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Angajamentele 

au devenit fapte
In cinstea celei de a 40-a ani

versări a partidului, colectivul 
Î'.U.T. Livezeni a obținut fru
moase succese în întrecere. El 
a raportat, printre altele, înde
plinirea planului global pe în
treprindere în proporție de 126 
la sută și realizarea unui bene
ficiu de 26.229 lei la pre{ul de 
cost.

In sectorul transporturi auto, 
șoferii au lucrat pe șantierele de 
construcții sub lozinca : „Nici un 
autocamion sub .tonajul planifi
cat !**. De asemenea, s-au luat 
măsuri ca materialele transporta
te pe șantiere să fie stivuite cu 
ptenție, asigurîndu-se integrita- 

lor fizica de sută la sută. Au 
loSt declarați fruntași în aceas
tă muncă conducătorii auto Mi
hai Nicolae și Lantz Mihai de 
la șantierul 6 Petroșani, Catri- 
na Nicolae, șantierul 7 Lupeni 
și alții.

Sectorul utilaje de construcții 
a deservit brigăzile de muncitori 
constructori cu materiale prepa
rate la termen.

"Rezultate bune au obținut to
varășii Iliescu Marcel, macara
giu la șantierul 6 Petroșani, 
Fleiser loan, macargiu la șan
tierul 7 Lupeni și alții.

Toți muncitorii, tehnicienii și 
inginerii au căutat să contribuie 
din plin la traducerea în viață 
a angajamentelor luate spre a 
putea raporta partidului și gu
vernului că în cinstea celei de a 
40 a aniversări a' P.C.R. și-ari 
îndeplinit și depășit obiectivele 
fixate.

ing. V. SMARANDESCU 
director I.U.T. Livezeni
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SAMOÎLA MOM EU 
președintele Consiliului local 

al sindicatelor Petroșani

Viata minerului, viață de om
Una din bogă

țiile însemnate ale 
regiunii Hunedoa
ra o constituie ză
cămintele de căr
bune din bazinul
Văii Jiului. In trecut această ma
terie utilă era exploatată cu cele 
mai rudimentare unelte. Roaba, tir- 
năcopul și lopata constituiau sin
gurele unelte de muncă. Minerii 
munceau din greu, cite 22—14 ore 
pe zi, pentru* un salariu de mize
rie. Bolile profesionale, condițiile 
grele de viață secerau în fiecare 
an multe vieți omenești.

Din statisticile vremii reiese că 
Valea Jiului se clasa printre pri
mele localități industriale din Eu
ropa în ce privește procentul de 
mortalitate generală și infantilă 
Șomajul, analfabetismul, condițiile 
proaste de cazare, insalubre, lipsi
re de minimum de confort, starea 
de înapoiere culturală, au făcut ca 
acest bogat colț al patriei să fie 
nuerit valea plîngerii.

împotriva acestor condiții neome 
nești de muncă și viață s-a ridicat 
încă din primele zile ale existenței 
sale, Partidul Comunist din Romî- 
nia. Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, minerii Văii Jiului au 
luptat eroic împotriva exploatării 
crincene a capitaliștilor. Mărturii 
vii sînt grevele care au avut loc 
in trecut la fiecare gură de mină, 
greva minerilor din Lupeni din a- 
nul 1929. Cu toate reprimările 
singeroase, lupta minerilor pentru 
o viață mai bună și fericită nu a4 
putut fi oprită.

Astăzi, oamenii muncii conduși 
de partid au sfărîmat pentru țofe _________ _____
deauna lanțurile robiei capitaliste ridița la pește .5.200. 
și au ppțnit pe un drum nou, în
floritor, drumul construcției socia
liste. In Valea Jiului, ca în toate 
colțurile țării, au răsărit noi bbiec- 
tive industriale, s-a schimbat înfă
țișarea localităților miniere. Fos
ta vale a plîngerii a devenit o 
vale a fericirii. In locul cocioabe
lor insalubre de altădată s-au înăl-
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Un mic Sfat. Minerii Suru Ioan, Dragan Dumitru, Penzi * 
Samoil Coșeodar Ludovic, Orgu Emil și Asmarandei Ioan 
din brigada lui Teodorescu Stancu de la Uricani, discută des
pre felul cum ar putea spori și mai mult realizările lor. Sec
torul lor, sectorul I a dat deja în prima decadă a lunii mat
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. * 1038 tone de cărbune peste plan, la care au contribuit și ei
’ cu dteva sute de tone... 4
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ȘANTIEREp
9 mai, Jn fața blocului К de 

pe șantierul"Livezeni s-au adu
nat mai mulți constructori și in
stalatori: așteaptă sosirea dele- 
gațilot I.L.L. pentru a pteda 
noul bloc cu 32 apartamente, 
-fată că- tf'SSfeit cSmisfa. împreu
nă. constructori și beneficiari, 
conduși de ing. Ciomu Mihai, 
șeful șafttfefdlui, pornesc să preia 
noul bloc.
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țat cartiere de 
■blocuri.

Ce era de pil
dă; înainte vre
me, Vulcanul ? O 
așezare amărîtă, 

în care se stringeau minerii după 
pensionate. Astăzi, orașul pensio
narilor din trecut s-a transformat 
într-un oraș ^rnp^ern, ,. Qdajtă. cir. 
purtdrâa *fn Turicțiune a termocen
tralei de hi Perașeni, Vulcanul a 
căpătat dentar re^ deâoijțș rfl "tăr- 
hunelui ‘ și energiei electrice.

In . Vaieg Jiului s-au construit 
5762 de ,apartamente. In blocuri, 
854 de locuințe individuale cu itn- 
prumpt de - stat și cu. ajutorul1 în- 
treprinderiter» ■ 18, cămine muncito
rești jCu 4168 Locuri, 5 cluburi mun
citorești și 3 grădinițe de copii; spi
tale, magazine care au făcut ca ■ viața 
minerilor să devină cu adevărat 
o viață de ;Om. Pentru:-fiii oame
nilor muncii au fost construite 35 
noi săli de. clasă, Institutul de 
mine. •> . ’ .

Datorită grijii partidului ■ și gu
vernului, față, de oamenii, muncii, 
sindicatele din- ¥ alea Jiului dispun 
astăzi de puternice baze materiale 
pentru culturalizarea maselor. Ast
fel, în așezările miniere funcțio
nează 10 cioburi .și 12 cinemato
grafe sindicale. Aproape 1.500 de 
artiști amatori'încadrați în diferite 
formații1 artistice prezintă progra
me în .fața muncitorilor. Toate a- 
cestea în trecut nu au existat. Ele 
au fost create* peatru mineri.

Dacă în . trecut nu au existat 
decît.'600 de aparate de radio în 
Valea. Jiului,1 aqșțn numai in ora- 
șțil Petroșani numărul acestora se

Succesele de seamă obținute în 
dezvoltarea economiei naționale au 
dat posibilitate partidului și gu-, 
vernului ^n'ostfu ‘ să înfăptuiască in 
mod sistematic o Seamă de măsuri 
destinate ridicării nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor •* ■' - * * * У * -*• 4-4 4 ' *• . ' . ■

(Continuare în pag. 3-a j
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Vulcan — 
întrecerea 

partidului.

In aceste zile, constructorii din 
Valea Jiului, mai fac, predarea; 
a încă 3 blocuri cu 108 apar- * 
tamente la Lupeni și a unui bloc 
ctt 24 apartamente la 
obiective terminate în 
în cinstea aniversării

...E .aproape seară. Pe schela 
noii școli din Uricani lucrul 
continuă. Cioabă Constantin, 
Pîrnu Petru, Teodorescu Con
stantin, Turlică Constantin, Fii- 
leki Alexandru, Raicu Tudor și 
Nebunu Dumitru II lucrează cu 
migală complicata tencuială ex
terioară a școlii. Pînă acum, 
s-au făcut în total aproape 1000

(Continuare în pag. 3-a)
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Sîmbătă după-amiază "mai multi elevi ai școlilor din Valea Jtulu^ au trăit din plin emoțiile 
primirii în organizația de pionieri. In această zi cei mai burii elev’, fruntași la învățătură și in 
activitatea extrașcolară,' au primit cravatele roșii in cadrul adunărilor festive organizate in școli, 
formînd promoția de pionieri „A 40-a aniversare a - partitsM.ui“. In cadrul acelorași adunări festive 
T60 de pionieri de la școlile din V aleOx. Jiului care au îndeplinit condițiile pentru obținerea stelu
țelor roșii, au primit aceste distincții pionierești.

IN CLIȘEU': -Festiuitatea înmînării cravatelor noii promoții de pionieri de la Școala nr. 
4. In medalion, Moldovan Ana Maria, elevă în clasa a Vil-a de la aceeași școală, primind distincția 
pionierească steluța roșie. . ,
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Stabilind criteriile întrecerii 
socialiste pentru acest an, Direc
tivele C.C. al P.M.R. pun în fața 

1 sarcina îmbu
nătățirii substanțiale a calității 
producției de orice fel. „Lupta 
pentru o calitate superioară a 
produselor, se subliniază în Di
rectivele partidului, împreună cu 
sporirea producției, a producti
vității muncii și reducerea chel
tuielilor de producție, trebuie pri 
vită ca o sarcină centrală in în
deplinirea planului de stat, cu 
caracter permanent, a cărei în
făptuire- are efecte favorabile în 
toate domeniile activității' econo
mice"^

Făcînd din lupta pentru o ca
litate- superioara a produselor o 
biectivul principal al activității 
Iot, oamenii muncii din Valea 
Jiului au obținut o seamă de 
succese în îndeplinirea angaja
mentelor asumate în întrecere.

Minerii au extras mai mult de 
40 la sută din întreaga cantitate 
de cărbune cocsIficaMl șl ener
getic pe care au hotărît să o dea 
peste planul anual, au . obținut în 
aprilie un randament cu 6 kg. 
cărbune pe post mai mare decît 
sarcina stabilită de plenara Co
mitetului orășenesc de partid 
Petroșani Mobilizate de organi
zațiile de partid colectivele ex 
ploatărilor carbonifere au des
fășurat o susținută muncă pen
tru a extrage numai cărbune de 
bună calitate. In luna aprilie, 
cărbunele extras în Valea Jiu
lui а avut un procentaj de ce
nușă cu 1 la sută sub norma 
admisă. S-au remarcat atît prin 
cantitățile mari de cărbune date 
peste plan în primele 4 luni, dt 
mai ales prin grija manifestată 
pentru extragerea unui cărbune 
de bună calitate, colectivele 
muncă de la minele Petrila, A- 
ninoasa, Vulcan și Uricani.

Minerii și-au îndeplinit și de-

de

pășit angajamentele asumate în 4й-.
__ .-_____iift,___ ‘ * ■ * *cffistea aniversării partidului.

Rezultate bune în sporire® și 
îmbunătățirea calității producției 
au obținut și celelalte colective 
de muncă din Valea Jiului. La 
termocentrala Paroșeni nu si-a 
înregistrat nici o perturbare se
rioasă în menținerea parametri
lor energiei electrice livrate, la 
Filatura Lupeni calitatea firelor 
de mătase a fost îmbunătățită 
cu 2,7 la sută, muncitorii prepa- 
rației Lupeni au sporit cu 0,6 
la sută indicele de recuperare 
globală, metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P nu au avut nici o 

I reclamație asupra calității repa- 
I rațiilor executate, ceferiștii au 

îndeplinit în proporție de circa 
98 la sută indicele de regulari
tate în transporturi, au îmbună
tățit sarcina statică a vagoane
lor. S-a obținut o oarecare îm
bunătățire a calității pîinii și 
mezelurilor produse de I.l.L. 
„6 August".

La exploatările forestiere din 
Valea Jiului, muncitorii ®u obți
nut indici superiori celor plani
ficați și angajamentelor asumate 
în privința valorificării superi
oare a masei lemnoase ca urma
re a extinderii mecanizării pro
ceselor tehnologice forestiere

Avînd în vedere succesele re
purtate pînă acum în lupta pen
tru o înaltă calitate a produse
lor, se poate spune că există în 
toate sectoarele economice rezer
ve interne a . căror J fbtosice poate 
asigura continua îmbunătățire 
calitativă *, producției, z

Un fapt semnificativ fi con
stituie munca- depusă dfc- mineri 
ta prima decadă dirj luna mai. 
Pe Ifogă că planul jde patoducție 
a fost'întrecut cu peste 2600 tone 
de cărbune, întreaga producție 
extrasă a avut cu mult mai pu- 
flpă cenușă decît prevăd np<Jne- 
le.Din activitatea depusă în lu
na* mai la exploatări se desprin
de faptul că munca de mobili
zare în jurul calității cărbune
lui dusă de comuniști, de orga
nizațiile de partiid își arată din 
plin roadele. La mina Uricani/ 
ca de altfel șt la Lupeni, Vul
can, Petrila, întregul colectiv 
este preocupat nu numai de creș
terea calitativă a producției ci 
și de calitatea acesteia. La 
câni procentul de cenușă în 
bune este acum cu 3,4 la 
sub norma admisă.

Succese asemănătoare cu 
minerilor au obținut în luna mai 
și filatoarele, energeticienri, 
talurgiștii, forestierii 
.oameni ai rpuncii din

Tată deci că există 
largi pentru ca la 
LOC DE MUNCA SA SE DEA’ 
NUMAI PRODUSE DE CĂLI- 
TATE SUPERIOARA! Pentru a- 
tingerea acestui țel este i.nevoie 
ca, pe lîngă aplicarea celor mai 
raționale măsuri tehnico-organi- 
zatorice, să se dezvolte larg o- 
pinia de masă pentru îmbună
tățirea produselor. Trebuie ca 
fiecare muncitor, tehnician, in
giner să muncească în așa fel 
îneît să dea numai produse bu
ne, trainice, de calitate, să 
mîndrească cu produsul muncii 
sale și a tovarășilor săi.

Uri- 
căr- 
sută

ale

me- 
și ceilalți 
Valea Jiu- 

posibilități 
FIECARE

se
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CU se preduee In H.R.S.S. In 80 de secunde
Un minut... Durata lui pare 

cu totul neînsemnată 
60 de secunde. Dar 
pot realiza în acest ; 
val de timp!

Intr-un minut în 
produc: peste 130 tone de oțel, 
peste 100 tone de laminate, cir
ca 310 tone de țiței, circa 280 
tone de minereu de fier și 950 
tone de cărbune, cel puțin 620.000 
kWh de energie electrică.

Ce reprezintă aceste cifre ?
Din 130 de tone de oțel se pot 

fabrica 88 de tractoare puterni
ce de tip S-100.

Pentru a transporta mirtereu- 
rile și cărbunii extrași de mine
rii sovietici într-un minut ar fi 
necesar o întreagă garnitură de 
tren.

Cantitatea de 620.000 kWh de 
energie electrică, este suficientă 
pentru a ilumina timp de trei 

. ani o așezare muncitorească cu 
400 de case.

Din cele 310 tone de țiței se 
pot obține, de pildă, 210 tone de 
benzină de calitate superioară, 
— cantitate suficientă de carbu
rant! cu care 30 de mașini ar 
putea face înconjurul lumii pe 
linia ecuatorului.

So cursul septenalului se con
struiesc într-un minut, în me
die, patru apartamente. Aceasta 
înseamnă că la fiecare 15 secun
de • familie sovietică se mută 
într-o locuință nouă.

In țara constructorilor comu
nismului valoarea unui minut de 
muncă crește zi de zi, an de an. 
Se introduc tehnică nouă, me
tode de muncă mai perfecționate, 
se aplică inovații și raționali
zări, ceea ce face să crească și 
valoarea minutelor și secunde
lor de muncă în producție.

Numai anul trecut inventatorii 
ți raționalizatorii sovietici au 
prezentat peste 4.000.000 de pro
puneri de perfecționare a proce- 
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Televizoare 1961
La uzina „Kozițki" din Lenin

grad eu fost create cîteva not 
tipuri- de televizoare. Unul dintre 
ele — „Volna" se deosebește de 
predecesorii săi în primul rînd 
printr-o selectivitate mai mare. 
Raza de recepție а crescut odată 
și jumătate.

Claritatea imaginii și contras
tul stnt reglate la „Volna" au
tomat. Claritatea imaginii nu 
este influențată nici de paraziți, 
nici <te fluctuația nivelului sem
nalelor de radio, nici de căde
rea tensiunii curentului electric, 

„Volne" are și alte avantaje. 
Să presupunem că cineva din 
familie vrea să urmărească e- 
misiunez. i*r altul are de pre
gătit examene. In astfel de ca
zuri se' pot atașa la „Volna" 
căști de ascultare.

Un alt tip nou de televizor 
este „Drujba". Această se deo
sebește de „Volna" numai prin 
forma exterioară și prin mări
mea ecranului. Televizorul „Druj- 
ba" poate fi manipulat de la 
distanță.

i — numai 
cfte nu se 

scurt inter-

U.R.S.S. se

selor de producție. Aceasta în
seamnă că în fiecare minut au 
fost prezentate 7—8 propuneri 
de inovații.

Cum a crescut valoarea unui 
minut în U.R.S.S. ?

In 1961, furnaliștii sovietici 
vor elabora în fiecare minut circa 
100 tone de fontă. O asemenea 
cantitate s-a produs : în 19І0 — 
în 10 minute, în 1934 — în 5 și 
în 1952 — în 2 minute.

Plenara din ianuarie 1961 a 
C.C. al P.C.U.S. a trasat un pro
gram grandios de dezvoltare 
continuă a agriculturii sovietice, 
lată cum a crescut producția 
îngrășămintelor minerale în 
ultimii ani: în 1951, în U.R.S.S. 
se produceau 20 tone pe minut, 
în 1954 — 27 tone, în 1957 — 
40, iar în 1960 — 50 tone can
titate suficientă pentru îngrășa- 
rea a 70—75 ha. Deci în produc
ția de îngrășăminte chimice va
loarea unui minut a crescut în 
decurs de 10 ani de 2,5 ori.

Valoarea materială a unui mi
nut a crescut și în producția bu
nurilor de larg consum. De pil
dă, dacă în 
s-au produs 
cicletă sau 
s-au produs 
produceau 2 
în 1960 s-au produs peste 6.

In total, un minut de muncă 
a tuturor muncitorilor și func
ționarilor sovietici este echiva
lent în prezent în U.R.S.S. cu 
circa 240.000 om/zile.

1940, într-un minut 
mai puțin de o bi- 

motocicletă. în 1959 
12 ; dacă în 1956 se 
televizoare pe minut

—— * *—_
Colaboratorii Institutului de 

cercetări științifice electroteh
nice „Slbnietl" din Siberia 
studiază pe baze modelului 
funcționarea rotorului unul 
turbogenerator cu o putere 
de 320.000 kW.

(
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Accelerarea progresului 

tehnic în industrie
Planul septenal prevede că în 

întreprinderile Consiliului econo
mici naționale al regiunii Odesa 
să fie introduse 250 de linii teh
nologice de producție în flux. Sar
cina planului septenal a fost de
pășită : la începutul- lunii aprilie 
au fost introduse 260 de linii de 
acest fel.

Consiliul economiei naționale ăl 
regiunii Odesa a elaborat un nou 
plan care prevede accelerarea con
siderabilă a progresului tehnic. 
Spre sfîrșitul anului 1962 în în
treprinderile Consiliului economiei 
naționale al regiunii Odesa vor 
exista 550 de linii de producție în 
flux. Numai anul acesta vor fi 
construite două uzine și cinci sec
ții cu mecanizare complexă, In a- 
junul deschiderii celui de-al XXII- 
lea Congres al P.C.U.S. vor intra 
în funcțiune 100 de linii de pro
ducție în flux.

Planul cu privire 
progresului tehnic 
truirea unui număr 
prinderi și 56 de 
canizare complexă.

la accelerarea 
prevede cons- 
de 19 între- 

secții cu me

».»
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O nouă centrală atomică
Corpul principal țrf noii ten- De re, sînt necesare aceste di- 

trale atomice Ufr la V<^«nej,,ftrin ..mwaigiri, asseetă? greutate:.,.și 
dimensiunile sale uriașe, forma grosime mare? Pentru protecția 
sobră, bine proporțională, și ca- v biologică.

Prima- atonfKSJ* <fcperi-
o CtffF' mentală a lui Enrico Fermi nu 

putea asigura nici fierberea u- 
nuț Vfttte-de IM- =TStUți'4reato- 
rii ei nu erau protejați împotri
vit 8Ș8iiiniiHil<jigăito»ri^ a^itedia- 
țiilor." Acest exemplu, ne permite 
să înțelegem je măsuri de secu
ritate trebuie luate împotriva ți
nui 'reactor care trebuie • să/ ac
ționeze trei turbine db‘ cîte 70.000 
îrW fiecare >

Securitatea lor este pe primul 
plan. BetoTniF greu și gros con
stituie un fecran impermeabil pen
tru radiații. Ușile masive din 
fontă și culoarele în zig-zag pro
tejează împotriva acțiunii direc
te a razelor. Fundamentul reac
torului este ca un „scut" din 
oțel inoxidabil.

Pe șantierul centralei atomice 
lucrează îndeosebi tineri veniți 
aici de la Moscova și Leningrad, 
de pe malurile Volgăi și' ale,Jăv 
prului, din îndepărtata Siberie. 
Mulți dintre tinerii specialiști 
sînt foști elevi ai academicieni
lor Kurciatov și Semionov, și 
munca pe șantier este pentru ei 
o bună ocazie dte a acumula o 
bogată experiență.

O linie de. autobuz leagă șan
tierul de oraș. Ea trece printr-o 
pădurice de brazi tineri, plantați 
în rînduri drepte,- pentru a pro
teja orașul îrj partea în care se 
află amplasată centrala.

Solicitudinea față de oamenii, 
care după ce vor construi cen
trala, vor locui în această regiu
ne se manifestă sub toate .as
pectele. Aici a apărut un adevă
rat orășel compus din case albe, 
frumoase cu două etaje. Străzile 
nu au încă nume, dar ele se for
mează văzînd cu ochii. In ace
iași timp se deschid magazine, 
se amenajează spitale, se’ Cbn- 
struiește un palat al culturii. 
Zeci de tineri muncitori urmea
ză fără scoaterea din producție 
cursurile anului întîi al secției 
.serale a Institutului enefgâfic 
din Votonej'. . ”

Locuitorii așezării sînt adeva- , 
rați entuziaști ai munefi lor. Ei 
își dau seama că energia atomi
că folosită în scopuri pașnice, 
deschide perspective imense în 
fata oamenilor.

sobra, bine proporționala, și ca- 
Ioanele care Mtoțm -Afișul > 
mlritește înfrucfm (fe ' " 
strucție antică.

La prima vedere aici 
pare extraordinar: nici sala ma
șinilor, unde se instalează tur
binele cu abur, nici puternica 
stație de pompare învecinată, 
unde se instalează o rețea com
plexă de conducte, nici chiar co
șul de aeraj, fcialt de 120 metri 
și care atunci bcînd vremea,este 
înnorată se гіЦІсй mai sus decît 
norii. Toate aCeatea nu mai ■ 
mese pe nimeni.!.

Ceea te impresionează se afre 
în interiorul clădirii reactorului 
Acolo, sub panoori <п»йзе dm 
beton armat, «Mtate orizontal și 
acoperite cd tvlu de în
tr-un labirint de eoltouie în zig 
zag ți de tndlise erme
tic, asemenea unor compartimen 
te ale unei neveste război, va fi 
așezat reactorur ^energetic pe 

va da

fi ter-

bail de uraniu 288. cere 
viață centratei.-

Clădirea reactorului va 
minată în curînd.

Lucrările au început. . acum 
trei ani. Încă de la început con
structorii s-au izbit de serioase 
greutăți care cereau soluții ra
pide și îndrăznețe.

1П acea perioadă, șantierul 
părea un amfiteatru uriaș. Ele
mentele metalice mari se execu
tau pe loc pe mai multe platfor
me pentru a fi apoi Asamblate.’ 
Panourile^ perețiiQr^cîntăfeau pî- 
nă la 15'tone, iar coloanele din 
beton armat și mai mult. Acești 
coloși trebuiau montați la înăl
țimea unei clădiri cu 9 etaje.

Pe șantierele obișnuite beto
nul folosit în construcții cîntă- 
rește 2,2 tone pe metru cub. A- 
colo a fost insă necesar să se 
asigure o protecție mai. . bună. 
Materialele de umplutură au du 
blat greutatea betonului i

Printre panourile orizontale se 
află multe piese din beton armat 
monolit, atingtnrt o grosime de 
doi metri. S-a prevăzut inițial 
»ă se fim« cofiraiOl în «șa .fill 
incit să reziste Ia o solicitare de 
mai multe tone. Acest lucru era 
însă costisitor, necesita mult timp 
și implica unele greutăți. Con
structorii au găsit atunci o altă 
ieșire. Ei au folosit drept cofraj 
panouri din beton armat, demon- 
tabile, avînd o grosime de 40 
cm., apoi au montat armătura și 
au turnat betonul.

Arpră este natura Kazabstanu
lui de nord. Pe o distanță de zeci 
de kilometri se întinde stepa firi 
viață. Vara, vîntul cald aduce 
mirosuri de rtăgari și pelin. Iar
na, viscolul învelește terenul pie
trificat în zăpadă.

In fiecare an expedițiile de ex
plorări geologice descoperi aici 
noi și mi zăcăminte de bauxită, 
cărbune brun fi alte minereuri 
utile. Insă această regiune este 
deosebit de bogată în minereu de 
fier. In prezent, de problema folo-

îI
І
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î fII
♦ sirii complexe a minereurilor din
I KazatoramtZ de nord se ocupi la- 
» - - ‘
♦
♦

boratorul de metale neferoase 
grele al Institutului minier din 
Leningrad, condus de profesorul 
Ivan Piskunov.

,..Ne aflăm in cabinetul profe
sorului. Pe mese fi pe etajere se 
află numeroase aparate și instru
mente precum fi diferite roci mun
toase. De fapt acesta nu moi este 
un cabinet, ci un adevărat labo
rator. Cu mulțiani to urmă pro
fesorul și-a început aia primele 
sete cercetări în vederea elabo
rării metodelor de folosire com
plexă a minereurilor. Aici au fost 
elaborate primele planuri și au 

>' fost efectuate primele experiențe. 
' In prezent, de această problemă
♦ se ocupă un mare colectiv de oa-
* meni de știință.
T
V — - III ■■■ -

Profesorul Piskunov ne arată o 
bucată de roci care seamănă prin 
aspectul său exterior cu un bul
găre de pămînt. Acesta este mi
nereul. Privindu-l mai bine se 
poate observa cum strălucesc mi
neralele sulfuroase care conțin u- 
nul din cele mai prețioase fi cele 
mai deficitare metale — cobaltul.

— Noi am avut sarcina, spune 
profesorul, să elaborăm procedee 
cu ajutorul cărora să se poată ex
trage din concentratul acestui mi
nereu toate metalele prețioase, în 
primul rind cobaltul. Nu era o 
sarcină de loc ușoară, dar acum 
putem spune cu siguranță că ea 
a fost îndeplinită.

In curtea institutului se afli o 
clădire cu două etaje. Intr-o sala 
care seamănă cu o secție de uzină, 
situată la parter, se află nume
roase instalații pentru experiențe, 
lată și opera colectivului — cup
torul în care concentratul de co
balt se topește printr-un procedeu 
nou. Cuptorul seamănă cu o ca- 
meri coniformă cu două ramifica
ții : una pentru gaze, alta pențftt 
Zgura de cobalt. De jos vine ae
rul sub o mare presiune. El ri
dică în sus tot materialul și îl 
amestecă. Ctnd aerul vine în con
tact cu cobaltul se declanșează un 
puternic proces de ardere.

— De ce cuptorul are forma 
conică ?

— In aceasta și constă secte- ♦ 
tul, explică Ivan Piskunov. La 1 
început cuptorul era rotund. Insă 4 
din cauza tensiunii puternice, îm* l 
preună cu gazele se pierdeau și par- t 
ticulele din concentratul de co- ț 
boit. Multe experiențe s-eu făcut j 
pine cînd sa găsit soluția do- ♦ 

. rita. In cuptorul conic viteza fluxu
lui to straturile superioare scade, 
iar particulele concentratului de 
cobalt rirmn in cuptor. Astfel, 
productivitatea cuptorului crești 
de 5—6 ori.

Așadar, prin ardere se obține 
zgura. Dar cum se extrage cobal
tul din această zgură care se k 
compune din diferite substanțe f 1 

Urcăm la etajul II. Aici se află 1 
camere luminoase, excaustere fi j 
recipienți cu agenți reactivi. ♦

— Noi folosim, spune profesa- 1 
rul, extractors organici care pro
vin din rezidurile uzinelor chimi
ce. Cu ajutorul Lor se poate ex
trage întreaga substanță de co
balt, iar tăria soluției de cobalt 
poate fi mărită de 100—-120 ori.

Soluția astfel saturată se pune 
la electroliză, iar apoi se obțin1 
din ea plăci metalice folosite to 
industrie.

In laboratorul respectiv sînt stu
diate și alte metode de extracție 
a metalelor prețioase din minereu
ri concentrate.

Cetățenii din Petrozavodsk se 
îngrijesc foarte mult ca pe . stră
zile orașului să nu albă loc ac
cidente. La indicația alegători
lor, lucrătorii din miliție orga
nizează cursuri speciale in școli, 
învățîndu-i pe elevi regulile de 
circulație.



STEAGUL ROȘU

Vi te mincrukși. viață de om
X wTnzre dliș pag. |-t| Cerii nivelului de. trai este și

d«ță în І950 în Val«^ 
Jtemtl au Săîstat 14 magazine ali
mentare și 25 pentru produsSe in
dustriale. astăzi numărul unităților 
«WBtetiate < a Ы peste 350,
care desfac anual mărfuri in va- 
itMZe dp . ăproape 500.000.000 lei;

SindidtKie din Valea Jiului tri
mit anuăl ia tratament și odihnă 
în cele mai frumoase stațiuni bal
neare ale patriei ți în străinătate 
în medie 5.000 de muncitori pe 
an.

Nenumărate sînt realizările pe 
care partidul și guvernul le-a în
făptuit pentru ca viața minerilor 
să devină din ce în ce mai îm
belșugată și. mai frumoasă. Drept 
recunoștință minerii ridică steagul 
întrecerii socialiste tot mai Sus. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, mobilizați de sindicate, ei 
an luptat cu abnegație pentru a 
intîmpjna cea de a, 40-a aniversare 
a partidului au noi succese în tea- 
Ііодеа ângajamentelw de întrece
re și îmbunătățirea calității pro
ducției. Cele 91.000 tone de căr
bune date peste plan în cinstea 
mărețului eveniment, aîttt o dova
dă grăitoare a faptului că minerii 
luptă cu toate forțele pentru spo
rirea producției, pentru înflorirea 
patriei noastre drăgi, Republica 
Populară Romînă.

muftii, Jk fireren-fomiite rte mi-’ 
neft se simte acest lucru. Mărirea 
salariilor, reducerile de prețuri, 
sporirea pectidos;, introducerea 
locațtei tii stat perittii cbpii' și 
multe alte măsuri au iu la ridi
carea bunăstării ol niloi «hUn 
cii.

Astăzi, ca urmare a preț* 1 rii 
muncii, pe pieptul a peste, ăOOO 
de minerj Strălucesc ordine și me
dalii. ,

torul IV, ca și la alte sectoare de 
lâ mina Petrila, nu se ține cont 
de prevederile planului tehnic. 
Nu-i deci de mirare că în aprilie, 
la sectorul IV, din 93,2 т.Г. ga
lerie planificați a fi .armați lunar 
în fier, de abia s-au realizat 57 m.
“ La noi — spunea inginerul 

Bosa Carol, șeful serviciului de 
lucrări miniere de la mină — s-a 
înrădăcinat obiceiul nedorit ca să 
se amine unele lucrări de armare 
a galeriilor prevăzute în planul 
tehnic. Această practică s-a do
vedit a nu fi bună. Pînă la 28 
aprilie, planul lunar de armare 
în fler și cu inele de bolțari pe 
întreaga mină era cu mult rămas 
în urmă.

O situație asemănătoare există 
și în ce privește respectarea planu
lui tehnic de încărcare mecanizată 
la înaintări. Datorită faptului că
nu s-a urmărit cu simț de răspun
dere introducerea la timp și utili
zarea intensivă a mecanismelor, in 
unele sectoare planul tehnic pe 
luna aprilie la acest indice n-a fost 
îndeplinit, decît numai în propor
ție de pînă la 86 la sută. In ca
drul sectorului III, banda reîncăr- 
cătoare planificată la galeria di
recțională în culcușul stratului 3 
Orizontul XII, a fost transportată 
aici cu foarte mare întârziere.

Toate aceste lipsuri care duc la 
neindeplinitea ritmică a planului 
tehnic, la frinarea introducerii pe 
scară largă a tehnicii noi, 
drul minți Petrila pot și 
să fie înlăturate.

Conducerea minei are 
să exercite un control mai 
la sectoare pentru respectarea în
tocmai a planului tehnic.

In Valea Jiului prin grija parti
dului și guvernului au fost puse 
la dispoziția oamenilor muncii o 
seamă de noi unități sanitare. Prin
tre acestea se numără postul de 
prim ajutor de la Jieț, staționare 
Cu zeci de paturi la Petrila, Uri- 
cani, pavilioane spitalicești la Vul
can, Lupeni, Petroșani. Dacă în 
1944. in Valea Jiului CS4u 220 pă
turi tie spital și 30 medici, azi 
avem peste 150 medici, iar numă
rul paturilor în spitale se ridică 
la 1.140.

Iii fiecare lună se plătesc în 
Valea Jiului peste 5.500.000 lei 
pensii de bătrinețe. , Suma totală 
a cheltuielilor de a iletiță sanita
ră pe o lună in Valea Jiului se 
ridică la circa 6.000.000 lei.

■ г Multe și semnificative sînt as- 
nJfoctele care dovedesc viața nouă a 
trtkierilor. O dovadă grăitoare a

P E
(Urmare din pag. t-a)

m. p4 mai e pu(in și tencuirea 
va fi gata. Angajamentul luat 

> revede terminarea lucrării pînă 
a 1 august. Și constructorii din 
Jricahi continuă întrecerea pen- 
ru a respecta termenul.

După predarea blocurilor pre
văzute în angajament pînă la 8 
mai, pe toate șantierele construc
torii continuă întrecerea socialis
tă, iuîndu-și noi angajamente în 
muncă. La Lupeni, ei s-au an

Lăcătuși inovatori
Preocupat coatiauu de aplicarea 

noului în procesul de producție, 
lăcăteșul Topor Eugen de la ate
lierul de întreținere, sectorul IX 
E. M. Lonea, a conceput nu de 

. mult , O' foovățte vofoHazi. El a 
crtut un suport de perii pentru 
motoarele locomotivelor electrics 
de 100 cai putere care, in timpul 
funcționării, nu Soikitii peria pro- 
priu-zisă la uzare. Inovația prezen
tată cabinetului tehnic ți comisiei 
pentru inovații ți raționalizări a 
fost aprobată.

. Rezultatele obținute . după pri
mele site de la aplicarea inovației 
în practică ți calculele efectuate 
arată că în decursul. unui an eco» 
nomiile se vor ridica la 12.000 
lei.

Tot în cadrul acestui sector, lă
cătușul Kokjșvati Nicolae a bre
vetat recent o nouă raționalizară 
care permite «utilizarea . periilor 
la- locomotivele electrice.

...* '. »

/я dtrmefe hbrdriihr . b

Bmteiil staUttlfi 
al I. P. RwHne — 1M1

In librării a apărut zilele ă- 
cestea Breviarul statistic al R.P. 
Rbmîne — І961, editat de Di
recția Centrală de Statistică. Vo
lumul cuprinde date generale a- 
supra geografiei și populației 

' țării noastre, indicatori sinte
tici ai produsului social, veni
tului national etc., date despre- 
forța de muncă, cifre și grafice 
despre dezvoltarea industriei, a- 
griculturii și silviculturii, in
vestițiilor și construcțiilor, trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
comerțuiai interior și exterior.

Breviarul cuprinde de aserpe- 
nea date despre bugetul de stat, 
învățămînt, cultură $i artă, des
pre ocrotirea sănătății.

Un capitol este dedicat sta
tisticii internaționale, în care se 
arată evoluția numărului popu
lației, a producției principalelor 
produse industriale și agricole 
în diferite țări. - __

I 
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$ A NTIВ В В
gajat ca pînă la 23 August să 
predea blocurile 23, 24, 26, 26, 
29 și 30 cu an total de 176 a- 
partamente și 5562 m. p. supra
față locativă, la Vulcan vor fi 
prădate blocurile В, C, D și Q 
cu 120 apartamente iar la Pe
troșani Hacurile I, H, L, H, M, 
N cu alte 160 apartamente. In 
aceeași perioadă db timp, vor fi 
predate noile școli cu cite 16 
Săli de clasă din Petroșani Și 
Uricani.

In primele zile de întrecere ca
re continuă pe șantiere după 
sărbătorirea aniversării partidu
lui, rezultate frumoase au obți
nui brigăzile de constructori ale 
lui Cioabă Constantin din Uri
cani, Ghebedi Iosif și Câpitanu 
Qheorghe din Liipeui, Froșt Ște
fan și Moga loan din Petroșani 
care lucrează la tencuieli exte
rioare la noile blocuri.

CM prevederile pianului tehnic 
nu sffit respectate

Mina Petrila, ca și celelalte ex- 22 unde era planificat să se arme- 
ploatări carbonifere din Valea Jiu- re în fier 25 m. s-a arfflât numai
lui, a cunoscut în аліі noștri o 17 m. Aceasta dovedește că în sec-
largă dezvoltare. Locurile de mun
că din subteran au fost dotate cu 
utilaje și mecanisme moderne care 
ușurează efortul- fisele al munci
torilor și duc la sporirea simți
toare a productivității muncii. La 
abataje și galerii armarea modernă 
în fier și cu alți Înlocuitori ai lem
nului cîștigă tot mai mult teren. 
In primul trimestru ai acestui an, 
la mina Petrila, s-au armat in fier 
1220 m.i. de galerie iar cu inele 
de bolțari peste 600 m.l. In ace
lei timp, a fost armat în fier 
și abatajul frontal 14/15 vest din 
Sectorul IV. Datorită acestui fapt 
Cît și altor măsuri, ca de pildă, 
răpirea lemnului din juguri la aba
tajele terminate și utilizarea lem
nului vechi pentru stive la aba
tajele figuri, la mina Petrila s-au 
folosit în primul trimestru 45,03 
m.c. lemn la 1Q00 tone de cărbune 
față de 46,3 m.c. oît era planifi
cat.

In scopul extinderii pe scară 
tot mai largă a tehnicii noi în 
sectoare și pe locuri de muncă din 
subteran, la mină a fost întocmit 
un plan tehnic. In acest plan — 
defalcat pe luni și sectoare — 
sînt prevăzute toate lucrările ce 
se vor arma modem, precum și o 
seamă de alți indici de bază în 
activitatea de producție.

S-a realizat oare ritmic, după pre
vederi, acest plan ? Să luăm de pil
dă sectorul IV. In luna aprilie, 
aici era prevăzut să fie armată in 
fier galeria direcțională în culcu
șul stratului 3 orizontul 10 B. Pe 
motiv că această lucrare nu este 
urgentă, armarea ei a fost âmîna- 
Й la o dată nedefinită. De ase- 
meaea, In mieria transversală nr.

ÎN A$l£ ФІАИЕА BUCURIEI

mult decît in

Maistrul minier Ursu Virgil a 
trAit luna ifacută sentimente di
ferite : uneori i se părea că tim
pul aleargă în neștire, alteori 
«yea impresia că ș-a oprit în loc 
Șl atenei, pripind secundarul 
ceasului, se convingea că timpul 
nu așteaptă pe nimeni și-și vede 
liniștit de drum fără nici un po 
pas. Cînd ajun
gea în abatajul 
frontal din stra
tul 17 la briga
da condusă de 
Bogheanu Dumi
tru, zăbovea mai 
alte locuri din mină în fața unor 
stilpi metalici care țineau locul 
armăturilor de lemn. Ii mîngîia 
cu privirea și, socotind că le îm
părtășește gîndul, își spunea: 
„Nu, voi n-o să mă faoeți de 
rușine". Muta un stîlp, doi, din- 
tr-tift loc în altul, cu alt prilej 
îi schimba cînd într-o parte cînd 
în alta a fîșiei. Experimentarea 
sttipilor metalici pentru armarea 
combinată a straielor subțiri sub 
1,20 rrț. grosime, care nu era alt
ceva decît experimentarea inova
ției lui și a ing. Stoica Petru, 
cerea timp.

Timpul s-a scurs însă și stîl- 
pii s-au comportat bine la toate 
examenele prin care i-a trecut 
maistrul minier Ursu.

In ziua de 24 aprilie a. c. a 
fost semnată o cerere de inova
ții, un memoriu tehnic precum 
și documentația necesară dosa
rului inovației care a fost îna
intată cabinetului tehnic de la 
mina Vulcan. „încercați, vedeți, 
studiați, din partea mea ei și-au 
trecut examenul" —- a spus la 
cabinet în acea zi maistrul Ursu. 
Bucuria lui nu era împlinită, ea 
era o bucurie numai pe jumă
tate. Mai aveau de spus un cu- 
vîrrt și alți tovarăși, alți specia
liști.

De opt ani lucrează comunis
tul Ursu Virgil ca maistru mi
nier numai pe străte subțiri. $i 
nu de puține ori în acest răstimp 
s-a, gîndit la armătura metalică 
care avea să înlocuiască lemnul. 
Intr-o vreme a așteptat armătu
rile să vină de-a gata, de la vreo 
uzină. Nu de mult însă s-a ho- 
tărft să-§i până și;el creierul la 
contribuție, poate o găsi o solu
ție. Și pentru că munca în doi 
ate mai mulți sorți de izbîndă 
s-au întovărășit doi comuniști:

in ca- 
trebuie

datoria 
eficient

el și inginerul Stoica Petru. Pa 
cît de complicată li se părea lfc 
început problema, pe atît de sim
plu au rezolvat-o. Simplu și ief
tin. Sti metalic cîntărește nu-
rfiăi 13 costul total al unui
stîlo este de 5,04 lei. El este con
fecționat dih șihfc de cate ferată 
îngustă, degrade te și din tuburi

de rambleu de 
asemenea, dete
riorate. Armătura 
metalică com
binată cu lemn 
asigură elastici

tatea necesară' lăsării lente a co- 
perișului și nu se deformează. 
Ea poate fi extinsă pe strâtele 
subțiri 17, 18, 8, 9 și 14. Din 
calcule rezultă că în stratele 
unde acest sistem de armare va 
fi extins, consumul specific de 
lemn va fi redus la 26,1 m.c./IOOO 
twie de cărbune, iar mina Va pu- 
tep-reșliu o economie anuali 
de peste 240.000 lei.

Nu toți specialiștii aii avut îm, 
credere în stîlpii 'metalici' cori- 
cepuți de maistrul Ursii și ingi
nerul Stoica.

— Sînt de o construcție sim
plă și nu 11 se potrivește ca au
tori un tehnician și un inginer
— spuneau unii privind armă
turile chiorîș, cu neîncredere. 
Inginerul șef adjunct și-a expri
mat chiar temerea: o să vă fa
ceți de rușine.

Aceste păreri l-au supărat pe 
Ursu dar bău și îndîrjit. „Un 
lucru simplu nu poate fi în a- 
celași timp și bun, folositor mi
nei ? înlocuirea lemnului de mi
nă este o chestiune importantă, 
ea poate fi rezolvată însă și 
prin soluții simple, dar bune"
— își spuneau autorul și coau
torul inovației. In așteptarea bu
curiei de a-ți vedea dorința îm
plinită, se întîmplă uneori să ai 
și neplăceri. Dar cu cît sînt mai 
multe neplăcerile și greutățile cu 
atît ți-e mai mare mulțumirea și 
bucuria cînd ajungi la izbîndă.

...Frontalul în cafe se experi
mentează noii stîlpi metalici a 
fost vizitat de tovarășul Cotoț 
Iosif, șeful minei și dte inginerul 
șef adjunct. După o îndelungată 
cercetare și examinare minuțioa
să armăturilor și locului de 
muncă, concluzia șefului minei 
a pus capăt așteptărilor și îndo
ielilor. „Să se confecționeze cît 
mai repede încă 180 de armături 
de acest fel și întregul abataj să 
fie armat cu ele".

Alergînd împreună cu lăcătu
șii de mină Chetroiu Aurel și 
Chetroiu Nica după șine și tu
buri de rambleu degradate, dîn- 
du-i indicații sudorului Tunsoiu 
Manea de felul cum trebuie con
fecționate armăturile, comunistul 
Ursu Virgil trăia din plin bucu
ria mult așteptată. Privirea lui 
despica în două scoarța păirtîn- 
tului pînă în abatajul frontal 
din stratul 17, blocul 3, secto
rul II unde pe toată lungimea 
de 44 m. a abatajului el vede încă 
de pe acum armăturile lui stînd 
înșirate în linie dreaptă ca niște 
soldați credincioși care țin piept 
muntelui.

t
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A N UN Ț
Pentru deservirea con

sumatorilor de arogai din 
Petroșani ia domiciliu, con** 
sunătorii sînt rugați a hi** 
ce comenzi în termen la 
telefon nr. 232.

Comenzile date pînă la 
orele 3 dimineața voi* fi 
efectuate în aceeași zi, 
iar cele făoute peste o* 
rele 8 vor fi efectuate a 
doua zi.

Prețul de vînzare este 
de lei 13 la butelie trans* 
portată la domiciliu, inclli- 
8iv montarea la aparatul 
de ars.

■■авмавге■«■■■•«■■•■•««> мммИя

1.1. P. L РВДМІ I
anunță deschiderea ■
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Băuturi alese

X S i X
X 
X

Jus

ANUNȚ
de zonă C.F.R. 
Triaj angajează

Atelierul
Petroșani 
imediat UN SUDOR AUTO 
GEN ȘI ELECTRIC cu Un 
salariu lunar de 800—1000



al Tineretuluimoscova : Forumul Mondial
MOSCOVA 11 Coresponden

tul Agerpres transmite:
După cum s-a mai anunțat la 25 

iulie la Moscova se va deschide 
Forumul Mondial al Tineretului. 
Acesta va fi cel mai important 
eveniment în mișcarea interna
țională a tineretului din anul 
acesta. Scopul lui constă în a 
acorda tineretului posibilitatea 
ca în condițiile unor discuții li
bere să dezbată acele probleme 
care frămîntă 
tul lumii, să

în prezent tinere- 
pună o tribună la

dispoziția diferitelor tendințe și 
păreri pentru a elabora apoi o 
platformă comună pe baza că
reia să se dezvolte colaborarea 
internațională a tineretului în 
numele păcii și progresului*

De pregătirea Forumului se o- 
cupă Secretariatul internațional, al
cătuit din reprezentanții organiza
țiilor de tineret din cele mai di
ferite țări. Iacob Stelhens, mem
bru al secretariatului, 
tant al tineretului din 
declarat în cadrul unei

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

reprezen- 
Ghana a 

conferințe

Jurii” ți Jamia Zveifla” mut muniții 
шініі [пііШ N. I. î. N.

ft

MOSCOVA II (Agerpres) — 
TASS transmite:

Ziarele „Pravda" și „Kras
naia Zvezda” din 11 mai comen
tează . rezultatele sesiunii Consi
liului N.A.T.O. In rîndurite zia
riștilor, adunați la Centrul de 
presă organizat pentru acest pri
lej în clădirea Stortingului 
(Parlamentul) — scrie Ratiani, 
corespondentul special al „Prav- 
dei” la Oslo — s-a creat con
vingerea că, așa cum s-a reflec
tat și în comunicat. Rusk a avut 
la Oslo în primul rînd sarcina 

'de a demonstra că noua admi
nistrație a S.U.A. nu dorește să 
se apuce de dezarmare, și mai 
puțin sarcina de a insufla țări
lor occidentale speranța într-un 
progres în acest domeniu.

Delegații americani și cei de 
la Bonn s-au întrecut literalmen
te între ei pentru a crea la sesiu
nea N.A.T.O. o atmosferă de 
nervozitate, de isterie războinică. 
Și totuși, plătind un tribut spi
ritului vremii, unii participanți 
la sesiune au preferat să amîne 
discutarea planurilor die trans
formare a N.A.T.O. într-o așa- 
numită „a patra putere nuclea
ră”.

Desfășurarea și rezultatele 
siunii 
spune 
ziarul 
leiași 
inspiratorii grupării 
atlantice nu au învățat nimic și nu 
au tras nici un fel de concluzii re
zonabile din eșecurile rușinoase 
ale politicii lor agresive. Dele
gația americană, condusă de 
Rusk, a fost aceea care a dat 

.tonul la toate ședințele. Ea și-a 
propus să consolideze în rîndu- 
rile aliaților credința șubrezită 
în conducerea americană, să

strîngă mai mult rîndurile „co
munității atlantice”, să o mobi
lizeze pentru întărirea potenția
lului militar și economic al blo
cului în vederea unor noi acte 
provocatoare împotriva păcii și 
securității popoarelor-

Rusk a dat asigurări că mili
ta nștii de dincolo de ocean inten
ționează și de acum înainte să 
ducă o politică „de pe poziții de 
forță”, să încurajeze înarmarea 
revanșarzilor vest-germani.

Comunicatul dat publicității cu 
prilejul încheierii sesiunii N.A.T.O. 
de către participanții la această 
sesiune — scrie „Krasnaia Zve
zda” — demonstrează că întă
rirea gupării militare agresive 
atlantice constituie unul, din prin
cipalele obiective ale politicii ex
terne americane. Cu toate aces
tea, divergențele acute într-o se
rie de probleme care s-au ivit la 
sesiunea din capitala norvegiană, 
au zădărnicit intenția Washing
tonului de a-și spori prestigiul 
prin ațîțarea psihozei războinice 
și intimidarea aliaților cu peri
colul comunismului.

se- 
se 

: de 
эсе

Consiliului N.A.T.O. 
în articolul consacrat 
„Krasnaia Zvezda", ;

probleme demonstrează că 
războinice

MOSCOVA La invitația C.C. 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia la 10 mai a plecat la 
;Praga o delegație a P.C.U.S. în 
frunte cu Leonid Brejnev, mem
bru al Prezidiului G.G. al 
P.C.U.S. pentru a participa la 
sărbătorirea a 40 de ani de la 
constituirea Partidului Comunist 
din Cehoslovaciei.

BRASILIA După cum rela
tează agenția Associated Press, 

‘Sukarno, președintele Indone
ziei a Sosit la 10 mat într-o vi
zită oficială în Brazilia.

BONN La o uzină din Miin- 
chen s-a produs o puternică ex
plozie urmată de un mare incen
diu. Pagubele se cifrează la un 
milion de mărci. Uzina executa 
comenzi ale Bundeswehrului, 
printre care și aparate secrete. 
Poliția a interzis publicarea ști
rilor despre uzină și producția 
ei.

DELHI La 10 mai ultimul con
tingent al personalului Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control In Laos, num ari nd 49 
persoane, a părăsit Calcutta pie
rind pe calea aerului spre Sai
gon.

de presă că pînă în prezent or
ganizații de tineret din peste 80 
de țări și-au anunțat participa
rea la Forum. Astfel, la această 
nouă formă de îhtîlnire a tinere
tului din toate continentele, vor 
participa printre altele, organi
zații din India, Indonezia, Bir- 
mania, R.A.U.. Pakistan, S.U.A., 

Co- 
Ro-

Argentina, Bolivia, Chile, 
lumbia. Ecuador, Polonia, 
mînia etc.

Ideile Forumului sînt de 
menea sprijinite de o serie de 
organizații internaționale.

Venind în sprijinul Forumu
lui, ziarul „Komsomolskala 
Pravda” organizează un concurs 
fotografic internațional pe tema ; i 
„Tineretul secolului XX”. Cele 
mai bune fotografii vor fi pu
blicate în ziar și vor fi premiate

Membrii Secretariatului per
manent s-au adresat. tineretului 
din întreaga lume să sprijine și • 
mai acțiv Forumul, în scopul 
găsirii căilor de unificare a efor
turilor depuse în slujba păcii.

N. S. HRUȘCIOV 
a sosit la Tbilisi

TBILISI 11 (Agerpres) — 
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al P.C.U.S. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a sosit la 
11 mai la Tbilisi pentru a lua 
parte la festivitățile consacrate 
împlinirii a 40 de ani de la ins
taurarea puterii sovietice și fon
darea Partidului Comunist din 
Gruzia.

In gară, N. S. Hrușciov a fost 
întîmpinat de conducători ai re
publicii. Mii de oameni ai mun
cii din capitala Gruziei l-au a- 
plaudat pe străzi pe șeful statu
lui sovietic.1

ase-

deschiderea conferinței 
Geneva

rile cu privire la reglementarea paș
nică a problemei laoțiene sînt cu 
atît mai imperioase cu cit, în ac
tuala epocă de dezvoltare a teh
nicii de luptă, un război local se 
poate lesne transforma într-umd 
generalizat.

Poziția țărilor socialiste care 
preconizează ca Laosul să fie un 
stat neutru și iubitor de pace, 
creează premisele pentru reglemen

tarea problemei 
care se află în 
discuția conferin
ței de la Geneva. 
In cuvîntarea ros
tită la 6 mai la 
Hrușciov a decla- 

,Toți partizanii sinceri ai

de la
deschide la Geneva 

pentru reglementarea

---------- --------------------- 41J "

Pentru o atitudine justă față de Cuba
fost autorizați să se înscrie pe 
listele de alegători. Ei ar putea 
celre alegeri libere în Spania și 
Portugalia, la aliații noștri din 
N.A.T.O,, sau pe insula Taivan 
și în Republica Dominicană”.

Gibsoh scrie în încheiere că 
adepții politicii agresive a S.U.A. 
față de Cuba se eschivează de 
la principala problemă. „Iar a- 
ceastă problemă, după părerea 
lui, nu constă în faptul ce fel 
de guvern fexistă în Cuba — so
cialist sau comunist, și nici de 
făptui ce fel de om este Fidel 
Castro — bun sau rău. Problema 
constă în aceea dacă guvernul 
Statelor Unite are sau nu drep
tul să încalce propriile lui legi 
și obligații contractuale, căutînd 
în mod fățiș să răstoarne guver
nul uneia din republicile ameri
cane. Nord-americanii cinstiți 
răspund „nu”.

NEW YORK 11 (Agerpres)
Ziarul „New York Times” pu

blică scrisoarea lui Richard Gib
son, secretar ad- interim al Comi
tetului de luptă pentru o atitu
dine justă față de Cuba, în care 
este demascată întreaga falsitate 
și perfidie a argumentelor adep- 
ților politicii agresive a S.U.A. 
față de Republica Cuba.

Gibson arată că adversarii 
Cubei revoluționare „cer să fie 
ales imediat un nou guvern al 
Cubei, în timp ce contrarevolu
ționarii finanțați și instruiți în 
mod criminal de o mare putere 
situată la o distanță de numai 
90 mile, așteaptă un moment 
prielnic pentru a ataca această 
insulă”.

El subliniază că acești oameni 
„ar face mai bine dacă și-ar în
drepta atenția asupra tiraniei din 
statul Mississippi unde dintr-un 
milion de negri numai 8000 au

Astăzi se 
. conferința 
problemei laoțiene, la care partici
pă reprezentanții a 14 statei U- 
niunea Sovietică, Anglia, Franța, 
S.U.A., R.P. Chineză, RD. Viet
nam, Tailanda, Birmania, India, 
Polonia, Canada, Cambodgia, Viet
namul de sud și Laos. La so Lea 
la Geneva A. A. Gromîko a de
clarat : „Guvernul sovietic îți ex
primă satisfacția în 
legătură cu convo
carea acestei con
ferințe. El inten
ționează să depună 
toate eforturile 
pentr u soluționarea 
neîntîrziată a problemei laoțiene 
Și pentru stingerea focarului de 
primejdie militară în Asia de 
sud-est. Sperăm că și ceilalți parti
cipant la conferință vor acționa 
în aceeași direcție".

Este evident că dacă acordurile 
de la Geneva din 1954 ar fi fost 
respectate întocmai, iar cercurile 
agresive americane n-ar fi incitat 
războiul civil în Laos, șprijinindu-;. 
pe rebelii din grupul de ia Savă- 
naket, problema laotipnă ar ți' 
de multă vreme închisa. Tltorta 
celor șapte ani care s-au scurs în
tre cele „două Geneve" este is
toria unui șir neîntrerupt de in
gerințe în treburile interne ale Lap- 
sului și ale altor state.

Cu armament american și cu 
sprijinul altor state membre ale 
blocului agresiv S.E.A.T.Ot, care 
și-a asumat ilegal misiunea de a 
„acoperi" Laosul, febelii de la 
Savanaket au aprins flăcările răz
boiului. Atunci cînd în l960 ei au 
pornit atacul împotriva forțelor 
patriotice, sperau că le vor. nimici 
lesne; dar evoluția luptelor s-a 
dovedii a fi nefavorabilă clicii No- 
savan — Boun Опт ți în ciuda 
masivelor transporturi de material, 
de război și a sporirii numărului 
de „consilieri" și instructori ame 
ricani, teritoriul controlat de re
beli s-a redus în permanență.

Numai atunci cînd datorită lup
tei poporului laoțian care a spri
jinit cu o majoritate covîrșitoare 
trupele guvernidui legal prezidat 
de prințul Sutxtuna Fumr. i și for
țele Neo Lao Haksat, rebelii au 
suferit înfringeri zdrobitoare, 
S.U.A. și celelalte puteri occiden
tale au consimțit la începerea tra
tativelor. Celor mai agresive cer
curi ale țărilor imperialiste nu le 
convine perspectiva soluționării 
pașnice a crizei laoțiene. Ele creea
ză bariere artificiale în calea tra
tativelor pentru Laos.

Popoarele întregii lumi cer ca 
flăcările războiului să fie stinse în 
Laos, ca poporul laoțian să fie 
lăsat să-și rezolve singur proble
mele interne și să se conducă po
trivit propriei sale voințe. Cere

Comentariul zilei
• 4

echitabili Erevan, N. S.
rat : 
menținerii păcii nu pot decit să 
salute convocarea conferinței pen
tru Laos. Dar aceasta nu este de
ck începutul. Toate părțile inte
resate trebuie să ajute poporul lao
țian să dobîndească pacea pe baga 
creării unui Laos cu. adevărat ’ffy- 
pendent și neutru, scutit de orihe 
amestec din afară în treburile sa
le interne. Poporul Laosului ca și 
orice alt popor, are dreptul să 
trfh^sc^’așa cum dorește, să-și or
ganizeze statul într-un fel care să 
corespundă propriilor sale intere- tt se .

Poporul romin, iubitor de pace, 
sprijină dreptul la autodetermina
re al poporului laoțian, cere ca 
problema laoțiană să fie reglemen
tată la masa tratativelor pentru 
ca războiul' să nu se întindă în 
întreaga Asie de sud-est, în în
treaga lume.

Pentru ca Laosul să devină ’ іи- 
tr-adevăr un stat independent, 
neutru și pentru ca poporul său 
să trăiască în pace, trebuie ca 
toți pttrticlpanfii la conferința de 
la Geneva să dda dovadă de bună
voință și sa-și unească eforturile 
în realizarea acestui țel dorit nu 
numai de poporul laoțian ci și de 
popoarele iubitoare de pace din 
lumea întreagă. ' S

г. FLOR EA

NOTĂ: o CĂLĂTORIE TRIUMFALĂ
Dommd Fanfani a plecat in 

inspecție. A luat-o spre sud, spre 
' Calabria, ca să vadă realizările 

Oficiului pentru reforme agrare. 
' Fiindcă trebuie să știți că în Ita

lia, așa cum era și la noi 
, vremea tind țăranii mureau 
I foame, se vorbește din cînd 
» cînd despre „reforme agrare"
* se creează astfel „oficii" care 
, butesc să amețească intr-o oare- 
I care măsură lucrurile dind de lu- 
I cru și pîine la nenumărați nepoți
• și ciraci ai celor de la putere. 
1 Domnul Fanfani, care nu este alt- 
1 cineva decit însuși primul ministru 
1 al Italiei, s-a dus să vadă ce-i
fac ciracii. Automobilul domnului 

I prim ministru a trecut prin satele 
I însorite ale sudului. Domnul Fan- 
1 fani a avut prilejul să vadă chiar 
' din mersul mașinii că lucrurile 

sini în plină înflorire in Calabria. 
Se vedea înflorirea chiar pe șo-

ре 
de 
in 
fi 

iz-

1

rea. Se vedea, în primul rind, în 
numărul mare de vaci. De unde 
or fi născocit gazetarii comuniști 
ai Italiei că in Calabria numărul 
vitelor este în descreștere și că 
copUi țăranilor nu văd laptele cu 
lunile І Automobilul domnului 
prim ministru abia izbutea să îna
inteze printre mtdțimea vacilor 
care umpleau șoselele sudului.

Inspecția era să se termine ast
fel cu bine. Dar iată că abia în
tors la Roma, domnul Fanfani, 
predispus să-ți facă în liniște 
siesta, cu conștiința împăcată, a 
aflat cu mirare taina suprapopulă
rii cu vaci a șoselelor calabreze. 
Directorul general al Oficiului 
pentru reforme agrare, om cu ini-, 
țiativă, știind că domnul Fanfani 
trebuie să tragă din această 
vizită concluzia că guvernul său 
lucrează perfect, a vrut să-i ușure
ze primului ministru sarcina. Vrea 
domnul Fanfani belșug 1 Belșug

să fief Și directortd cu pricina > 
a mobilizat toate vacile Calabriei ’ 
și le-a trimis pe șoseaua pe care e 
avea să treacă automobilul exce- < 
lenței sale.

Dar în Italia, unde oamenii * 
sînt tare curioși, „taina" belșugu- 1 
lui de vite a fost repede aflată 
de țara întreagă. Și ridicolul a co- , 
vîrșit într-atîta întreaga afacere, , 
incit domnul Fanfani, cu toată i 
părerea de rău, a fost silit să-l 
concedieze pentru exces de zel pe ' 
simpaticul său director al Ofi- ' 
ctului pentru reforme agrare.'

Păcat 1 Era un funcționar tare 
priceput ți știa să sublinieze la , 
perfecție realizările guvernului. ■_ i 

Așa s-a încheiat triumfala că
lătorie a domnului Fanfani în ' 
Calabria, călătorie în care a fost , 
întîmpinat nu de mii de oameni, ■ 
ci de mii de vaci... și acelea mo
bilizate.

■

I
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PR08RAM DE
13 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00' Din presa de as
tăzi, 9,30 Muzică . populară din 
Dobrogea, 10,30 Muzica ușoară, 
11,03 Fragmente din opera ,iMa- 
non" de Massenet, 11,45 Muzică 
populară romînească, 13,05 Con
cert de estradă, 14,00 Muzică din 
operete, 15,10 Piese simfonice 
de compozitori romîni, 15,45 Ac
tualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre. 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,15 „Săptămîna mu
zicii .cehoslovace”, 17,45 Știința 
în slujba păcii, 18,00 Fragmente 
din opera „Faust” de Gounod, 
18,35 Cîntă Ștefan Lăzărescu, 
Lili Creangă și Nicolae Băluță, 
19,15 Din albumul melodiilor de 
dragoste, 20,00 Muzică de dans,
20.30 Imagini dig viața culturală 
artistică a Deltei, 20,40 Concert 
de muzică populară romînească,
21.30 AUefcă de ’ dans. PRO
GRAMUL II,> 
șoară de CMri

4*

t

Mgțzic^ u- 
i remîni, 

15,00 Muzică populară din di
ferite regiuni are țării, 15,30 Mu
zică din operete, 16,30 Muzică 
populară romînească, 17,00 Din 
ѵіЙа muzicală a orașelor și re
giunilor patriei, 17,40 Muzică 
ușoară, 18,05 Vreau s'ă știu (re
luare), 18,40 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 19,40 Estra
da artistului amator, 20,30 Mu
zică de dans 21,35 Miizică popu
lară din America Latină;

CINEMATOGRAFE
■ PETROȘANI : 7 • Noiembrie ; 

Regele Neapolului; Al. Sahia : 
Două etaje de fericire’; PETRI- 
LA: Mizerabilii seria 11-a ; LO- 
NEA : Nu vreau să mă însor; 
ANINOASA : O fereastră des
chisă spre cer ; VULCAN : In 
pragul furtunii; LUPENI : Pîi
ne și trandafiri.
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