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• Stabifeea ««dinei de zi а sesiunii OJ4.U.; Ședința de vi
neri dimineața; A luat cuvîntul N. S. Hrușciov

• Întâlnirea dintre N. S. Hrușciov și K. Nkrumah
• Macmillan și (Mimul mini stru al Canadei vor pleca la se

siunea O.N.U.
• Eșecul politicii „răzbefalui race“
• Taîlanda continuă să amenințe Lansul

In fiecare lună cel puțm 1.800.000—2.000.000 lei economii

succese de scamă Ih reducerea 
prețului de cost al produced

l Munca harnicilor mineri și a celorlalți' muncitori aparți- 1 
• nînd de C.C.V.J. s-a soldat pînă acum cu o economie supli- ♦ 
f mentară la prețul de cost în valoare de pește 5.420.000 lei. Po- t 
? sibilitățile actuale permit însă ca angajamentul anual de a e- • 
I conomisi 9.045.000 lei să fie îndeplinit și depășit substanțial. ; 
ILa toate unitățile există în această direcție suficiente rezer- i 

ve interne. Despre felul cum acestea au fost folosite și ce eca- * 
nomii au adus vorbesc cele de mai jos. i

Folosesc mal puțin lemn
Jn ultimele luni colectivul mi

nei Petrila și-a îndreptat aten
ția cu hotărîre spre îmbunătăți
rea indicilor tehnico-economici ai 
producției. Un obiectiv de seamă 
al preocupărilor colectivului de 
aici îl constituie scăderea conti
nuă a consumului specific de 
lemn de mină. La sectoarele de 
producție ca și la investițiile mi
nei se aplică o seamă de proce
dee pentru micșorarea consumu
lui de lemn. Așa de pildă, s-a 
intensificat armarea galeriilor în 
Boțțari și cu susțineri metalice, 
abatajele se podesc cu văndrugi 
în; foc de cherestea, cofrajele la 
betonări se folosesc de mai mul
te ori etc. Prin aceste măsuri la 
Petrila în luna trecută s-a folo
sit cu 1,740 m.c. de lemn la 1000 
tone cărbune mai puțin decît era 
prevăzut. In perioada următoa
re consumul de lemn de mină la 
Petrila va scade încă mult avînd 
în vedere că se va trece la sus
ținerea metalică în frontale. Cum 
Se reflectă aceste consumuri re
duse în lupta pentru economii a 
harnicilor mineri petriîenî este 
lesne de văzut. Prețui de east pe 
tena de cărinmte brut a fost re

dus cu 1,40 lei pe tonă în ce pri
vește cheltuielile cu materiale.

Crește extracția de cirbune 
cocsificabil

In ultimile zile de muncă, mi
nerii care extrag cărbune cocsi- 
ficabil și-au sporit considerabil 
realizările. Pe baza sporirii ne
contenite a productivității mun
cii în abataje, la minele Lupeni, 
Vulcan și Uricani s-au produs 
peste sarcinile planificate pentru 
perioada 15—22 septembrie oca. 
1150 tone de cărbune cocsifica- 
bil. Din. această cantitate aproa 
pe 800 tone de cărbune ău fur 
nizat peste plan minerii de la 
Uricani care muncesc cu randa
ment mediu de peste 1,160 tone 
pe post. Și-au depășit cu 360 
tone de cărbune sarcinile de plan 
minerii sectorului I al minei VuJ 
can, iar cei de la sectorul l В 
al minei Lupeni cu aproape 200 
tone cărbune. Luptînd pentru a 
pune lă dispoziția cocsarilor tot 
iflai mult cărbune, minerii aces
tor exploatări acordă totodată a- 
tenția cuvenită calității cărbune
lui. --

Succesul energeticienitor 
de la Vulcan

conduce un abataj fruntaș la ml-.Brigadierul Hrițcan Vasile < * .
na Uricani. Datorită organizării bune a muncii și ajutorului a- 
cordat de tehnicieni, brigada lui Hrițcan Vasile obține în fiecare 
lună o productivitate medie în jurul a 6,500 tone de cărbune pe 
post. IN CLIȘEUL NOSTRU bri gadierul Hrițcan VasHe în timp ce 
se sfătuiește cu prim maistrul

unor
sale

miner Matei Alexandru asupra 
probleme privind îmbunătăți rea continuă a muncii brigăzii

După un strict vrogram

La mina Lonea
Sectoare fruntașe 

în economii

7» luna august majoritatea co- i’ 
lectivelor sectoarelor minei Lonea 'j 
dovedind o preocupare susținută j 
pentru reducerea cheltuielilor pe j 
tona de cărbune extrasă, au ob- ' 
tinut însemnate economii la pre- ? 
tul de cost. Minerii de la sectorul c 
III au redus prețul de cost cu 5,84 
lei!tona de cărbune, cei de la sec- S 
torul IV cu 6,6 lei/tonă, iar la j 
sectorul V cheltuielile planificate ]> 
pe producția de cărbune extrasă ? 
au fost reduse cu aproape un leu c 
Za fiecare tonă. Acest lucru deno--\ 
tă că s-au luat măsuri pentru o <( 
mai bună gospodărire a materia- S 
lelor, o urmărire mai riguroasă ț 
a consumului și elementelor ce ) 
intră în calculul prețtdui de cost.)

Cărbune de calitate <

ln luna august, minerii de la 
Lonea au primit bonificații pentru 

. calitatea corespunzătoare a cărbu- *, 
? neUci în valoare de peste 43.000 j i 
C lei. Această sursă importantă în ]1 
, obținerea de economii continuă să;

In vizită 
la alte întreprinderi
Zilele trecute, un grup de mun

citori, tehnicieni și ingineri de 
■ t^Jziiia de reparat utMaj mi
me din Petroșani au vizitat 
două mari întreprinderi din ra
ionul nostru, Termocentrala Pa- 
rpșeni și Filatura Lupeni. Cu a- 
cest prilej, la termocentrala Pa- 
roșeni grupul de vizitatori de 
Іа U.R.U.M.P., printre care se 
aflay mulți turnători, strungari 
și tehnicieni care au participat 
direct fa executarea unor co
menzi din partea acestei între
prinderi, s-a interesat asupra 
feîului. cum sînt, apreciate lucră
rile efectuate de ei și s-au în
treținut cu personalul din secții.

PITIC LEON 
corespondent

Bilanțul încheiat pentru luna 
august la Uzina electrică Vulcan 
aduce încă un motiy de mîndrie 
pentru harnicul colectiv de aici 
Economiile suplimentare obținu 
te se ridică la 508.000 lei. Aflînd 
acest nou și important succes iu 
ginerii, tehnicienii și muncitorii 
de aici și-au manifestat hotărî- 
rea de a continua șirul succese
lor. Dovada cea mai grăitoare 
este că în septembrie sarcinile 
de plan la producția de energie 
electrică .sînt îndeplinite la zi. 
Cele 508.000 lei economii se da
torase faptului că la uzină con
sumul de energie electrică pen
tru uzul -agregatelor a fost re
dus cu 5 la sută, iar consumul 
specific de combustibil cu 4 la 
sută prin folosirea mai judicioa
să a agregatelor, prin" repararea 
acestora în termene mai scurte 
decît cele planificate.

G. D.

La 
siseră
I în agitația obișnuită la acea oră. 
Doi tineri, cu toate protestele ce
lorlalți, își făceau loc cu coatele 
dorind să predea lămpile cîf mai 
repede.

— Ce-i 
masă t

. — Și la 
mai spun. 
Feri-baci. Doar știți bine 
îmi „petrec" după miezile

...Nu era ora 5 cînd pe poarta 
dubtdnî pășea agale Feri-baci. Se 
părea că se ferește de ■ cineva în- 
torcind capul în toate părțile. Se 
opri în fața sălii de repetiție a 
echipei de dansuri. Ezită un mo
ment. Apoi, hotărît, intră.
lui se perindau 18 perechi de dan
satori într-un joc puțin
In mijloc, instructorul număra în 
tact, unu-doi, unu-doi. Ionel, tre- 
cînd prin fața lui Feri-baci îl salută 
din priviri, apoi continuă să-și în- 
vîrtească fata în ritm cu ceilalți. 
Pînă seara tirziu a stat Feri-baci 
să-i privească, să-i admire. Se sim
țea și el tînăr, în mijlocul aces
tui tineret plin de viață și voie 
bună. Din darts însă nu înțelesese 
prea mult. Era ceva neobișnuit pen
tru el. La sfîrșit l-a lămurit însă 
instructorul. Pregătim un dans cu 
temă — Minerii din Lupeni — îi 
spuse el. „Apoi.frate, răspunse bă
trînul, ■ nu-i totul pus la punct, la
tă de pildă, tinerii aceia . doi par
că ar. avea oase în burtă, apăi așa 
dă un miner cu lopata

lămțăria minei Lupeni so- 
primii mineri din schimbul

Ionică ? Te grăbești la

masă dar și la... nu vă 
Să veniți să vedeți.

unde

In fața

obișnuit.

I
wfiaetcu ae economii continua sa ( 
/« valorificată de minerii de aid. i 
Dacă în luna trecută s-au primit 
bonificații la numai doi din indicii 
privind calitatea cărbunelui și a- 
nume la umiditate și granulației 
în luna aceasta, prin măsurile lua- 
( te pentru alegerea șistului vizibil; 
( calitatea cărbunelui extras s-a îm- 

\ I 
)

- e . .7 câtor arată că procentul de cenu-
sa-l bata, abia acuma vid că șt) -tn cărbunele extras este mai 
aici în abataj baiatul parcă dan- f mic cu 13 ta sută fa(â. de cel C 
sează, așa lucră. Ce vrei frate ? ( planificat, procentul de umiditate ) 
După „program' și aici și ^pcolo. s.a îmbunătățit cu 1,7 la sută, iarf 
Abia acuma înțeleg ce mult se tea- pro.centul de granulație este de r 
gă azi dansul cu munca. J asemenea ' normal.

M. Dumitrescu
-------- --------- ■' — g.*.*-»—-------------- ---------

Calitatea cărbunelui — 
o importantă rezervă internă

Spre casă bătrînul îi spunea or
tacului său de muncă: „Și tu măi 
Ionele, așa muncești în mină î Ori 
dai cu lopata de curg nouă ape de 
pe tine. In joc abia te miști, de 
parcă n-ai fi adevărat miner care 
știe cum să lucră în abataj Г.

In șutul de a doua zi, bătrimâ, 
privea la băiat în taină. „Bată-l

I

------------------------  ----as s-a im- J1
bunătății la toți indicii-. Pini laț

dan-}

20 septembrie analizele, de labo-1

i S. _ - - r

)

5

■ Numai în privința procentului 
de cenușă, minerii nu pot ra
porta succese. Cu excepția co
lectivului de la Aninoasa, toate 
celelalte colective miniere au dat 
cărbune cu un procent de cenușă 
mai ridicat decît cel admis. E- 
xistă în această privință o sea
mă de cauze obiective dar și 
multe subiective. Așa de pildă 
la mina Lupeni, unde cărbunele 
a avut cu 1,3

această 
internă 
pentru 
de e-

PE TEME
ACTUALE

la sută mai multă 
cenușă s-au ma
nifestat o seamă 
de inițiative bu
ne pornite de la 
mineri pentru a 
extrage cărbune

Modificarea 
trenurilor de roți 

de la locomotivele 
electrice de 4 tone
Datorită faptului că trenurile de 

roți la locomotivele de 4 tone se 
uzează în circa 6 luni locomotive
le stau fără a putea fi utilizate 
circa 45 zilet pînă cînd trenurile 
de roți sînt recondiționate la 
U.R.U.M.P.

Pentru a înlătura aceste deza
vantaje și a nu îngreuna transpor
tul în subteran, am propus ca să 
se modifice trenurile de roți de la 

эсопж О ie *2 tonez care au 
fost jțcoase din funcție. Modifica
rea coastă în înlocuirea : axei tre
nului de roți și adoptarea banda
jelor în loc de roată plină. Toate 
aceste operațiuni se pot executa la 
exploatare .în timp relativ scurt, 
fără a fi .nevoie, să așteptăm. pp 
cele de la U.R.U.M.P.

E. BODOR. S. SABIN
inovatori- ■ ]

’ In fâța intrării la exploatarea Petrila s-a construit și dat 
în foi os ința o nouă sală de așteptare pentru muncitorii mi
neri care circulă cu trenul mic. IN CLIȘEU: Aspect exte- 
îiot ai sălii de așteptare din gara, Petrila.

Minerii exploatărilor Văii Jiu
lui au destule motive să se mîn- 
drească de rezultatele muncii de
puse în luna trecută. Este de a- 
juns să reamintim că prin creș
terea productivității muncii în 
medie la peste 1,025 tone cărbu
ne pe post, economia națională 
a primit peste plan însemnate 
cantități de cărbune cocsificabil. 
Să vedem însă de ce calitate a 
fost cărbunele extras, cum s-a 
folosit 
rezervă 
în lupta 
obținerea 
conomii.

In această direcție trebuie a- 
rătat că în ansamblu s-au obți
nut unele succese în îmbunătă
țirea calității producției. Astfel, 
la exploatări s-a acordat o mai 
mare grijă granulației cărbune
lui. pușeîndu-se cu mai mult 
discernămînt. Cărbunele extras 
de mina Lonea, spre exemplu, ( 
a avut o granulație' cu 1,1 la 

sută mai bună decît cea stabilită. 
La Petrila și Aninoasa, la căr
bunele pe care minerii de la Vul
can l-au livrat preparației Pe
trila, indicele de granulație a 
fost cu 5,5—7,4 la s-ută îmbună
tățit față de norma admisă. A- 
ceasta înseamnă că de la aceste 
mine s-a livrat cărbune blocuri 
în cantitate mai mare, ceea ce 
pe combinat duce Ia o importan
tă sursă de beneficii.

Și în ce privește umiditatea 
cărbunelui s-au obținut rezulta
te promițătoare. La toate exploa
tările cărbunele a fost mai uscat 
permițînd o sortare mai completă 
în instalațiile de sepaYare și cla
sare die la preparații, deci folo
sirea mai economică a agrega
telor acestor uzine.

cu cît mai puțin șist vizibil în 
el, inițiative care nu au fost pri
vite cu suficientă, atenție de con
ducerea minei și nu au fost ex
tinse. Este vorba, printre altele, 
de măsura luată de frontaliștii 
de la sectorul III de a plasa în 
schimbul de tăiere un om pe fî- 
șie pentru a alege de pe crațer 
toate bucățile de șist care pot 
scăpa echipelor de tăiere, post 
care și-a dovedit eficacitatea.

Cu toate că în privința pro
centului de cenușă nu se stă bi
ne, o seamă de exploatări care 
s-au încadrat în indicii de cali
tate au beneficiat de însemnate 
sume primite drept bonificație. 
Așa de pildă la Petrila suma: 
primită drept bonificație se ri>; 
dică la 236.000 lei. Tot cam atît 
a primit și mina Aninoasa. De 
aici rezultă marea însemnătate 
ce trebuie acordată calității căr
bunelui ca rezervă importantă în 
lupta pentru economii.

In luna septembrie rezultatele 
obținute indică o îmbunătățire

(Continuare te pag. S-a)
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10 ORE Ih ‘PEȘTERA ЧЕСЕ'
In vara acestui an, cu un grup 

de prieteni, am făcut mai multe 
excursii turistice pe masivul Rete
zat. Luna trecută, cu prilejul unei 
coborîrl de pe versantul sudic 
ne-am văzut siliți să înoptăm la 
una din cabanele muncitorilor fo
restierii din 'sectorul Cîmpu lui 
Neag. In seara aceea, la lumina fo
cului, povestirea unui muncitor 

yîrstnic ne-a atras atenția în mod 
deosebit. Era vorba despre o peș
teră uriașă, puțin cunoscută și du
pă spusele povestitorului un ade
vărat labirint de galerii intermi
nabile. Exprimindu-'ne îndoiala 
asupra existenței unui astfel de 
loc prin apropiere, moș Tome, pu
țin jignit, s-a oferit să ne ducă 
pină acolo.

A doua zi în zori, ținîndu-te de 
cuvlnt, bătrînul ne-a condus pini 
la load denumit „Peștera rece'’. 
Neavînd mijloacele necesare pen
tru a efectua o coborîre în inte
rior am amînat pe altă dată vizi
tarea acestei tainice cetiți sub- 
pămintene.

Intr-o frumoasă dimineață de 
duminică, după o meticuloasă pre
gătire, echipați cu cisme de cau
ciuc și șalopete impermeabile, înar
mați cu lămpi electrice și fringbii 
am pășit pentru prima dată îm
preună cu prietenul meu Flori 
loan, tehnician la mina Lupent, 
pragul „Peșterii reci" situată pe 
malul drept al Jiului de vest la 
o depărtare de 4 km. de satul 
Cîmpu lui Neag,

Intrăm intr-o galerie îngustă ce 
coboară în pantă. Speriați de lu
mina vie a lămpilor noastre, flu
turi pseudo-scorpioni și păianjeni 
caaerrucoli dispar cu repeziciune 
în crăpăturile pereților. La o co
titură, galeria cu pereții cenușii ți 
fără podoabe se îngustează îngri
jorător. Ne strecurăm în tăcere pb 
sub bolovanii uriași ce stau sus
pendați, amenințător. Drumul de
vine din ce în ce mai anevoios.

In sfârșit, după vreo 200 de metri, 
terminăm urcușul și ajungem într-o 
sală vastă. In fața noastră se des
chide un adevărat labirint de ga
lerii. Alegem una la fatîmplane. 
După cîțiva pași ne oprim. Un bău 
înfiorător ne taie calea. Lumina 
lămpilor noastre nu-i atinge fun
dul. Cercetăm altele. Unele galerii 
formează dom simple întrlndttri, 
altele coboară brusc sub forma u- 
nor avana verticale.

h dreapta și in stinge noastră 
se cască golul unsă amfiteatru u- 
riaș. Balta, pereții fi vatra ritet a- 
coparite cu tot felul da fonte și 
incnutații de edeit auttditet. Mi
na măiastră a naturii a sculptat cu 
răbdare de sute fi mii de ani mi
nunata. ЙЯМЙАГ, contraforturi, bal
dachine fl irsperii toate acoperite 
cu o bogăție fără seamă de dantele 
fine și diafane. Albul imaculat 
al toiului ne oprește pe loc. Emo
ționați, nu îndrăznim să mai facem 
nici stn pas. Fascicolele de lumină 
alt lămpilor noastre provoacă un 
joc orbitor de sclipiri ți artificii 
colorate. Nu este ușor să precizezi 
sentimentul pe care ți-l trezește 
această priveliște. Trecuse mai bi
ne de o oră de cînd, uimiți stă
team în același loc și admiram a- 
cest îneîntător monument natural, 
înainte de plecare ne-am ales cu 
grijă din cupa unei scobituri cîteva 
pietricele albe, emailate. Sînt perle 
de cavernă, născute din precipita
rea calcitei.

La reîntoarcere in spre galeria 
principală, una dintre cele două

lămpi ale noastre se defectează. 
Surprizele însă nu s-au oprit nu
mai la acest incident. După ce par
curgem cîteva zeci de metri, ne 
oprim înmărmuriți. Camera semi
circulară în care intrasem nu avea 
o altă ieșire.

— Să fi greșit noi dausmd ? Am 
făcut calea întoarsă pe același cu
loar examinind cu atenție fiecare 
colțișor de trecere. De săgeți in
dicatoare nici urmă. Situația deve
nea neplăcută. După o ori de 
căutări zadarnice ne rătăcisem de-a 
binelca. Așezați pe marginea unui 
prag de vatră cbibzșdm pa întune
ric ce botărire si luăm. Pornim din 
nou. De data aceasta în direcție 
opusă.

intr-emul din pereți o imensă 
spintecători ducea undeva sus. Ne 
cățărăm cu greutate, ajuiîndu-ne 
reciproc. Cu chiu cu vai am ajuns 
la un etaj superior. Luminînd încă
perea, prietenul meu scoase un 
chiot de bucurie, în sfirșit am dat 
peste unul din indicatoarele noas
tre. Drumul spre ieșir^-am con
tinuat fără nici un fel de greu
tate.

Abia după ce am ieșit la su
prafață ne-ат dat seama cit de 
ciudat și deosebit este tot ce am 
văzut în cele 10 ore cît am stat 
in „Peștera rece” de la Cîmpu lui 
Neag. Cine știe elfi ochi îndrăgos
tiți jd. я frumusețile subpimintene }t 
dornici de a verifica spusele noas
tre vor admira neuitatele frumu
seți din această peșteră.

Sîmbeia e ziua frtaeritor; nu 
de petreceri ci de adivitafi. in
tensă. Toată lumea se tunde șl 
se bărbierește (cu excepția cis- 
m ari lor despre care se spune,, fă
ră aici un temei 1 că se bărbie 
resc lunea). Iată de ce în ziua 
aceea erau multi clienți la uni. 
tatea de frizerie nr. 12 a coope- 

• rativei „Jiul" din Petroșani.
Pe un scaun se așeză un băr

bat între două vîrste, îmbrăcat 
. modest, ca de șut. Frizerul res, 
<pectiv ti „cîntări" din ochi, apoi, 
s parcă dezamăgit, ieși afară din 

frizerie. Clientul, prfvindu-și 
barba nerasă în oglindă, aștep- 

'șftă răbdător. Dar se scurseră zeci 
de minute și frizerul tot nu mai 
apărea. îngrijorat, clientul plecă 
să-l caute: „Cine știe i s-o fi 
întîmplat omului ceva că altfel

DEC E...
De cîteva zile în noul cartier 

Livezeni, ea de altfel în toate 
părțile, se fac pregătiri1 intense 
pentru aprovizionarea cu cele 
necesare pentru conservele dte 
iarnă. In chioșcul din centrul 
cartierului, începînd de ieri, lu
crează de zor cîțiva oameni la 
amenajarea unei noi unități... 
Gospodinele, sătule să tot care 
cu autobusul local tocmai din 
centrul orașului — legume, pîi- 
ne, carne, э-au bucurat foarte 
mult crezînd că, în sfîrșit, nu 
vor mai pierde atîta timp și nu 
vor mai depune at î tea eforturi 
cu aprovizionarea de iarnă. Mul
te din ele s-au și prezentat la 
chioșcul în plină pregătire în- 
trebînd curioase ce nouă unita
te se va deschide aici: de pîine ? 
de carne ? O.A.D.L.F. ? etc. Un 
bătrînel simpatic le răspunde 
parcă în glumă : „Ce pîine, car
ne și zarzavat vreți ? Aid se des
chide... un nou bufet T.A.P.L.

de a veni 
ceva 11 tră-

încremenit.
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uite de modelare cu acțiune con-/yiatematician . țțnue șj -tu mașinile universaleA/lașina
G mașină electronică de cal

culat „Integrat* care înlocuiește 
cîțiva zeci
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LA PLIMBAREl
Elevelor : Bîrccanu Eugenia, • 

Dobrescu Constanța, Bărbulescu î 
Doina, Ciulai Ghizela, Andreeicu J 
Liliana, din anul II al Școlii de* 
gospodărie Petroșani care au < 
ceiul să plece de la orele de

! Ora e plictisitoare!
Casc, mi-e-somn ce să fac oare ? 
Aș pleca zău la plimbare 1 
Doina, Ghizi, Jeni, Taața
Mergem ?
— Auzi colo ce-ntrebare.„
— Sîntem gata. Indiscret 1 
Doina spune. Mai încet

Vreți s-audă profesoara ?
— Ce frumos e-afară.„ soare, 
Veselie, și plimbare!
Și-au plecat. $i s-au plimbat... •* 
Orele? Păi „le-am uitat" 
Tanta sare :
— Vreți acum să vedeți și un film bun? 
De exemplu: ,Jn ajun".
— Gata tu! ideia-i bună... 
Toate parcă au dat să spună 
Hai la film
Și au plecat!
Au ajuns și au intrat.
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de matematicieni 
a fost construi
tă la Institutul 
electrotehnic de 

telecomunicații 
din Leningrad.

Această mași
nă care face par
te din categoria 
celor cu cifre 
poate rezolva 
probleme grele 
de matematică, 
dirijează auto
mat funcționarea 
mașinilor unelte.

Pe această ma
șină se îmbină 

metodica rezolvă
rii problemelor 
de matematică 
folosite la mași-

cu cifre, obișnuite. Datorită a- 
cestui lucru a fost considerabil 
simplificată dirijarea ei, a fost 
sporită exactitatea calculelor.

Mașina poate fi deservită nu
mai de doi specialiști.

Un nou vas de pescuit
Pe șantierul de construcții nava

le din Stralsund a fost pus pe chi
lă primul vas de pescuit în regiu
nea tropicelor, proiectat și construit 
în R. D. Germană. Vasul va fi 
înzestrat cu cele mai moderne ins
talații de pescuit și frigorifice 
precum și o fabrică pentru prepa
rarea peștelui.

Beton din re^iduri 
de bumbac

Chimiștii din Uzbekistan 
obținut un beton din reziduri 
bumbac. încercările au arătat

noul material de construcție de- 
- pășește de 3—“7 ori -betonurite 

obișnuite ca ciment țn >rivința 
’•existentei. Noul beton rezistent 
la foc, apă, acari, este un bun 
izolator termic și electric.

Noul beton are 0 însușire pre
țioasă — se lipește foarte bînei 
de metal. La încercarea de ru
pere, se rupe armătura de oțel 
dar locul de contact aî betonu
lui cu metalul rămîne intact.
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Aparatul electrostatic 
de vopsit

Aparatul electrostatic care pul
verizează coioranții a suscitat un 
deosebit interes. Noua invenție 
ungară exclude folosirea pistolului 
de pulverizare ca ți a ventilatoare
lor ți aspiratoarelor de mare ran
dament. Materia colorantă este răs- 
pîndită pe piesa care trebuie să fie 
vopsită cu ajutorul forței electro
statice.

Hobote în sală nene — 
Cum »-a fost de multi vreme. 
Fetele, timpul si treacă 
Hohoteau ! păi ce sa facă !
Un spectator îndrăzneț 
Spune t •— Fetelor ce-aveți î

De ce rîdeți ? Hai tăceți I 
Ghizi, umflfadu-se în pene 
Cu-n aer de bătăuș 
Zice : „Ori lași pliscul nene 
Ori te trag de pir acuși1*-.

S-au distrat minune mare.
Ce să spun...

Zău frițioare 
Le-a plăcut mult „In ajun* 
— Fetelor avem chimie, mergem

Ori ne mai plimbăm ? 
Jeny spune: Naiba știe

Ce si facem ? Să mai stăm I

*e*ee.*«t«****«

PREGĂTIRI
DE IARNA

Popularitatea și bărnida șefu
lui de brigadă Mihai Ștefan de 
la mina Petrila, a trecut de 
mult timp granițele Văii Jiului. 
Zilnic din abatajul unda burea
ză brigada' se ies zeci de tone 
de cărbune la suprafață, peste 
plan. El este cunoscut și ca un 
bun gospodar al locului de mun
că. De fiecare dată etnd intră 
îri șut pregătește uneltele și lo
cul de muncă pentru ca apoi să 
dea din plin cărbune. Dar, reale 
calități de gospodină are și soția 
sa... care nu a fost pînă acum 
atît de popularizată dar pe care 
soțul ei o apreciază foarte mult. 
Și are și de ce. Ca orice gospo
dar bun care-și face „vara sa
nie'1 ea pregătește din timp con
servele pentru iarnă.

nu mă Htea el să aștept atîta, 
mai cu seamă că sînt muiți di- 
enți azi“ — își spuse el. Dar za
darnic. Omului îi veni totuși o 
idee... Merse la bufetul „Orădi- 
ttH*“ de alături. Intr-adevăr fri
zerul nostru se „împiedicase" de 
cîteva pahare cu țuică și cu toate 
eforturile disperate 
șpre frizerie parcă 
’gea niereii înapoi.

Clientul rămase
„Le si aibă ăsta oareî". Cine

va de alături îi șopti discret: 
„Nu-1 cunoști ? Asta e Rac Va- 
sile și... ca și cucul, își „cîntă" 
numele". Ințelegînd situația, cli
entul îl ajută pe Rac să se în
toarcă cu fata Ia bufet zicîn- 
du-și; ..Poate în felul acesta, 
mergînd ca racul o să ajungă 
înapoi la frizerie". Ce să-i faci 
— Racu-i tot... Raci

BUFET?
Gospodinele au rămas surprinse. 
Cum ? ~ se întrebară ele —. noi 
avem în primul rînd nevoie de 
zarzavaturi și fructe, de centru 
de pîine, de lapte, nu de bufet! 
Multe au crezut însă că e o glu
mă, dar chiar ieri T.A.P.L.-U1 a 
anunțat oficial: „Luni se va des
chide noul bufet în cartierul Li
vezeni". Oare s-or pune aici în 
vînzare și roșii, lapte, pîine și 
alte produse die acest fel, aju- 
tînd într-adevăr gospodinele din 
cartier ?

D MUGURI 
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MICA PUBLICITATE
ANUNȚ...
...0.C.L. Produse industriale 

Petroșani aduce la cunoștința 
oelor interesa^ că odată cu sosi
rea sezonului ploios s-au pus în 
vînzare prin magazinele respec
tive coaie de htrtie, cartoane și 
pînză impermeabilă în locul pe
lerinelor de ploaie (din material 
plastic) care vor sosi în maga
zine la... primăvară.

SE OAUTA...
...De aproape 1Ѳ zile, de că» 

tre elevii din Lupani și Vulcan 
care învață în școhle din Petro
șani, vagonul C.F.R. (special re
zervat lor) pierdut odată cu în
cheierea anului școlar trecut. 

- Cercase îl găsesc sînt rugați să-i 
aducă stației C.F.R. Petroșani în 

’ cri mei seurt timp. Recnmpe»ă 
—- un ioc rezervat în vagțNMil 
special pentru elevi pe nrtj Ite- 
troșani—Lupeni și retur. ,a'* 

S-A PIERDUT.. -S
...De către autocamioanele și 

căruțele I.C.O. Vulcan, clopotul 
care anunță locatarii din Soho- 
dol să scoată gunoaiele. De fapt, 
nu se știe precis: s-a piprduț a» 
cest clopoțel sau grija F.C.O. 
Vulcan pentru păstrarea curățe
niei acestui cartier ? ! Cine îl gă
sește e rugat să sune cu ef la 
sectorul I.C.O. Vulcan pentru 
a-î... trezi pe cel care răspund 
ite acest lucru.

SE CUMPĂRĂ...
...De către O.C.L. Alimentara 

rafturi și lăzi de seîndură nece
sare centrului de distribuirea pîl- 

jsnii din Uricanî, unde în locul a- 
uestora există doar o prelată. In 
schimbul a trei seînduri și șase 
cuie se dă prelata șl... veșnica 
recunoștință a O.C.L. Alimen
tara.

OFERTE DE... SIRMA 
Gospodinele din cartierul Lî 

vezeni-Petroșanj oferă în mod 
gratuit doritorilor, cantități în
semnate de șîrmă întinsă între 
blocurile cartierului. Doritorii le 
pc-t ridica numai seara cînd, da
torită întunericului, sârma singu
ră îi agață... de gît.

Crearea 
unui nou alfabet

Ministrul Educației Naționale a 
aprobat propunerile privind crea
rea unui alfabet Meo, Tay, Nung 
și reforma alfabetului Thai.

Toate aceste dialecte locale ale 
minorităților naționale dm Viet
nam au trecut 1a scrierea în aUe- 
betul latin pe baza dialectelor ce
lor mai răsptodite îa Vivtnamul 
de nord.



Toate gazelele de perete — 
la nivelul cemjelor I

Mai mult sprijin consiliilor 
de judecată

In cadrul presei noastre, ga
zetele de perete sînt organe ale 
organizațiilor* de partid și ale 
sindicatelor pe lîngă care acti
vează. Ele își desfășoară acti
vitatea în întreprinderi și insti
tuții, acolo unde oamenii muncii 
luptă cu entuziasm pentru apli
carea în viată a sarcinilor ce le 
stau In față. Gazetele de perete 
au meairea să contribuie la mo
bilizarea colectivelor de munci
tori, tehnicieni și ingineri, la rea
lizarea planului de producție, la 
răspîndirea metodelor ți expe
rienței înaintate, în munca de 
partid și de stat, în promovarea 
a tot ce este nou și înaintat.

Activitatea gazetelor de pere
te din întreprinderile și institu
țiile din raionul nostru s-a îm
bunătățit simțitor în ultimul 
timp. Așa, de exemplu, gazetele 
de perete de la minele Petrila și 
Lupeni, U.R.U.M.P., Filatura 
Lupeni, preparația Petrila și al
tele, desfășoară o activitate rod
nică. Aceste gazete de perete se 
ocupă temeinic de tratarea pro
blemelor legate de producție, de 
organizarea și desfășurarea în
trecerii socialiste, de oglindirea 
realizărilor obținute de oamenii 
muncii

Din păcate sînt însă unele co
lective de redacție care nu se 
îngrijesc în suficientă măsură ca 
gazetele de perete pe care le co
ordonează să se ridice la nive
lul sarcinilor. Un exemplu în a- 

-cețstă privință este colectivul de 
redacție al gazetei de perete 
„Drumul socialismului1* al orga
nizației de bază nr. 3 Lonea. 
Gazeta a rămas de muită vreme 
în părăsire. La ea se văd doar 
două articole, iar alte spații sînt 
goale. Unul din articole, cel sem
nat de tovarășul Lupașcu Radu, 
secretarul organizației de bază, 
datează din ziua de 27 iulie a.c. 
EI tratează în general problema 
întrecerii socialiste fără a da 
nici un exemplu concret din sec
torul III. De asemenea, cu greu 
se poate descifra titlul celuilalt 
articol, semnat de, tovarășul Do- 
brescu Octavian care cuprinde 

■ cîteva chemări la întrecere în cin
stea Zilei minerului și a zilei de 
23 August.

Fată de această situație se pu
se întrebarea: Oare diu Juna iu
lie a. c. nu a. mai existat nimic 

nou în activitatea sectorului? 
N-au existat realizări care meri
tau să fie oglindite la gazeta de 
p£"îte? Au existat fără îndo- 

. Fată ctteva exemple; Sec 
torul II1 a extras în luna august 
380 tone de cărbune peste plan, 
a obținut 9030 Iei bonificații; a 
depășit angajamentul anual la 
economii cu peste 50 la sută. 
Este, mai de grabă, vorba de o 
neglijență crasă din partea to

tei it nttfii priit i silinriiei Mieii»
In Rusia prerevoluționară, re

zervele prospectate de minereu de 
fier se ridicau la circa două mi
liarde tone. Geologii sovietici, cer
cetând minuțios întinderile patriei 
tor, au descoperit numeroase as* 
cunrișuri ale naturii și au pus in 
slujba poporului comori nemaivă
zute. în prezent, rezervele pros
pectate de minereu de fier ale U- 
niuuii Sovietice reprezintă peste 40 
la sută din rezervele mondiale. 
Dacă în 1913, Rusia țaristă ocupa 
tocul al cincelea din lume la ex
tracție de minereu de fier, în pre
zent Uniunea Sovietică ocupă pri
mul loc din lume, lăsînd în urmă 
nu numai Anjlia, Franța si Germa
nia. ti și Statele Unite ale Ameri
ca

Qar dezvoltarea impetuoasă a 
siderurgiei sovietice necesită canti
tăți tot mai mari de minereu. De 
aceea, s-a prevăzut ca în 1965 ex
tracția de minereu de fier să creas
că în UJLS.S. la 150-160 milioa

varășilor Biro Iuliu, Barbălatfi 
loan și Helgiu Mircea, care fac, 
parte din colectivul de redacție 
al gazetei de perete. In 
activitatea sa, colectivul de 
redacție ai gazetei de pe
rete din sectorul III al minei 
Lonea trebuie să primească un 
sprijin mai substanțial din par
tea biroului organizației de bază.

Intr-un fel asemănător se pre
zintă și gazeta de perete „Revi- 
zorul“ din cadrul complexului 
C.F.R. Petroșani. Pe lîngă fap
tul că este ștearsă de vreme, ga
zeta are și articolele învechite. 
Slaba activitate a colectivului de 
redacție de aici se datorește fap
tului că biroul organizației de 
hază, în frunte cu tovarășul Ci- 
cortoș loan, nu a trecut la re
organizarea și completarea co
lectivului de redacție în urma 
plecării unor tovarăși la dife
rite școli, iar cei doi tovarăși 
care au mai rămas — Moraru 
Iulian și Neață Gheorghe — nu 
au fost îndrumați și controlați 
în muncă.

O activitate slabă desfășoară 
și colectivele de redacție ale ga
zetelor de perete de la O.C.L. 

Alimentara Petroșani, sectorul I 
Ctmpa, Depozitul de lemne Pe
trila și altele. Trebuie ca mem
brii colectivelor de redacție mal 
sus amintite, sub îndrumarea bi
rourilor organizațiilor de bază, 
să muncească cu mai multă se 
riozitate pentru ca gazetele de 
perete de a căror activitate răs
pund să-și trăiască din plin via
ța. Birourile organizațiilor 
de bază trebuie să treacă la com
pletarea colectivelor de redacție, 
să supună analizei în adunări 
generale activitatea acestora ast
fel ca gazetele de perete să de 
vină ajutoare prețioase în mun
ca organizațiilor de partid pe 
lîngă care au fost create.

Z. ȘUȘTAC
1 ....... ...................... . - --î-

CKffi din revista
Marea lege a drepturilor 

noastre — fotoreportaj cu prile 
jul Zilei Constituției.

— Un fapt cu adevărat sen
zațional care a făcut să cadă 
vălul — Acolo unde au fost puse 
pe treabă razele cosmice — O 
fetiță grăsuță din anul 1895 — 
reportaj de Constanța Bratu.

— Canibalii — pagini negre 
din istoria colonialismului sînge- 
ros și- prădalnic — de M. Cîr- 
loahță.

— Tragedie în schimbul trei — 
schiță de Stela Neagu.

— Actualități literare de peste 
hotare.

ne tone față de 88,8 milioane tone 
în 1958. Pentru a asigura o creș
tere atît de mare în Uniunea So
vietică se înfăptuiesc o serie de 
(importante măsuri în domeniul 
sporirii extracției la minele exis
tente, valorificării de noi zăcămin
te în special prin aplicarea meto
dei de extracție la zi și construirii 
unor noi mari combinate de con
centrare a minereurilor.

în anul și jumătate care a trecut 
din actualul septenal au fost obți
nute mari succese în extinderea 
capacităților industriei de extracție 
a minereului de fier. în 1959 au 
fost construite și reconstruite de 
două ori mai multe cariere și mi
ne dedt în 1955- Conform preve
derilor, anul acesta vor fi puse in 
funcție un număr de capacități noi 
egal cu cele puse in funcțiune în 
decurs de aproape cinci ani. Dar 
lucrările efectuate în prezent în a- 
ceastă ramură a industriei sovietice 
nu se caracterizează numai prin

In scopul asigurării participă
rii maselor largi de oameni ai 
muncii la lupta împotriva încăl
cării îndatoririlor de serviciu, a- 
titudinii neglijente față de avu
tul obștesc și a altor fapte care 
sînt contrare intereselor celor ce 
muncesc etc., în cadrul întreprin
derilor și instituțiilor s-au creat 
consilii dte judecată din care fac 
parte oameni ai muncii din ca
drul unităților respective.

Importanța acestor consilii, 
care judecă fapte de natura ce
lor menționate mai sus, este con
siderabilă ăvînd în vedere rolul 
lor în educarea oamenilor, în 
mentalitatea cărora au rămas 
încă concepții învechite.

In majoritatea cazurilor, con
siliile de judecată din cadoul u- 
nităților aparținînd radonului 
Petroșani și-au dus la îndeplini
re sareinile ce le-au stat în față. 
Putem spune că hotărfrile pe ca
re le-au luat, au adus o contri
buție prețioasă la munca de e- 
ducare a maselor în spiritul res. 
peetării și apărării avutului ob
ștesc și a unei comportări juste, 
tovărășești, în cadrul unităților, 
între angajați.

Mai sînt însă consilii de jude 
cată care nu au funcționat con
form indicațiilor, iar în unele 
unități nici nu au fost create. A 
ceasta, datorită organelor, sindi
cale și conducerii unităților ca
re nu au desemnat, conform le
gii, persoanele care compun con
siliile de judecată. De exemplu, 
la Filatura Lupeni, în ultimii 
doi ani la rînd nu au mai fost 
desemnate persoane pentru con
siliu! de judecată sau cel puțin 
sa fie confirmat vechiul consiliu, 
iar la I.U.T. Livezeni', consiliul 
de judecată a fost desemnat nu
mai de către comitetul sindica
tului de aici și nu și de condu
cerea unității.

S-au întîmplat și саэдні < d 
lapte de competența

„Flacăra” ih*. 38
— De pe „șantierul** de lucru 

al scriitorilor.
Umor

— Obadă și Cri si ache — schi
ță umoristică de Victor Păți goi.

— N-ain dansat dedt o toam
nă — schiță de L Atanasiu-Atlas.

— Urare toamnei — versuri 
de M. Codrescu.

De toate pentru toți
— Milioane de borcane — mic 

fotoreportaj de la o mare fabrică 
de conserve de F. Urseanu.

— Colțul fotografului ama
tor : trucuri fotografice simple.

— De vorbă cu medicul. 
—• Curiozități.
— Săptămîna sportivă în ima

gini, cu un comentariu de Al. 
Mirodan.

amploarea grandioasă și ritmul lor 
înalt, ci și prin creșterea neconte
nită a nivelului tehnic al întreprin
derilor existente și al celor în cars 
de construcție.

De pildă, în bazinul Krivoi-Jtog. 
situat în sudul Ucrainei, se extrage 
aproape tot atîta minereu de fier 
cît în Anglia, R. F. Germană și 
Suedia luate la un Ioc, Anul tre
cut aici a fost pus în funcțiune 
noul combinat de înnobilare din 
Ktivoi-Rog, integral mecanizat și 
automatizat, cu o capacitate anua
lă de 9 milioane tone de minereu.

ratorpl firme» suedeze „Stromor- 
fors“ și este mai economicos în 
privința consumului specific de 
materiale electrotehnice.

înlocuirea șistificării prin protecția cu apă
Studiile intrtprmsf de ctrctti- 

torii sovietici tind de e gafri o me
todă eficace pentru combaterea 
totală a dezvoltării prafului de 
cărbune în mine, înlocuind actua
la metodă de șiștificare. A fost 
încercată fie scară industrială fi 
a dat rezultate mulțumitoare me
toda umectării prafului de cărbu
ne aflat în suspensie în aerul mi
nei. Cm ajutorul unui apărat d» 

de judecată au fost soluționate 
numai de către conducerea uni
tăților sau organelor sindicale, 
prin aceasta, încălcîndu-se dis
pozițiile- legale, cu privire la con
siliile de judecată. Așa s-au pe
trecut lucrurile la I.U.T.-Livezeni, 
la serviciul transporturi și re
parații auto din cadrul C-CV.J. 
Petroșani. Consiliile de judecată 
din cadrul altor unități au apli
cat sancțiuni neprevăzute de le
ge, cum a fost cazul la P.T.T.R. 
Petroșani, la exploatarea minie
ră Lupeni.

De funcționarea consiliilor de 
judecată răspund în bună măsu
ră și tovarășii jurisconsulți din 
cadrul unităților, care au dat 
ptnă acum prea puțin ajutor con
siliilor de judecată din cadrul 
întreprinderii sau instituției în 
care își desfășoară activitatea 
De aceea, este cazul ca și pentru 
ei, să constituie o preocupare 
îndrumarea acestor consilii șl a 
muncii pe care o desfășoară.

1LIE TITA 
procuror șef 

al raionului Petroșani
■■am— —

Calitatea cărbunelui — 
o importantă rezervă 

internă
(Urmare din pag. I-a)

promițătoare a indicilor de cali
tate a cărbunelui. La minele Lo
nea, Aninoasa, la mina Lupeni, 
procentul de cenușă în cărbunele 
extras este în jurul sau sub ni
velul admis.

îmbunătățirea în continuare a 
calității cărbunelui trebuie să 

^preocupe mai mult cadrele d« 
tehnicieni și ingineri. Aceștia au 
primit însemnate sporuri lă cîș- 

, țigările lor tocmai ca stimulent 
? în lupta pentru obținerea unor 

indiei tehnico-economîci mereu 
mai tanti. De aceea ei vor trebui
să asigure o mai bună asistență 
tehnică brigăzilor de mineri, să 
manifeste o mai mare exigență 

ț pentru alegerea șistului în aba- 
ftaje, pentru promovarea și extin- 
fderea oricăror inițiative care duc 

la îmbunătățirea calitativă a 
cărbunelui extras. In perioada 
care a mai rămas din acest an, 
exploatările miniere vor trebui 
să obțină pe lună ce! puțin 
LOOO.OOO—1.500.000 tei economii 
suplimentare la prețul de cost 
al producției. Acest obiectiv este 
pe deplin realizabil dacă, pe lîn
gă creșterea productivității mun
cii. reducerea consumurilor spe
cifice și a cheltuielilor de pro
ducție, se va acorda la exploa
tări o atenție neslăbită calității 
cărbunelui care este una din cele 
mai la îndemînă și eficiente re
zerve interne

Cel mat puternic 
hidrogenerator din lume

Recent, la uzina „Etektrosita** 
din Leningrad a fost produs cel 
mai puternic hidrogenerator din 
lume. Acest „campion absolut al 
lumii** cu o putere de 225.000 
kW. este destinat hidrocentralei 
Bratsk, de pe Angara care va fi 
cea mai mare din lume. Puterea 
noului hidrogenerator este sufi
cientă pentru alimentarea cu e 
nergie electrică a 20 mari între
prinderi. Noul hidrogenerator 
al uzinei „Elektrosila** este de 
1,5 ori mai puternic deeft gene-

ptdverizal s-au umectat mai tatii 
pereții fi vatra abatajelor fi gale
riilor. Apoi, înainte fi după puf- 
care s-eu format mai multe per
dele de în fața frontului. Ex
periențele au dovedit că a suc
cesiune de asemenea perdele dis
tanțate la 1—3 m. una de alta> 
puse în ftmețnme în timpul cît se 
evaamestă gazele da la pupeare, 
reduce considerabil praful in at
mosfera ntbunmi.

ТЕЕЕ^ШИЕ 

EXTE Ш 

Succesul pavilionului 
R.P. Romine la tîrgul 

ele la Marsilia 
PARIS. Corespondentul Ager- 

pres transmite:
La 22 septembrie a fost inau

gurat în parcul Qhanot din Mar
silia, mare port al Mediteranei 
și centrul comercial al Franței, 
cei de-al 36-lea Tîrg internațio
nal ia care țara noastră partici
pă cu un important pavilion.

In cursul dimineții, numeroa
se personalități au vizitat pavi
lioanele tirgului. Opri ndu- se în
delung la pavilionul țării noas
tre, aranjat cu gust șl cuprin- 
zind utilaj petrolifer și agricol, 
moșlnl-unelte, motoare și apara
te! electric, produse chimice, 
mobilă, produse alimentare, tex
tile, confecții șl artizanat, minis
trul Comerțului Exterior al Fran
ței, Fontanet, a felicitat pe or

ganizatorii pavilionului romin, 
exprimindu-și admirația față de 
produsele expuse. De altfel, de 
la primele ore ale deschiderii 
tîrgului, pavilionul R. P. Romî- 
ne a atras atenția fiind vizitat 

■ de numeroși specialiști și de un 
mare număr de locuitori ai ora- 

f șului.
Ziarele subliniază de aseme

nea reușita pavilionului R. P. 
Romîne. Astfel, ziarul „La Mar
seillaise** scria că pavilionul ță
rii noastre „va produce o puter
nică impresie nu numai asupra 
publicului, ci în special asupra 
oamenilor de afaceri, datorită e- 
leganței și sobrietății obiectelor 
expuse.

In ceea ce privește mașinile, 
scrie ziarul, ele pot fi compa
rate cu cele produse de țările 
industriale cele mai dezvoltate. 
Credem că această primă parti- 

' cipare а Romîniei la tîrgul de 
la Marsilia va fi o revelație pen
tru public**, scrie în încheiere 
ziarul.

Pe primul loc 
în lume

MOSCOVA 23 (Agerpres). —
TASS transmite:

Uniunea Sovietică a întrecut 
Statele Unite și ocupă primul loc 
în lume în ceea ce privește in
dicii tehnico-economici ai func
ționării utilajului într-o serie de 
ramuri ale industriei șî îndeo
sebi în siderurgie, a declarat 
Konstantin Petuhov, președintele 
Comitetului de stat tehnico-ști- 
înțifie de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. El a arătat 
că în furnalele sovietice se pro- 

, duce în prezent cu 30—35 la sută 
mai multă fontă decît în furna
lele de aceeași capacitate 'din 
S.U.A. Din punct de vedere al 
productivității laminoarelor și 
cuptoarelor Martin, U.R.S.S. a 
întrecut de asemenea în mod* 
considerabil Statele Unite.

Luînd cuvîntul la 22 septem
brie în cadrul unei conferințe de 
presă organizate de Comitetul de 
stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături cultu
rale cu țările străine, Petuhov a 
vorbit despre progresul tehnie în 
economia națională a U nț unii 
Sovietice.

Răspunzînd la întrebările co, 
respondenților Petuhov a comu
nicat că guvernul sovietic este 
dispus să vîndă licența pentru 
folosirea gazuluj natural în fur
nale, avînd în vedere faptul că 
nici o țară nu cunoaște în pre-1 
zent secretul acestei metode.

In Uniunea Sovietică 70—90 
Ia sută din sporul global' al pro
ducției industriale șe realizează 
prin aplicarea, tehnicii noi și îm
bunătățirea organizării produc
ției.



NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Corespondență specială :

Comitetul General al Adunării 
Generale s-a întrunit joi după- 
amiază în prima sa ședință. El 
este format din președintele și cei 
treisprezece vicepreședinți ai Adu
nării Generale, precum și cei 7 
președinți ai principalelor comitete 
ale Adunării.

La începutul ședinței; Comitetul 
General a aprobat memorandumul 
secretarului general privind orga
nizarea actualei sesiuni. Principa
la recomandare a acestui document 
care urmează să fie supus aprobă
rii Adunării Generale se referă 
la încheierea lucrării sesiunii la 
data de 17 decembrie. în continua
re Comitetul general a trecut la 
examinarea ordinei de zi provizo
rii pe care urmează să o remită 
spre aprobare Adunării Generale.

Ordinea de zi a actualei sesiuni, 
cea mai lungă de pînă acum, se 
caracterizează printr-un mare nu
măr de probleme importante în 
fruntea cărora se află dezarmarea 
generală ■ și totală. Asupra acestei 
probleme se concentrează atenția 
întregii opinii publice. Este sem
nificativ că în urma inițiativei so
vietice numeroase delegații sînt 
conduse la cel mai înalt nivel. 
Acest cadru subliniază și mai mult 
necesitatea ca activitatea Adunării 
Generale să se concentreze asupra 
problemei cheie a dezarmării ge
nerale și totale, îndeosebi necesi
tate 1 soluționării acestei chestiuni 
care are implicații în toate sectoa
rele vieții internaționale a făcut 
ca actuala sesiune să reunească pe 
conducătorii a aproape treizeci de 
țărj. Dar după cum a arătat și cu
vîntarea rostită de președintele Ei
senhower, Statele Unite nu mani
festă interes față de abordarea pro
blemei dezarmării generale și to
tale. în cursul ședinței Comitetu
lui general, atitudinea delegației 
americane față de această probte- 
mă a fost din nou pusă în eviden
ță, După ce comitetul a hotărît să 
recomande Adunării Generale in
cluderea pe ordinea de zi a pri
melor 66 de puncte aflate pe agen
da provizorie s-a ajuns la punctul 
intitulat „dezarmarea și situația 
privind îndeplinirea rezoluției 1378 
(XIV) din 20 noiembrie 1959 a- 
supra problemei dezarmării", punct 
propus de Uniunea Sovietică. Tre
buie precizat că ordinea de priori
tate a punctelor pe ordinea de zi 
se stabilește ulterior.

în legătură cu propunerea sovie
tică precum și propunerea indiană 
de a se discuta problema suspen
dării experiențelor nucleare și 
termo-nucleare, propunerea irlan
deză privind prevenirea unei mai 
largi răspîndiri a armelor nuclea
re și raportul Comisiei pentru 
dezarmare, s-a înscris la cuvînt de
legatul american Wadsworth. 
Delegația . americană în inten
ția de a minimaliza discuția în 
problema dezarmării și a împiedi
ca o discuție aprofundată, a în- 
cetcat, de altfel fără să reușească, 
să grupeze într-un singur punct 
toate propunerile pentru ordinea 
de zi privind dezarmarea. Repre
zentanții U.R.S.S., Indiei, Ro- 
mîniei și Iugoslaviei s-au opus u- 
nei asemenea proceduri. Poziția 
delegației americane, a spus V. A. 
Zorin, ne face să ne îndoim dacă 
Statele Unite intenționează în 
genere să discute serios problema 
dezarmări. Delegatul U.R.S..S a 
insistat ca toate problemele de
zarmării să fie prezentate spre exa
minare Adunării Generale ca punc
te de sinestătătoare.

Reprezentantul romîn, E. Mezin
cescu, după ce a amintit importan
ța deosebită a ' discutării proble
mei dezârmării la cea de-a XlV-a 
sesiune a Adunării Generale I . I 

I

O.N.U., 
abordată 
O.N.U., din punct de vedere 
dezarmării generale și totale, a 
subliniat că dacă s-ar adopta pro
punerea americană aceasta ar avea 
drept efect o diminuare a impor
tanței rezoluției din 1959 și o mi
nimalizare a problemei însăși.

Intenția delegației americane 
era atît de cusută cu ață albă in
cit nici un alt membru al Comi
tetului General nu a susținut po- 
ziiția lui Wadsworth. Comitetul 
General a hotărît să recomande in
cluderea pe ordinea de zi a celor 
patru puncte privind dezarmarea 
în.-mod separat. Din atitudinea de
legației americane rezultă insă că 
atunci cind ordinea de zi va veni 
in. fața Adunării Generale pentru 
a fi aprobată, ea va căuta să ridice 
din nou aceeași chestiune, aceleași 
scopuri.

In cursul ședinței sale, Comite
tul General a examinat și aprobat 
recomandarea de a fi înscrise pe 
ordinea de zi a sesiunii 78 de 
puncte. Au fost recomandate pen
tru a fi aprobate în vederea discu
tării lor și cele două propuneri ale 
Republicii Populare Romîne :1. Ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate între state europene apar- 
ținind unor sisteme social-politicc 
diferite : 2. Măsuri pentru promo
varea în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare.

Date fiind divergențele dintre 
delegațiile Austriei și Italiei cu 

la formularea ptoblemei si- 
minorității austriace din 

Comitetul General a hotă- 
deocamdată să nu includă 

în cursul căreia a fost 
pentru prima dată la 

al

privire 
tuației 
Italia, 
rit ca 
această problemă pe ordinea de zi 
a sesiunii.

Neținînd seama de obiecțiile dele
gației Uniunii Sud-Africane, Co
mitetul General a hotărît să înain
teze spre examinare Adunării Ge
nerale punctele de pe ordinea de 
zi care se refera la discriminările 
din Africă de sud : Situația per
soanelor de origine indiană și in- 
do-pakistaneză în Uniunea Sud- 
Africană și problema conflictului 
rasial din Africa de Sud, urmare 
a politicii de apaztheid, promovată 
de guvernul Uniunii Sud-Africane.

Comitetul a inclus din nou pe 
ordinea de zi problema Algeriei, 
propusă de către 25 de țări ale 
Asiei și Africii. Numai delegatul 
Franței a obiectat împotriva exa
minării acestei probleme de către 
sesiunea Adunării Genqrale.

Comitetul General a inclus de 
asemenea pe ordinea de zi urmă
toarele probleme : Reforma agra
ră (propusă de Cuba); Apelul de 
sprijinirea maximă a eforturilor 
noilor state în domeniul întăririi 
independenței lor.

Consultarea listei propunerilor 
pentru ordinea de zi,arată că cer
curile interesate în menținerea și 
întreținerea „războiului rece" cau
tă să atragă Adunarea Generală în 
dezbateri menite să încarce atmos
fera. Joi după-amiază, Comitetul 
General a fost pus în prezența unei 
cereri de a se înscrie pe ordinea 
de zi inexistenta „problemă a Ti
betului". Deși în calitate de au
tori oficiali ai acestei propuneri 
apar Malaya și Tailanda, cei care 
au inițiat de fapt această chestiune 
sînt bine cunoscuți.

Atît reprezentantul Malayei cit 
și cel al Tailandei care au susți
nut în fața Comitetului General 
cererea cercurilor interesate . în 
complicarea activității Adunării 
Generale au eșuat lamentabil în

U-
a 

de 
pa- 

atmosfera 
Această

încercarea de a prezenta argumen
te. Vorbind incoerent și stîrnind ila
ritatea generală, reprezentantul Tai- 
landez care se scuza că nu se poate 
exprima prea bine în mod liber, 
a ajuns la un moment dat să țină 
o pledoarie despre budism. Repre
zentantul romîn, E. Mezincescu l-a 
întrebat atunci pe președintele Co
mitetului General, cate este preșe
dintele Adunării Generale, dacă 
interpretarea budismului este pre
văzut în articolul 40 al regulilor 
de procedură. Acest articol preve
de ca Comitetul să nu intre în 
fondul discuțiilor limitîndu-se strict 
la expunerea motivelor prezentării 
unei propuneri. în mijloțpl rîsete- 
lor generale președintele la che
mat la ordine pe diplomatul tai- 
landez. Acesta a încheiat de înda
tă spunînd : „Fac și eu ce pot".

Delegatul U.R.S.S., V. A. Zorin; 
a obiectat cu hotărîre împotriva 
includerii acestei „probleme" pe 
ordinea de zi a sesiunii. Căutînd 
să impună Adunării această pro
blemă, a declarat V. A. Zorin, u- 
nele delegații urmăresc să abată 
atenția Organizației Națiunilor 
nite de la problemele actuale, 
căror rezolvare este așteptată 
întreaga omenire iubitoare de 
ce, și să înrăutățească 
din Adunarea Generală,
problemă nu poate fi obiect de dis
cuție, deoarece reprezintă un a- 
mestec brutal în problemele de 
competența unui stat independent.

Reprezentantul american, recur- 
,gînd la atacuri calomnioase împo
triva R. P. Chineze, a vărsat la
crimi, de crocodil pentru „soarta" 
poporului tibetan.

Intr-o declarație pe care a fă
cut-o ulterior, E. Mezincescu a ară
tat că delegația romînă se opune 
înscrierii așa-numitei probleme a 
Tibetului pe ordinea de zi a Adu- 

. nării Generale deoarece ea este o 
problemă, a „războiului rece". De- 
parte de ă Iritări influența mora
lă a Adunării Generale, a spus 
reprezentantul romîn, această dis
cuție ar fi contrară spiritului car
tei și este o acțiune îndreptată 
împotriva acelor eforturi care sînt 
întreprinse pentru a face ca O.N.U. 
să corespundă scopurilor pentru 
care a fost creată. Subliniind că 
așa-numita problemă a Tibetului 
este o problemă inexistentă, dele
gatul romin a atras totodată aten
ția că se încearcă din nou o imix
tiune în afacerile interne ale R.P.
Chineze.

Sub presiunea S.U.A.; Comitetul 
General a votat pentru includerea 
„problemei tibetane"; pe ordinea 
de zi a sesiunii. Delegațiile 
U.R.S.S., Bulgariei, Romîniei, Iu
goslaviei, au votat împotrivă. Pen
tru includere au votat 11 delega
ții — (Canada, Costa Rica, Haiti, 
Italia, Japonia, Pakistan, Panama, 
Anglia, S.U.A., Venezuela și cian- 
kai șistul).

Delegațiile Ceylonului, Franței, 
Irakului, Libiei și Sudanului s-au 
abținut.

Ședința de vineri dimineața
I LUAT CUVÎNTUL H. S. HRUȘCIOV

ului) s-a deschis ședința Adunării 
Generale.

Președintele dă cuvîntul condu
cătorului delegației sovietice N. S. 
Hrușciov.

In liniștea solemnă a sălii iz
bucnesc aplauze furtunoase cînd 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov se 
ridică de la locul său ți se îndreap
tă spre tribună.- Ropotul de aplau
ze continuă pînă ce răsună glasul 
liniștit și ferm al șefului guvernu
lui sovietic. .

La ora 10,52 N. S. Hrușciov îți 
începe cuvîntarea.

NEW YORK 23 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Pentru cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale ziua de 23 sep' 
tembrie a fost o zi mare. In ședin
ța plenară de dimineață a luat cu- 
vintul, conducătorul delegației so
vietice Nikita Sergheevici Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

La ora 10,35, ora New York- 
ului, șeful guvernului sovietic, N. 
S. Hrușciov, a sosit la OIN.U. in- 
trînd în sala de ședințe a sesiunii.

La ora 10,40 (ora New York-

Hrttmirea dintre N. S. Hrușciov 
și K. Nkrumah

NEW YORK 23 (Agerpres) - 
TASS. Grupul de presă de pe lin
gă președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. transmite :

In după-amiaza zilei de 22 sep
tembrie președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, șeful delegației sovietice la 
cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a avut o între
vedere cu președintele Republicii 
Ghana, К. Nkrumah.

Macmillan și primul ministru 
al Canadei vor pleca la sesiunea O.N.U,

LONDRA 22 (Agerpres) TAS 
transmite:

După cum s-a mai anunțat, pri
mul ministru al Angliei, Macmil
lan, a hotărît să plece la New 
York la data de 25 septembrie 
pentru a participa la lucrările se
siunii Adunării Generale a O.N.U.

Opinia publică engleză a cerut 
insistent ca Macmillan, urmînd 
exemplul șefului guvernului sovie
tic, să participe la lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pe a cărei ordine 
de zi se află cea mai importantă 
problemă a contemporaneității - - 
dezarmarea. în cercurile politice 
din capitala Angliei au circulat 
zvonuri insistente că personal pri
mul ministru n-a avut nimic împo
trivă să plece lă Adunarea Gene- 
rală, însă în calea realizării aces
tei intenții a stat opoziția Wa
shingtonului care încearcă să-i re
țină pe conducătorii puterilor occi-

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

Eșecul politicii „războiului rece”
BERLIN 23 (Agerpres)
La 22 septembrie ziarul „Tri

bune", organ al Uniunii Sindicate
lor Libere Germane, a publicat un 
articol în care scrie despre eșe
cul total al tacticii cercurilor ofi
ciale din S.UA de ignorare și 
trecere sub tăcere a misiunii isto
rice a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, în Organizația Națiunilor 
Unite.

Sosirea lui N. S. Hrușciov la 
New York, subliniază ziarul, a ză
dărnicit planurile reprezentanților 
oficiali ai Pentagonului care au fo
losit cele mai diferite mijloace

-------------- —O-

ІІІШ 101ІІ1ІІ
HONGKONG 23 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 21 septembrie 

la postul de radio Hongkong pri
mul ministru al Tailandei, Sărit 
Tanarat, a proferat din nou ame
nințări la adresa Laosului. El a de
clarat că dacă situația din această 
țară se va înrăutăți (adică dacă 
se va înrăutăți situația generalului 

în timpul convorbirilor, N. S. 
Hrușciov și K. Nkrumah și-au ex
pus părerile în problemele intere- 
sînd ambele părți privitoare la si
tuația internațională și la activi
tatea actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

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

dentale de la participarea la se
siunea Adunării Generale.

Se poate presupune că Washing
tonul a fost nevoit, cu inima în
doită, să-și revizuiască pozițiile și 
în orice caz in ceea ce privește 
Anglia. La Washington s-a remar
cat faptul că hotărîrea lui Mac- ) 
millan de a pleca la New York 
a urmat după convorbirile confi
dențiale dintre ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei, lordul Home, 
și oameni de stat americani care 
probabil, în cele din urmă și-âi. ri
dicat „veto-ul“- asupra ,.P^ 
primului ministru al Anglier la 
New York.

OTTAWA 22 (Agerpres)
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, primul ministru al Ca
nadei, John Diefenbaker, a infor
mat cabinetul său că va pleca 
sîmbătă la New York și că va lua 
cuvîntul în Adunarea Generală a 
O.N.U.

pentru а împiedica activitatea șe
fului guvernului sovietic.

Partizanii „războiului rece", sub
liniază ziarul, n-au reușit să îm
piedice discutarea problemei de
zarmării în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, în prezența con
ducătorilor a numeroase state.

După cum au demonstrat din 
nou ultimele evenimente, scrie. în 
încheiere ziarul, soarta popoai or 
este determinată nu de Casa^^bă 
și nici de Pentagon, ci, în pVJ^iul 
rînd, de lagărul socialist car?, ac- 
ționînd în interesele tuturor forțe
lor iubitoare de pace își face auzi
tă vocea în Adunarea Generală a 
O.N.U. în numele binelui omeni
rii.

Sil Milll! Ш
rebel Fumi Nosavan, marioneta a- 
meticanilor — N.R.), Tailanda nu 
va ezita să pornească lupta și 
„speră să primească ajutor și spri
jinul țărilor prietene din lumea li
beră" (așa denumește propaganda 
occidentală lagărul imperialist — 
N.R.).

Sărit Tanarat a confirmat că îri 
această săptămînă țările care fac 

“ parte din blocul S.E.A.T.O. au 
discutat problema situației din 
Laos. Se anunță că la o ședință 
а S.E.A.T.O. primul ministru al 
Tailandei, avînd în vedere rolul 
nedemn pe care l-a avut O.N.U. 
în Congo, a propus ca O.N.U. să 
mediteze pentru Laos.

Presa tailandeză cheamă fățiș la 
intervenție armată în Laos. Ziarul. 
„Sanseri" a scris că ,Jumeă libe
ră sau organizațiile care și-an pro
pus țeluri anticomuniste trebuie să 
ajute la apărarea independenței 
naționale a Laosului".

Imitindu-1, ziarul proamerican 
„Tiatisak" a declarat că S.E.A.T.O. 
„trebuie să acționeze cît mai ra
pid și cu toată hotărîrea".
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