ruble.

Geologii trebuie să acorde o 
deosebită atenție descoperirii ma
rilor zăcăminte de materie pri
mă deficitară îndeosebi in regiu
nile întreprinderilor miniere.

In următorii ani, a spus în în
cheiere P. Antropov, vor trebui 
efectuate mari lucrări pentru 
transformarea radicală a econo
miei regiunilor de răsărit ale U- 
nâunii Sovietice și în special a 
regiunilor din împrejurimile ce
lor mai mari construcții energe
tice.

cu ultrasunet
cristal. Desene delicate, 
executate după schițele 
unor pictori talentați, se 
aplică pe sticlă cu aju
torul ultrasunetului. A- 
cest lucru accelerează 
procesul de producție, se 
obțin obiecte mult mai 
frumoase, la un înalt ni
vel artistic și mult mai 
ieftine. .

diferite dimensiuni — cu lăți
mea de 2—4 m., grosimea de 
6—25 mm. și lungimea de 4—25 
m. O foaie de tablă va Cîntări 
2—37 tone.

—=★=—

Sistem energetic dirijat 
de un singur om în Kirghizia

Sistemul energetic de la Frunze
— unul din cele mai mari din 
Kirghizia — care unește două cas
cade alcătuite din 8 hidrocentrale
— a fost trecut la dirijarea de la 
distanță. In prezent, dirijarea 
funcționării tuturor obiectivelor 
energetice este realizată de la 
pupitrul central de dispeceri, si
tuat la Frunze, de către inginerul 
de servici. El urmărește gradul 
de solicitare pe liniile de trans
port a energiei electrice, nivelul 
apei în lacurile de acumulare. 
Iarna, inginerul de servici poate 
conecta aparatele de încălzire 
pentru combaterea depunerilor de 
ghiață pe vanele de ecluze ale «a- 
nalelor.
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Informații din activitatea 
organizațiilor de partid

Gheorghe, 
orășenesc 

tov. Rac- 
comitetu-

partid Petroșani și
Nicolae, secretarul 

de partid din localitate care 
instruit birourile organizațiilor 
bază asupra pregătirii și des-

Ultimele pregătiri pentru 
alegeri

Recent a avut loc în sala de 
ședințe a clubului muncitoresc din 
Petrila ziua secretarilor organiza
țiilor de bază, la care au fost 
invitați toți membrii birourilor 
organizațiilor de bază de la ex
ploatările miniere Petrila și Lo
nea, întreprinderile și instituțiile 
din oraș.

In fața celor prezenți au luat 
cuvîntul tov. Vijdea 
secretar al comitetului 
de 
zek 
Jui 
au 
de 
fășurării adunărilor generale pen
tru dări de seamă și, alegeri ce 
vor avea loc in curînd în orga
nizațiile de bază ale partidului. 
Pentru fiecare organizație de bază 
în parte s-a stabilit ziua cînd va 
avea loc adunarea de alegeri, s-a 
insistat în mod deosebit asupra 
necesității 
membrilor și candidaților 
*artid la adunările generale.

In pragu. deschiderii noului 
an de învățămînt de partid

Comitetul de partid de la
U.R.U.M.P.. a luat din timp mă
suri în vederea deschiderii în
bune condițiuni a noului an al 
Învățămîntului de partid. In fie
care secție s-a stat de vorbă cu 
membrii și candidații de partid, 
precum și cu tovarășii din 
vul fără de partid care au 
încadrați în învățămînt.

In cadrul organizațiilor 
bază din uzină vor funcționa 
acest an 14 cercuri și cursuri 
inviâțămînt. Printre acestea

mobilizării tuturor 
de

acț.i-
fost

de 
în 
de 

sînt 
3 cercuri de studiere a statutului 
P.M.R. unde au fost încadrați 
toți candidații de partid,. 3 cer
curi de iștorie a partidului, 4 
cursuri serale etc.

Comitetul de partid s*a îngri
jit din timp și de pregătirea pro
pagandiștilor pentru fiecare cete 
ii curs în parte. Astfel, 3 propa- 
tAdiști au urmat cursurile de 

pregătire de la Deva, iar aiți 
11 propagandiști urmează cursu
rile de pregătire organizate de 
Cabinetul orășănesc de partid 
Petroșani fără scoaterea din pro
ducție. Pentru deschiderea în bun? 
condițiuni a învățămîntului de

CONTRASTE
(Urmare din pag. l-a)

rtiuncă de

ne înfăți- 
muncă de

Oamenii ascultau cu atenție. 
Lapșanschi le prezenta tabloul 
sumbru al vieții ae miner din 
trecut. Apoi deodată fața i se 
lumină cînd începu să vorbească 
despre condițiile de 
azi.

Vitrina cealaltă 
șează condițiile de 
azi. Cred că e suficient să pri
viți această vitrină ca să recu
noașteți sculele și uneltele mo
derne cu care lucrați. Ceva însă 
nu este în această vitrină. Este 
vorba de 
GNL tip

mașina de încărcat 
sovietic care ușurează

numerele ziarului 
a fost criticată a- 

ospâtarului Vieru Titi 
restaurantul „Minerul" ca*
cîteva săptămîni în urmă 

o comportare nesănătoasă

N-ar fi rău să-i urmeze 
și alții exemplul

Intr-unui din 
„Steagul roșu", 
titudinea 
de la 
re cu 
avea 
față de consumatori.

Avînd ocazia să fiu servit din 
nou de către ospătarul Vieru Titi, 
am putut constata că acesta și-a 
schimbat
Vieru a tras 
urma criticii, 
tneze și alții 

atitudinea. Ospătarul 
învățăminte de pe 
N-ar fi rău să-i ur- 
exemplul.

E. GHEORGHE 
Petrilak

partid fiecare membru al comite
tului de paxtid a fost repartizat 
să răspundă de cîte un cerc sau 
curs.

Primiri de noi membri 
și candidați de partid

Primirea de noi membri 
candidați de partid constituie 
prezent una din principalele j 
cupări ale organizațiilor de 
de la exploatarea minieră 
noasa. In cele 8 luni ce 
scurs din anul acesta la 
Aninoasa au fost primiți 
noi membri și candidați 
partid din tîndurile celor 
buni muncitori, tehnicieni și 
gineri.

Cele mai bune rezultate 
munca de primire în partid 
fost obținute de organizațiile 
bază nr. 1, 4 și 8.

ȘÎ 
în 

preo- 
bază 
Ani- 
s-au 

mina 
113 

i de 
mai 
in-

în 
au 
de

bri- 
din

Brigadă fruntașa
In centrul preocupării 

găzii de producție nr. 5 
cadrul A.C.R.E. Vulcan condusă 
de tov. Bercea loan stă îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin în 
procesul de producție, fapt ce se 
concretizează prin rezultatele 
obținute în fiecare lună.

Deși n-au trecut decît cîteva 
luni dte la înființarea brigăzii 
ea obține rezultate remarcabile, 
pentru care fapt deține drapelul 
de brigadă fruntașă în întrecere.

Demne de remarcat sînt re
zultatele obținute de tovarășul 
Băncilă Stelian, care în cursul 
lunii august a reparat un ro
tor de 200 c.p. pentru mina Lo- 
nea, la timp și de bună calitate. 
Tovarășul Băncilă a obținut și 
titlul de cel mai bun bobinator- 
motoare din secția curent con
tinuu. Remarcabile sînt și rezul
tatele obținute de însăși șeful 
brigăzii, Bercea loan.

В. MATEI 
corespondent

Majorifafea tinerilor 
muncitori învață

Mînuirea tehnicii noi cere ca
dre de înaltă calificare profe
sională. Zeci de mii de tineri 
muncitori de pe cuprinsul pa-

ob-mult munca minerului. Noi 
ținem rezultate bune cu această 
mașină.

Cele spuse de Lapșanschi A~ 
dalbert au fost completate de 
minerii fruntași Ramcea Alexan
dru, Toacă Ștefan, Timar Gheor- 
gbe și alții.

Contrastul puternic dintre tre
cut și prezent îi îndeamnă pe 
mineri la muncă tot mai rod
nică...

după-
Cînd s-a ales locul pentru construirea noii școli din Uricani, nimeni nu s-a gindit la compa

rații. Au venit constructorii, au început săpăturile, s-au ridicait zidurile și astfel... miercuri 
amiază profesori, constructori, pă rinți și elevi s-au adunat la noua școală sărbătorind darea în fo
losință a acestui minunat lăcaș de cultură ce își primește azi elevii în prima zi a noului 
învățămînt. Miercuri când au ieșit din noua școală, cei prezenți s-au uitat, 
să vrea, la vechea clădire, de alături, în care au învățat copiii din Uricani pînă anul trecut.
rența este atît de mare îneît nu suportă comparație. Fotografia noastră exprimă clar acest lucru.
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multă vreme de 
bătrînul strungar

A trecut cam 
cînd Kiss baci, 
de la atelierul minei jieț a ieșit 
la pensie. Tare-i greu să te des
parți de un loc de muncă unde 
ai lucrat mulți ani în șir, dar to
tuși s-a dus omul cu inima îm
păcată. In lunga-i carieră de 
strungar Kiss baci a crescut mulți 
meseriași de nădejde care pot 
oricînd să-1 înlocuiască cu cinste. 
E drept că de cîte ori se întîl- 
nește cu cîte un cunoscut de la 
atelier se interesează cum merg 
treburile și dă mulțumit din cap 
zicînd :

Dați-i tot așa înainte feciorii 
moșului.

— N-ai nici o grijă că-i dăm 
Kiss baci — îi răspund tinerii, 
iar în atelier ei traduc promisiu
nea în fapte.

Printre strungarii ce au învățat 
meseria de la Kiss 
niără și Vîtcă loan, 
meserie i s-a dat să 

baci se nu* 
Ca novice în 
lucreze la un

E. Vulcan
triei noastre pășesc pe porțile 
deschise ale școlilor medii se
rale și ale institutelor de învăță
mînt superior pentru a deveni 
oameni culți, cadre tehnice de 
nădejde.

La A.C.R.E. Vulcan majorita
tea muncitorilor sînt tineri. Bu- 
curîndu-se de prevederile privi
toare la învățămîntul seral, 
mulți dintre ei s-au înscris și 
urmează cursurile serale ale în- 
vățămîntului mediu. Printre a- 
ceștia se află bobinatorul Coica 
Nicolae deținătorul titlului, de 
cel mai bun bobinator din sec
ția bobinaj greu, Burghel Mihai, 
Safta Cecilia, Băncilă Stelian și 
alți muncitori harnici și price- 
puți.

I. SZIGETi
corespondent

Acolo unde muncesc comuniști
(Urmare din pag. l-a)

trebuie terminată. Prin darea în 
exploatare a acestui plan încli
nat, efectivul muncitorilor dte 
la transport de lemn va fi redus 
la jumătate, și, ținînd seama de 
economiile ce vor fi realizate, 
de faptul că mulți muncitori de 
ia transportul de lemn vor trece 
la lucrări productive, brigada 
tovarășului Kovacs Coloman de
pune toate eforturile pentru a 
termina lucrarea înainte de ter
men.

Și cîte alte exemple înaintate 
de muncă nu oferă comuniștii 
din sectorul IV! Cine a văzut 
galeria pe care o sapă brigada 
comunistului' Petruș Vasile, ca
re deschide drum spre noi rezer
ve de cărbune, rămîne impresio
nat de calitatea lucrărilor. Mem
brul de 
preluat 
rămasă 
numără 
Cunoscutul

partid Călușeriu Ioan a 
nu de mult o 
în urmă, care 
printre cele

brigadier

brigadă 
acum se 
fruntașe.

fruntaș

strung vechi. Asta a fost cu vreo 
nouă ani în urmă. Deși bătrîn, 
strungul îl asculta docil. Uzat 
cum era nu se putea lua la în
trecere cu vecinul său nou nouț 
sosit nu de mult de la uzinele 
„Iosif Rangheț" din Arad. Ce 
n-ar fi dat Vîtcă să lucreze la 
strungul ce-1 nou. Intr-una din 
zile și-a văzut dorința împlinită. 
I s-a dat să lucreze la strungul 
cel nou. A muncit cu hărnicie și 
pricepere, iar în ceea ce privește 
valorificarea materialului fieros 
risipit prin curtea minei era me
reu în frunte. Apreciindu-i cali
tățile, membrii de partid din ca
drul atelierului l-au primit în 
rîndul candidaților de partid. De 
atunci el a muncit cu și mai 
mult simț de răspundere. După 
un timp i-a venit tînărului Vîtcă 
Ioan sorocul să meargă să-și sa
tisfacă serviciul militar. Și aici 
s-a dovedit același tînăr destoi
nic, plin de inițiativă și price
pere. Aici a fost primit în rîn- 
durile membrilor de partid.

Tînărul 
mină, la strungul lui drag. Om 
și strung și-au început din nou 
activitatea pentru a veni în spri
jinul muncii din adine. Cîteva 
învîrtituri de manivelă și cuțitul 
strungului mușcă adîncă în car
nea tare a 
rul diform 
și șuruburi 
buloane de 
piese fără 
desfășura munca în subteran.

Munca strungarului Vîtcă loan 
la prima vedere nu pare prea im
portantă. Tot așa nici a strungari
lor Bocănici Simion, Cenușe Petre și 
Тбгбк Alexandru, dar succesele 
minei Lonea sînt în mod indiso
lubil legate și de hărnicia și pri
ceperea lor și asta nu-i puțin lu
cru.

s-a întors din nou la

metalului și din fie* 
încep să apară bucșe 
pentru compresoare, 
crațer și multe alto 

de care nu se poate

D. CR1ȘAN

Bartha Francisc a luat în pri
mire un frontal de mare capa
citate ,care dă o bună parte din 
producția sectorului, de un.de s-a 
angajat să extragă în cursul 
lunii septembrie, 600 tone de 
cărbune peste plan.

Hotărîrea colectivului sectoru
lui dte a lichida cu rămînerea în 
urmă, de a întîmpina alegerile 
în organizația de partid cu pla
nul îndeplinit și depășit, a foști 
oglindită cu deosebită putere de 
o recentă consfătuire de pro
ducție. Minerii din brigăzile lui 

Kardoș Gavrilă, 
multe altele 
cursul lunii1 
fiecare 
cărbune 
animați

Alexa loan, 
Dioancă Nicolae și 
s-au angajat ca în 
septembrie să dea 
100—200 tone de 
plus. Cu toții sînt 
voința de a dovedi că greută
țile pot fi învinse, că acolo unde 
comuniștii pun umărul șl mobi
lizează prin exemplul lor ma
sele, munca se desfășoară cu 
spor.

cîte 
în 
de

an de
fără

Dife-

ÎNCEPE NOUL AN ȘCOLAR: 
pârinfi procurați pen- 
iru copiii dvs. din timp 
uniforme școlare, care 
se găsesc în cantități 
abundente și în toate 
mărimile la magazinele 
de confeefii pentru 

copii.
Vînzarea se face și 

cu plata în rate.
Procurați din timp 

uniformele necesare 
copiilor dvs.

ts; :::::::::::

Й Amatori moto!
Jj
ii O.C.L. Produse Industria- 
: le Petroșani anunță că in
i' cepînd cu data de 15 august 
ii 1961 s-au pus în vinizare 
ii prin magazinul specializat 
i: „Moto-sport" din Petroșani 
■І următoarele tipuri de mo-

Condiții de plată: 
Avans minim 40 la sută.

jj tociclete, CU PLATA IN
ii RATE:
■І I.J. 350 cmc. lei 12.150
ii GZ. 125 „ 7350
ii C.Z. 175 „ 10.250
ii Java 250 я 12.950
ii Danuvia 125 „ ir 6.250
ii „K" 175 „ »» 7.850

•i Restul de preț se va achi- 
ii ta în maximum 12 rate pen
ii tru muncitori și militari șî 
ii majfimum 10 rate pentru alțî 
ii salariați și muncitori din co
ji operativele meșteșugărești, 
І; Profitați de condițiile a- 
ii vantajoase ce vi le oferim și 
ii cumpărați-vă motocicleta pre- 
ii ferată.

u

lîI*

PROGRAM DE RADIO
16 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa dte as
tăzi, 9,35 Muzică dfe estradă,
10.30 Muzică ușoară, 11,03 în
registrări de la etapa a 11-a a 
Concursului Internațional „Geor-' 
ge Enescu" — 1961, 12,00 Suită 
Dobrogeană de Anatol Albin, 
13,05 Concert de muzică ușoa-^ 
ră, 14,00 Din folclorul popoare-; 
lor. 14.30 Muzică de estradă, 
15.45 Actualitatea literară în 
ziarele și revistele noastre, 
16.15 Vorbește Moscova ! 17,50 
Știința în slujba păcii, 18,30 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare romînești, 19,15 Muzi
că de dans, 20,00 Festival In
ternațional „George Enescu" — 
1961. Transmisiune din sala 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. a operei „Othello** de 
Verdi, cu. concursul tenorului 
bulgar Dmitri Uzunov. PRO
GRAMUL II. 12,30 Cîntă or
chestra de muzică populară 
„Cindrelul" din Sibiu, 13,23 
Concert de prînz, 14.03 Muzică 
ușoară, 15,00 Muzică populară 
romînească, 15,30 Muzică din o- 
perete, 16,30 Muzică distractivă, 
17,00 Din cele mai bune pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători, 18,05 Tineri interpreți 
de muzică populară romînească,
18.30 Din creația compozitoru
lui Elly Roman, 19,30 Pe teme 
internaționale, 20,30 Muzică de 
dans, 21,45 Album artistic,
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Oameni pe pod ; AL. 
e'HIA: Fi bun pînă la moar
te; LONEA: Mama India; PE. 
TRILA: In pragul furtunii; LI- 
VEZENI : Casa părintească; A- 
N1NOASA : E lung drumul pînă 
acasă; VULCAN: Circul; LU 
PENI: Setea.
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Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
celei de-a 50-a conferințe a Uniunii 

interparlamentare

cu

S.
a-

ținîn- 
legi-

Hruș-
cu se-

torilor lor care împing .lumea în 
prăpastia unui război termo
nuclear.

In mesajul său, șeful guver 
nului sovietic constată cu satis
facție că Uniunea Interparlamen
tară a adoptat în ultimii ani o 
serie de rezoluții care contribuie 
la cauza nobilă a consolidării 
păcii.

Istoria cunoaște nenumărate 
exemple, se spune în mesaj, cînd 
parlamentarii, călăuziți de inte
resele popoarelor lor, s-au si
tuat cu fermitate de partea for
țelor care s-au pronunțat împo
triva războiului. Cu atît mai 
mult în zilele noastre ei trebuie 
să fie pătrunși de sentimentul 
de mare răspundere pentru soar
ta popoarelor lor.

Salutînd pe participanții l’a 
conferința Uniunii . Interparla
mentare, N. S. Hrușciov le urea
ză activitate rodnică și încunu
nată de succes în interesul men
ținerii și consolidării păcii în 
lumea întreagă.

Declarația celor două grupuri 
parlamentare ale P. C. Francez

PARIS 14 (Agerpres)
Ziarul

declarația celor două grupuri par
lamentare ale Partidului Comunist 
Francez care au discutat în cadrul 
unei ședințe comune prezidată de 
secretarul general al Partidului 
Maurice Thorez, raportul, informa
tiv în legătură cu situația poli
tică. prezentat de președintele 
grupului parlamentar comunist 
Waldeck Rochet.

Interesele Franței, ale poporului 
ei și ale întregii omeniri, 
ne în declarație, reclamă 
rea Tratatului de pace 
două state germane, care 
nitiva frontierele actuale și ar li
chida, moștenirea războiului. Este 
necesară îndeosebi normalizarea 
situației din Berlinul occidental.

In declarație se arată, de ase
menea, că tratativele duse la 
Evian și la Lugrin, cu reprezen
tanții guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria au fost sabo

,,L’ Humanite" publică
de delega-

refuză din 
autodeter-

Spaak va vizita 
Uniunea Sovietică

se spu- 
încheie- 
cu cele 
ar defi-

tate în mod conștient 
ții guvernului francez.

De fapt de Gaulle 
nou poporului algerian 
minarea intenționînd să amplaseze
pe teritoriul Algeriei baze mili
tare imperialiste, poligoane pentru 
experiențe nucleare și să facă în 
așa fel încât subsolul algerian să 
fie explorat exclusiv în interesul 
trusturilor capitaliste.

In declarație se arată cît de 
dăunătoare este intensificarea pu
terii personale și limitarea drep
turilor parlamentului.

MOSCOVA 14 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La Moscova s-a anunțat ofi
cial că Paul Henri Spaak vice 
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor 
Externe al Belgiei, a acceptat in
vitația președintelui
de Miniștri al U.R.S.S., 
Hrușciov, de a vizita 
Sovietică.

Intîlnirea dintre P. H.
N. S. Hrușciov va avea loc la 19 
septembrie.

Consiliului
Nikita 

Uniunea

Spaak ți

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Șeful guvernului sovietic, Ni
kita Hrușciov, a adresat un me
saj celei de-a 50-a conferințe a 
Uniunii Interparlamentare care 
are loc Ia Bruxelles. N. S. Hruș
ciov subliniază în mesaj că gu
vernul sovietic este gata în orice 
moment să ia loc la masa tra
tativelor în problema reglemen
tării pașnice cu Germania 
„scontînd că tratativele nu vor fi 
folosite pentru tergiversarea în
cheierii Tratatului de pace 
Germania".

Uniunea Sovietică arată N. 
Hrușciov, a fost și rămîne
depta sinceră ,a rezolvării paș
nice a tuturor problemelor inter
naționale. Ea nu a precupețit și 
nu precupețește eforturile pentru 
ca și problema reglementării 
pașnice cu Germania să fie so
luționată de comun acord, 
du-se seama de interesele 
time ale tuturor părților.

Dar, subliniază N. S. 
ciov, în loc să examineze
riozitate propunerile Uniunii So
vietice privind Tratatul de pace 
cu Germania, cercurile milita
riste din Occident s-au dedat la 
amenințări și provocări la adre
sa Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste. In aceste 
condiții Uniunea Sovietică a 
fost nevoită să ia o serie de 
măsuri în scopul întăririi secu 
rității sale, pentru a bara calea 
forțelor revanșarda și a ocroti-

f ----- O-----

Iranienii nu au încredere 
în S. U. A.

NEW YORK 14 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul din San Francisco al a- 
genției U.P.I., bancherul iranian 
Abol Hasăn Ebtehadj, luînd cu- 
vîntul lâ o conferință industria
lă internațională a declarat că 
cei un miliard de dolari pe care 
Statele Unite i-au acordat sub 

, formă de ajutor țării sale au 
provocat neîncrederea și ura ira- 

, nienilor față dte America. „Ma- 
' joritatea populației, a declarat 

el, nu are încredere în S.U.A., 
, și mulți urăsc S.U.A.".

Activitatea criminală a clerului 
falangist

HAVANA 14 (Agerpres)
In întreaga Cubă s-a ridicat un 

val de proteste împotriva crimelor 
comise de contrarevoluționarii 
clericali care deschizînd foc la 10 
septembrie dintr-o biserică au u- 
cis un muncitor și au rănit cîțiva 
trecători.

Clerul falangist scrie în această 
privință ziarul },Notidas de Hoy", 
a încercat să ofere imperialismului 
un nou pretext pentru a porni o 
agresiune împotriva Cubei. Dar 
această provocare nu și-a atins 
scopul.

din Cuba
Sîngele poporului vărsat în du

minica de 10 septembrie, sublinia
ză ziarul „Revolucion" constituie 
o urmare a activității criminale 
a grupurilor contrarevoluționare 
de clerici — falangiști care exer
cită instrucțiunile imperialiștilor 
și ale Agenției centrale de inves
tigații din S.U.A.

In comunicatul 
la 12 septembrie 
cerilor Interne al
activitatea contrarevoluționară 
înaltului cler falangist.

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

dat publicității 
Ministerul Afa- 
Cubei demască 

a

împotriva cîrtâșiei japooo —sud-coreene
TOKIO 14 (Agerpres).
Partidul 

protestează 
guvernului 
septembrie 
tățile sud-coreene.

socialist din Japonia 
împotriva hotărîrii 

de a relua în luna 
tratativele cu autori-

In declarație se subliniază ho- 
tărîrea fermă a socialiștilor ja
ponezi de a desfășura în întrea
ga tară 6 mișcare de protest 
pentru a împiedica realizarea 
cîrdășiei între reacțiunea japo
neză și cea sud-coreeană.

„Complotul primejdios al țărilor membre 
N T. O.

întreaga lume este îngrozită de 
faptul că ei sînt gata să condamne 
la pieire populația unei părți îb' 
semnate a propriilor lor teritorii 
Ei intenționează, de asemenea; să 
atace și țări neangajate. CENTO 
și-a dezvăluit acum scopurile, tot 
atît de respingătoare ca și cele 
ale blocurilor N. A. T. O. și 
S.E.A.T.O.", scrie ziarul.

..Popoarele subliniază săptămî
nalul, trebuie să înțeleagă că 
cazul unui război țările care 
permis puterilor occidentale 
construiască baze pe teritoriile 
pentru îndeplinirea unor planuri 
murdare vor fi primele obiective 
ale bombardamentelor nucleare".

ale С. E.
DELHI 14 (Agerpres)
Săptămînalul j,Naia Jug", care 

apare la Delhi, a publicat un ar
ticol intitulat ;,Complotul primej
dios al țărilor membre ale blo
cului CENTO". Publicînd docu
mentele secrete ale blocului 
CENTO și demasând prin a- 
ceasta complotul primejdios al a- 
cestui bloc, se spune în articol, 
Uniunea Sovietică „a făcut un 
mare serviciu popoarelor iubitoare 
de pace din întreaga lume".

„Nu este nimia 
rile conducătorilor 
Iranului și Turciei 
Americii și altor 
baze pentru a se 
atac nuclear asupra Rusiei’; dat

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

nou în planu- 
Pakistanului, 

de a acorda 
puteri nucleare 
întreprinde un

în 
au 
să 

lor

55înghețarea44 salariilor mur Eforilor 
continuă

LONDRA 14 (Agerpres)
Revendicările celor 183.000 de 

muncitori de la țesătoriile și fi
laturile din Lancashire cu privire 
la majorarea salariilor au fost 
respinse de patroni. Relatînd des
pre aceasta, ziaruț „Daily Wor
ker" subliniază cu indignare că 
fabricanții, respingînd revendicări
le muncitorilor sub pretextul în
răutățirii condițiilor de desfacere 
a produselor și reducerii numâ-

rului de comenzi, discută în a- 
celași timp planurile în vederea 
sporirii profiturilor lor. Ziarjjl 
„Daily Sketch" subliniază în**'* 
ceastă ordine de idei că fabri* 
canții textiliști au fost primii care 
au răspuns la chemarea ministru
lui de Finanțe, Selwyn Lloyd, de 
a se realiza economii prin „înghe
țarea" salariilor muncitorilor pen
tru a face față dificultăților e- 
conomice ale țării.

«ма;

к

INTRE MIT ȘI REALITATE
Au trecut doar cîteva săptă- 

mînii de cînd guvernul Republi
cii Democrate Germane ,a intro
dus controlul la granițele cu 
Berlinul occidental, dar se poa
te spune cu certitudine că a- 
ceastă acțiune a depășit caidrul 
intern al R. D. Germane și a 
început să exercite o importantă 
influență asupra situației inter
naționale.

Criza internațională creată de 
puterile occidentale în legătură 
cu propunerile Uniunii Sovieti
ce, R, D. Germane și celorlalte 
țări membre ale Tratatului de 
la Varșovia cu privire la înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania oglindește falimentul po
liticii externe a imperialismului 
care urmărește să rezolve greu
tățile prin care trece prin mij
loace învechite, cu ajutorul for
ței. Dar actualul raport de forțe 
pe arena internațională se dez
voltă nu în favoarea puterilor 
occidentale, care au încetat de 
fapt să aibă rolul dominant în 
relațiile internaționale, ci în fa
voarea statelor socialiste care 
își bazează politica lor externă 
pe principiile păcii, egalității în 
drepturi, dreptului popoarelor la> 
autodeterminare, respectării in
dependenței și suveranității fie
cărei țări.

Dacă maniacii imperialiști vor 
declanșa o aventură militară, 
Uniunea Sovietică, întregul la
găr socialist va tempera pe a- 
gresori. Opinia publică mondia

lă înțelege hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. referitoare la 
aminarea temporară a trecerii 
în rezervă a soldaților, matro
zilor, sergenților și plutonieri
lor al căror termen de serviciu 
expiră în anul 1961 și Declara
ția guvernului sovietic în care 
se vorbește despre reluarea ex
ploziilor experimentale cu arma 
nucleară.

Fiecare om fără păreri precon
cepute înțelege că guvernul so
vietic a fost obligat să ia ase
menea măsuri. In același timp 
Uniunea Sovietică este gata să 
semneze în orice moment acor
dul cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală care ar pune 
capăt și experiențelor cu arma 
termonucleară.

Politicienii burghezi mai lu
cizi nu pot însă să nu vaidă că 
sistemul mondial socialist de
ține o superioritate evidentă pe 
planul politicii externe. Siste
mul mondial socialist constituie 
o puternică forță de atracție 
pentru masele largi de oameni, 
ai muncij și influențează în mod* 
hotărîtor asupra întregii evolu
ții a relațiilor internaționale. 
Prin forța acestor factori obiec
tivi politica occidentală implică 
eșecuri și erori de calcul inevi
tabile. De aceea Occidentul se 
cramponează atît de mult de 
speranțele iluzorii de a păstra 
măcar echilibrul de forță, de a 
se menține pe vechile poziții și 

de a nu permite schimbarea si
tuației internaționale. Diploma
ția burgheză mobilizează toate 
forțele ei pentru a apăra prin 
toate mijloacele statu-quo-ul 
perimat din Europa, în,cingînd 
pînă la incandescență încorda
rea situației internaționale, mer- 
gînd pînă la amenințarea cu de
clanșarea unui război.

Orientarea politicii externe, a 
Occidentului exprimă năzuința 
ca ziua de ieri să devină ZÎua 
de mîine.

Dacă după cel de-al doilea 
război mondial puterile occiden
tale ar fi pășit pe calea lichidă
rii militarismului și fascismului 
din toate sferele vieții politice, 
economice și sociale ale Germa
niei, dacă ele n-ar fi întreprins 
acțiuni separate care au dezbi
nat Germania, atunci tratatul 
de pace ar fi fost de mult în
cheiat, Germania s-ar fi trans
format într-im stat democrat u- 
nic și iubitor de pace.

Mulți, chiar foarte mulți din 
Occident, încep să înțeleagă că 
politica mioapă, antinațională a 
conducătorilor lor aliați cu re
vanșarzii vest-germani duce .pî
nă acolo încît țările lor riscă să 
intre într-un impas periculos. 
In prezent se aude din ce în 
ce mai des în occident că ar tre
bui încheiat Tratatul de pace cu 
Germania și că trebuie să se ter
mine odată cu politica revanșar
dă pentru „a nu fi sclavii lui 
Adenauer".

Tratatul de pace corespunde 
intereselor întregului popor ger
man. El ar înlătura terenul pen
tru planurile criminale ale re
vanșei și războiului fratricid 
dintre cele două state germane, 
ar constitui baza pentru dezvol
tarea lor în condițiile întrecerii 
economice pașnice, ar duce la a- 
propierea acestor două state și 
la rezolvarea sarcinii sociale de 
reunificare a Germaniei, pe baze 
pașnice și democratice. Cine re
nunță la aceasta acela se demas
că ca dușman al intereselor na
ționale ale poporului german și 
nu mai puțin ca dușman al pă
cii în Europa.

Folosind forțele militariste și 
revanșarde din Germania occi
dentală, puterile occidentale 
transformă tot mai mult R.F.G. 
într-o forță de șoc împotriva 
țărilor socialismului. Pregătirea 
R F.G. pentru război а devenit 
pentru cercurile monopoliste din 
S.U.A. și din alte țări o parte 
integrantă a propriilor lor sco
puri. Politicienii de la Bonn 
vorbesc despre „interesele pa
triei", „libertatea poporului ger
man", dar au în vedere tocmai 
aceste scopuri ale monopoluri
lor. Văzînd în propunerile dte 
pace ale țărilor socialiste un pe
ricol de moarte pentru propriile 
lor planuri militare ei agravea
ză situația și zăngănesc armele.

Politicienii de la Bonn năzu
iesc să „distrugă" Republica 
Democrată Germană, s>-o anexeze 

la R. F. Germană, să înlăture 
orînduirea socialistă. Ei ar dori 
să înhame întregul popor german 
la atelajul revanșard și să-l a- 
runce în viitoarea unui război. 
In aceste scopuri ei folosesc și 
alte țări membre ale blocului 
nord-atlantic. Luînd recent cu- 
vîntul în Bundestag, Adenauer 
a chemat „la întărirea puterii 
militare" a N.A.T.O. și a ame
nințat țările socialiste cu o lo
vitură atomică. „Orientarea ri
gidă" a Bonnului nu este însă 
sprijinită pe dteplin nici în Ger
mania occidentală, unde se fac 
auzite tot mai des voci: ajunge 
domnilor, reveniți-vă în fire.

încheierea Tratatului de pace 
cu Germania a devenit o chestiu
ne urgentă. Amînarea încheierii 
lui ar încuraja forțele agresive 
și ar însemna o cedare în fața 
presiunii lor. „O asemenea si- 
ti ație, a spus tovarășul N. S. 
Hrușciov, ar încuraja și mai 
mult N.A.T.O. și guvernul de 
la Bonn în formarea în Germa
nia occidentală a noi divizii, în 
înzestrarea lor cu arma atomică 
și termonucleară și în transfor* 
marea întregii Germanii în prin, 
cipala forță de declanșare a u- 
nui nou război mondial". Acest lu
cru nu poate fi admis. Iată de 
ce guvernul sovietic a declarat 
că intenționează să încheie încă 
în anul 1961 Tratatul de pace 
cu Germania.

S. Tarov, colaborator al 
agenției „Novosti"
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