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Citiți în pagina IV-a:
• N. S. Hrușciov și John Kennedy se vor intîlni ia Viena în 

zilele de 3 și 4 iunie.
• Lucrările conferinței penitr u reglementarea, problemei Lao- 

suiui,
• Viu interes în rindurile opiniei publice sovietice față de ex* 

periențele lui Petrucd.
• Scrisoarea unui grup de profesori brazilieni adresată O.N.U.
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In întrecerea socialistă, care continuă, minerii sectorului I 

al minei Uricani obțin noi succese. Ei luptă pentru a extra
ge cărbune dt mai mult și de bună calitate. La fiecare loc 
de muncă, lubrul este judidos organizat, aprovizionarea cu ma
teriale și goale se face în bune condiții. Acest fapt a făcut ca 
pînă la 18 mai, pe seama unui randament care întrece pe cel 
planificat pe sector cu peste 200 kg. de cărbune pe post, să 
fie extrase peste plan 1535 tone de cărbune cu un procent de 
cenușă redus față de normă cu drea 3 la sută.

Cele mai frumoase rezultate au fost obținute de minerii 
din brigăzile conduse de Nicolae loan, Neamțu Viorel și Ti- 
mofte Spiridon care au extras peste sarcinile de plan 207, 
249 și, respectiv, 220 tone de cărbune. Un merit deosebit al 
acestor brigăzi este că, în afară de îndeplinirea și depășirea 
planului de extracție, ele s-au străduit să extragă numai 
cărbune de calitate, alegînd cu atenție șistul.
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brigăzi au extras, de la începutul 
lunii mai, 243 tone 
cocsificăbil. Producția 
este de bună calitate.

Pe întregul sector 
in această lună 718 tone de căr 
bune, realizindu-se un randament 
cu peste 2Ѳ0 kg. cărbune pe post 
mai mare decît cel planificat. Ca 
urmare a rezultatelor frumoase 
obținute, minerii și tehnicienii de 
aici se situează în prezent tn frun
tea întrecerii pe exploatare.

de cărbune 
dată de ei

s-au extras

JJki

Succesele fpontaliștilop
In abatajele frontale ale secto- 

njlui III de la mina Lupeni se 
desfășoară o însuflețită întriecere 

pentru cărbune mai mult; și mai 
bun. La abatajul frontal 3 est un
de lucrează brigada minerului 
Ghioancă Sabin crațerul abia pri
didește să ducă bogăția de căr
bune. Numai în 18 zile din aceas
tă lună, de aici au fost trimise la 
suprafață 1034 tone de cărbune 
cocsificăbil de bună calitate. In 
acest timp, brigada și-a depășit 
randamentul planificat cu peste 
o tonă de cărbune pe post. O 
altă brigadă harnică de la secto
rul III este cea condusă de 
Ghioancă loan.- Lucțind în. abata
jul Frontal 4 est, membrii acestei
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I luni di Iitirte a wniiiiil
Din inițiativa organizației de 

partid, a catedrei de științe so
ciale și a Asociației studenților, 
un grup de studenți petroșăneni 
au. făcut o excursie la Muzeul 

*- fȘfltana și Muzeul de istorie a 
partidului. Grupul de excursio
niști a fost format din studenți 
practicanți care, în cinstea a 40 
de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia au 
muncit în brigăzi de producție 
dînd 4.240 tone de cărbune.

Vizitarea celor două muzee 
a constituit pentru studenți un 
bun prilej de a cunoaște drumul 
glorios parcurs de Partidul Co
munist din Romînia. de a cu
noaște condițiile deosebit de 
grele în care cei mai buni fii 
ai poporului — comuniștii — au 
trebuit să-și desfășoare activita
tea pentru 
populare de sub jugul exploată
rii capitaliste. Cele văzute vor 
permite o mai bună înțelegere de 
către studenți a materialului pre
dat la disciplinele de științe so
ciale.

A. SUCIU
F. IOVAN 

corespondenți

eliberarea maselor

Pentru buna deservire 
a locatarilor din cartier

Pînă nu de mult, O.A.D.L.F. 
a avut în cartierul Livezeni un 
magazin mic ce nu putea face 
față cerințelor populației.

Recent în acest cartier, s-a în
ființat un nou magazin cu spațiu 
corespunzător. La amenajarea a* 
cestui nou local, au contribuit 
prin muncă voluntară tov.. Cociș 
Maria, Antal Ana, Dobre Florica, 
Dioș Margareta, — 
și alții. Datorită 
a multor altora, 
gospodinelor din 
nul a început să

Toth Margareta 
hărniciei lor și 

spre mulțumirea 
cartier, magazi- ; 
desfacă mărfuri.

1. GAȘPAR 
corespondent

<... '?Г I.

Zi de producție mărită 
la Vulcan

de 18 mai, minerii din 
au declarat-o zi de pro* 
mărită. Fiecare brigadă, 
miner, a intrat în șut cu

Ziua 
Vulcan 
ducție 
fiecare 
hotărîrea de a obține succese cît 
mai mari. însuflețirea în muncă 
a dominat în toate abatajele mi
nei.

Minerilor li s-au asigurat con
diții prielnice pentru a extrage cît 
mai mult cărbune peste plan. In- 
cepînd cu primul schimb, munca 
lor a dat roade din plin. La sfîr- 
șitul celor trei schimburi de lu
cru, pe mină s-a extras peste plan 
706 tone de cărbune. Aceasta da
torită faptului că la toate locurile 
de muncă s-a lucrat cu randamen
te înalte, productivitatea muncii 
planificată pe mină fiind depășită 
cu 11,3 la sută. Cele mai mari 
realizări le-au dobîndit sectoarele 
II, III și I care au extras în a- 
ceastă zi 975, 807 și, respectiv,
765 tone de cărbune. Printre bri
găzile. care au obținut depășiri 
însemnate se numără cele, conduc 

:se de Păcuraru Traian, Drob 
Gheorghe, Bogdan Nicolae și Tu- 
caciuc Mihai.

Tînănd lăcătuș Ambruș Nicolae de' la sectorul electro-mecanic 
minei Petrila este apreciat pentru lucrările de calitate ce le efec-al ‘—.. — - - — .

tuează la- pompele de apă de la suprafață.
IH CLIȘEU î Lăcătușul Ambruș Nicolae explică ucenicului Mus

tea Marin cum se poate remedia avaria care tocmai a descoperit-o 
la pompa pe care o repară.

La flecare loc <le шика — 
pretinse de contate superioara 

calității cărbunelui — 
preocuparea întregului colectiv

Îmbunătățirea

Directivele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
din 25 februarie a. c. pun în fața 
minerilor Văii Jiului sarcini deo
sebit <fe importante. Obiectivul 
principal care stă în fața noas
tră, a minerilor, este îmbunătă
țirea calității cărbunelui prin re
ducerea continuă 
de cenușă.

In ultima vreme 
tru, sectorul IV de 
noasa, a făcut un 
direcția îmbunătățirii 
producției extrase. Aceasta ca 
urmare a preocupării întregului 
colectiv de a extrage din aba
taje cărbune cît mai curat. In 
prima jumătate a lunii mai, de 
pildă, noi am realizat pe sector 
un procent 
26 la sută 
cel admis), 
6,1 la sută 
planificat.

Gum a reușit colectivul nos
tru să obțină aceste rezultate ?

In primul rînd, datorită stră
daniei tuturor minerilor și teh
nicienilor noștri pentru a da p 
producție de calitate. La fiecare 
loc de muncă, înainte de prăbu
șire, șeful de brigadă ajutat de 
către unul dintre tehnicienii sec
torului controlează dacă poditu- 
ra este bine făcută pentru -4 nu 
permite trecerea sterilului prin 
ea. In timpul încărcării pe trans
portor al cărbunelui se aleg in- 
tercâlațiile de steril dfe către toți 
cei gare,.lucrează în. abataj,.,Ul
tima operație de alegere a șistu
lui se face la gura' de încărcare. 
Aici vagonetarii sînt îndrumați 
în permanență de către suprave
ghetorii de transport să nu în-

Deviza
In fiecare zi, din abatajele sec

torului nostru se extrag sute de 
tone de cărbune cocsificăbil. Fie
care brigadă de mineri se stră
duiește să îndeplinească în mod 
ritmic sarcinile de plan. In a- 
cest scop munca este judicios or
ganizată, mașinile și utilajele mi
niere se folosesc din plin, fapt 
care a făcut ca in tot timpul ran
damentul obținut în abataje și 
pe sector să depășească consi
derabil pe cei fixat, să fie extra-

E M O T 1

a procentului

sectorul nos- 
la mina Ani- 
pas serios în 

calității

te cenușă de numai 
(cu 4,5 la sută sub 
iar la umiditate de 
față de 7,5 la sută

carce șistul împreună cu cărbu
nele.

Deoarece în stratul V sînt con
diții speciale de exploatare (in- 
tercalațiile dintre stratul normal 
și paprică fiind foarte friabile, 
uneori existînd și cîte două stra- 
te paprica) exploatarea se face 
concomitent cu ruperea interca- 
lației. Se pușcă numai cărbunele 
din strat, intercalația fiind des
prinsa cu ciocanul de abataj și 
apoi așezată pe culcușul stratu
lui în cutii special amenajate.

Pentru ca cărbunele să aibă o 
granulație corespunzătoare, în 
funcție cu condițiile fiecărui loc 
de muncă, folosim sistemul de 
pușcare cu găuri cît mai puține 
printr-o plasare judicioasă a lor. 
Datorită acestui fapt, noi reali
zăm și economii însemnate < de 
exploziv. Bunăoară, la cele 418 
tone de cărbune date peste plan 
în prima jumătate a lunii mai, 
am economisit o cantitate de 91 
kg. de exploziv.

Realizările obținute de noi pî
nă acum în direcția îmbunătăți
rii calității cărbunelui nu se vor 
opri aici. întregul nostru colec
tiv este hotărît să nu precupe
țească nici un efort pentru a da 
o producție de tot mai bună ca
litate. După cum în prezent sîn- 
tem fruntași pe exploatare la 
producția extrasă, vom lupta1 să 
ne situăm pe primul loc și în ce 
privește calitatea cărbunelui.

ing. BRINDU$ AUREL
- șeftrt'sertnrtiltri tV" 

PADUREANU TEODOR, mais
tru minier. UNGUREANU 
SILE,

VA-
MOISIU REMUS, mineri, 

șefi de brigadă

a s t r ă
bine de 10.000 tone de căr-

n o 
se mai 
bune peste plan.

Minerii sectorului I al minei 
Uricani nu s-au mulțumit numai 
cu acest lucru. îndată după a- 
pariția Directivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la obiectivele princi
pale ale întrecerii socialiste, în
tregul colectiv s-a angajat să 
lupte cu și mai multă hotărîre 
pentru ca tot cărbunele trimis 
siderurgiștilor să fie de cea mai 
bună calitate. In acest sens, or
ganizația de partid a trasat sar
cină ca fiecare membru și can
didat de partid să fie un agita
tor activ în luptai pentru înlătu
rarea șistului vizibil din cărbu-

inig. NICOLAE TESLICI 
șeful sectorului 

MILUȚA RUGINA 
prim maistru minier 

IOAN NICOLAE 
miner, șef de brigadă 

mina Uricani

/pentru economii, « 
fruntași în întreți- < 
nerea autovehicu- J 
lelor, ei au adus j 

o contribuție de seamă la reali- < 
zarea celor peste 90.000 let eco- I 
nomii pe autobază.

...15 mai 1961. Aceeași încă- ' 
pere, aceiași oameni discutau ; 
din nou. Discuțiile lor însă nu ■ 
se mai asemănau cu cele care 1 
s~au purtat cu o săptămână înain- ; 
te. Toți erau bucuroși și din 1 
cînd în cînd își aruncau privirea ! 
în colțul încăperii unde era des
fășurat un drapel roșu aprins pe • 
care era scris cu litere mari, gal- ■ 
bene: „Din partea Consiliului re
gional sindical și al Întreprinde- ; 
rii regionale de transporturi auto, , 
autobazei fruntașe în întrecerea ; 
socialistă"

Tovarășul Kapelar le spuse ce- ; 
lor de față

—'■ Emoțiile de abia încep.. ■ 
Drapelul l-am cîștigat, însă tre- ; 
buie să-l păstrăm. Așa că de ] 
acum înainte trebuie să muncim i 
și mai bine și mai cu spor. .

La autobaza I.R.T.A. Petro- . 
șam muncesc oameni harnici. Cu- , 
vintele șefului autobazei se vor . 
adeveri. H$ștă suficiente forțe și • 
oameni capabili.

FLAVIU ISTRATE
■ I.«1111«к I»«* -

și, în timp 
avea aținti

in mijlocul încăperii 
ce vorbea, privirea o 
tă- undeva într-un ungher, semn 
ca făcea apel la memorie.

Toți cei de față — inginerul 
Cristea Alexandru, Popa Aurel, 
secretarul Organizației de bază 
de partid, Roșoga loan, preșe
dintele comitetului sindicatului — 
care participaseră la obișnuita șe
dință de analiză a indicilor de 
plan păreau a fi tot neliniștiți. 
Cel care interveni a fost preșe
dintele comitetului sindicatului.

— Cu toate acesțea, eu am e- 
moții —spuse președintele sindi
catului. Pînă nu ni se va comn 
mea rezultatul de către regiune 
eu nus mulțumit.

...Pînă în ziua de 14 mai, pe 
salariații autobazei l.R.T.A. Pe
troșani i-a frămîntat mult pro
blema : care anume autobază va 
ft ■ declarată fruntașă ? Știau că 

____ _____  ___  .. r au depus multe strădanii și as-
călători 1'75 la sută, productivita- . pirau la titlul de autobază frun-

î Ora 7. Deși 
J la această . oră, 
♦ n joritatea sala- 
iriaților . abia își

încep munca, în biroul șefului
* autobazei l.R.T.A. Petroșani, du- 
î pă felul. cum discutau cei pre- 
j zertit, îți făcea impresia că s-a 
J terminat vreo ședință și se mai 
♦ comentau încă, cele discutate. Toți 
î păreau neliniștiți, nerăbdători. 
î Tovarășul Kapelar Aladar' era 
J însă foarte liniștit.
I — Eu cred că am muncit bine 
ț în trimestrul l și la fel în luna 
* aprilie. Am îndeplinit și depășit 
J obiectivele fixate în întrecerea 
♦ socialistă. După câte cunosc de 
î la teleconferință, autobazele Alba, 
J Sebeș, Brad și celelalte nu stau 
♦ atît de bine ca noi — le spunea 
t el, sigur de sine, celor prezenți.. ..
♦
9

După ce mai stătu cîteva mo
mente pe ginduri continuă:

— Pe trimestrul I și luna apr.- 
lie -planul la . tone în kilometri 
convenționali a fost îndeplinit în, 
proporție de І39 la sută, la tone 
transportate 206,3 la sută, la km. 

tea muncii pe cap de salariat 
107,9 la sută. Câștigul mediu- a 
fost realizat în proporție de 110 
la sută...

Tovarășul Kapelar pronunța 
aceste cifre parcă le-ar fi citit 
din vreo evidență. El însă stătea

Numele șoferilor Ajităriță 
Constantin, Negrescu Vasile, Col- 
țan Gheorghe, Munteartu loan și 
Munteanu Gheorghe sînt bine cu
noscute de ceilalți muncitori ai 
autobazei. Fruntași în lupta

♦ * »« —

(Continuare în pag. 3-a)
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150.000 ore muncă 
voluntară pentru 

fnfrwnuseiarea orașului
De la începutul acestui an și 

pină în prezent locuitorii orașului 
Petrila, mobilizați de grupele de 
partid și .de deputați au efectuat 
peste 150.000 ore muncă volun
tară la înfrumusețarea orașului.

Au fost plantați peste 300 pomi 
ornamentali, s-a amenajat un. te* 
ren de • volei în cartierul Trâian 
Vuia, s-a construit un pasaj de 
legătură între colonia Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și gara Lonca, 
s-au creat, în mai multe locuri, 
peste 9.000 4u.p. zone verzi.

In acțiunea de bună gos
podărire și înfrumusețare a ora
șului s-au evidențiat în mod deo
sebit deputății Bucur Vasile, Feiec 
Gheorghe* Salo Iuliana*. Roșuic 
Iosif, Popa Viorel și alții.
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bată o galerie dublă într-o 
de... creion.

diferite, bucăți 
coasă. Aceste 
mărturii ale

î
• Atenție la... CALITATE.
•- • «-♦<*»-

Și 
a- 
a-

Prin locuri puțin cunoscute
Lung, strimt și sălbatic dar 

unic prin frumusețea sa, patul 
Surduc este unul din cele mai 
impunătoare defilee din Carpați, 
Farriiecul lui deosebit nu-1 pot 
înțelege decît acei care l-au par
curs și văzut.

Rostogolindu-se cu furie prin
tre stînci, apele celor două Jiuri, 
unite la gura strîmtorii într-un 
rîu puternic, se năpustesc vije
lios pe albia îngustă spre cîm- 
piile Olteniei. Șoseaua urmează 
ctirsul întortochiat al Jiului, 
clnd pe un mal cînd pe celălalt, 
întregul peisaj este armonios 
completat de salba argintie a li
niei ferate, de dantelăria viaduc
telor și tunelelor, realizare mi
nunată a regimului nostru de
mocrat-popular.

La splendoarea s>a naturală și 
însemnătatea economică ce o are 
ca arteră principală de transport 
și comunicație, defileul Jiului mai 
adiaugă titlul de loc istoric.

In ținutul de ieșire al apei 
Jiului din strîmtoarea de clește 
a munților Vîlcan și Paring, pe 
un teren situat în imediata a- 
propiere a gării Bumbești și pî- 

arîul Vîrtop se află urmele 
două castre romane și al unei 
întăritori medievale.

Zidurile lor măcinate de vea
curi, puțin aspectuoase și îngro
pate adînc în praful mileniilor, 
au fost cercetate pentru prima 
dată în anul 1897. Considerate 
fără prea mare importanță, lu
crările au fost în scurt timp o- 
prite. Mult mai tîrziu, la" propu
nerea unor savanți progresiști, 
un grup de cercetători științifici 
au dezgropat din aceste locuri 
un material arheologic valoros 
format din obiecte de ceramică, 
Sticlă și metal. O adevărată sur
priză a c®nsiitoit-o descoperirea 
unui sigiliu roman, a unor frag
mente de arme (vîrfuri de sulițe 
țpi săgeți) a unui mare, număr de

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

unelte. Printre acestea din urmă 
inventarul numără un topor de 
fier, o teslă, burghie, cutițe, pen
sete de mărimi 
dintr-o seceră, o 
relicve prețioase, 
trudei și vitejiei străbunilor noș
tri, aduc încă o rază de lumină 
asupra trecutului îndepărtat.

Poziția castrelor în teren 
orientarea întăriturilor anexe 
rată că ele aveau menirea să 
pere de invazia dușmană defileul 
prevăzut cu drum de acces spre 
ținutul cel mai mănos al Daciei- 
inferioare.

In afara considerentelor teo
retice, folosirea castrelor de pia
tră în secolele II—III e. n. este 
documentată prin 6 monede de 
bronz și argint și ștampila le
giunii V Macedonica dtesgropa- 
tă cu prilejul săpăturilor.

Istoria acestor locuri și che
marea puternică a cunoașterii lor 
au atras aici, an de an, tot mai 
mulți vizitatori. Uriașul drep
tunghi cuprins între gară, șo
sea, Jiu și albia pîrîuiui Vîrtop, 
acoperit de ruini și mărăcini, 
este cutreierat tot mai des. U- 
neori pașii acestor oameni se o- 
presc în loc și privirile lor între
bătoare se ridică spre culmile 
înalte și semețe ale munților. 
Oare cîte înfrîngeri și victorii 
au văzut ele ? Ce taine mai as
cund ? O, de ar putea să vor
bească, să răspundă cel puțin 
unde au dispărut acele fortifica
ții de pază înșirate cu sute de 
ani în urmă de-a lungul strîm- 
torii. Poate că pustiite de intem
perii s-au contopit cu natura în
conjurătoare nu le vom afla 
niciodată. Poate că într-o zi pis-, 
curile, coastele' sau văile din de
fileu vor da ia iveală noi secre
te și atunci vom cunoaște mai 
deplin istoria vieții acelora din 
care ne tragem și a ținutului în 
căre trăim.

A. NICH1FOREL

PATRU RINGURI
Exceptind mina Lo

nea, toate exploatările 
miniere din Valea țiului 
extrag cărbune de 
calitate.
șagă ce vă spun 

E o îmbucurătoare veste 
Că dind cărbune mult și 
Primiți bonificații zestre.
LONENILOR,
O spun că doară nu-i secret 
Stați fain de tot la cantitate 
Un sfat însă vă dau discret

bună

Culmi minerești
A calificării minerului de la 

înaintări.
Să

mină

A
Să

armatorilor.
armeze cu piluga în coperiș.

A răpitorilor.
Să răpească scîndurile de la 

păt în timp ce dorm.

A minerilor din abataje după 
pușcare.

Să strige în gura mare că nu 
le trebuie goale.

„Sfaturi” jwlro petrarli 
iHtirl

Ca să atrageți mai lesne peștii 
în undiță, e bine ca, mai întîi, să 
îngrășați rimele. In acest scop, 
dați-le din două în două ore, cîte 
o linguriță de untură de pește...

*

Iarna, la pescuit nu vă obosiți 
să faceți copci in gheață întrudt 
găsiți copci gata făcute ia orice 
mercerie...

Să țină pas cu vremea
De cum a venit din concediu, 

primul lucru pe care l-a făcut Cu
liță a fost să meargă la mină să 
vadă ce mai e nou. Ajuns lingă 
birouri s-a dus ață la gazeta de 
perete. Cine dacă nu ea te poate 
pune de îndată la curent de hăr
nicia ortacilor. Aici a dat de baci 
Traian. Contrar obiceiului, baci 
Traian, sta cu spatele la gazetă 
iar pe față i se citea o umbră de 
amărăciune.

— Noroc și bine vam găsit — 
zise Culiță bucuros

— Bine ai venit Culiță — zise 
in timp ce fața i se lumină a 
zimbet.

— Dar ce-i necazul t Of fi. mer- 
gind treburile prost la mină.

— Nu fitul meu. Treaba merge 
strună, Nu-i zi ca mina noastră 
si nu dea fest cărbune peste plan.

o——

DE TOATE PENTRU TOTI
• Cel mai mare reactor atomic 

din întreaga Germanie, se află 
ia Institutul central de fizică nu
cleară d'in Rossendorf de lîngă 
Dresda (R. D. Germană).

• Polul Nord este cu 21 km. 
mai aproape de centrul pămîntu- 
lui dfecît Ecuatorul. Această „di
ferență" provine din forma tur
tită a globului nostru terestru.

• La Marianske-Lazne. cea de 
я doua stațiune balneară din 
R. S. Cehoslovacă, după Karlovy- 
Vary, se află 40 de izvoare de 
apă minerală cu o mare cantita
te de oxid carbonic. Ele au ex
celente proprietăți terapeutice.

• Turiștii care vizitează Gre
cia pot admira, între altele ves
tita localitate Olympia, situată 
Ia confluenta rîurilor Cladeos 
Alfeos, unde s-au desfășurat,

----- O-----

ȘTIAȚI CĂ...

t 

antichitate, jocurile olimpice, 
lympia se află la o distanță 
322 km. de Atena.

• In Venezuela se află o „cas- 
cadă-gigant". Este vorba de cas
cada Anhel care are o înălțime 
de 979 m.

• Păsările călătoare nu „voia
jează" la întîmplare. Ele se o- 
riehtează ziua după soare, iar 
noaptea după stele.

O- 
de

★

La pescuitul somnului e bine 
să utilizați somnifere...

■ir
In timpul pescuitului, dacă 

mâți, trimiteți fumul țigărilor 
tre apă. Așa veți putea pescui 
rect scrumbii afumate...

■A
Dacă ați prins din întîmplare 

o balenă, n-o ucideți. Mai bine 
duceți-o acasă și domesticiți-o, ca 
să vă facă balene mici pentru gu
ler...

fu* 
că
di"

Cinci grame de îngrășăminte 
feeforobaeteriene suficiente 

pentru un hectar

Uzina de îngrășăminte fosforo- 
bacteriene din 
vei expediază 
(urile Uniunii 
tii minuscule, 
tate de 5 gr. 
chimice. Pulberea de o 
gri este 
fosforobacteriari. find suficiente 5 
gr. peritru fertilizarea unui hec
tar de culturi, înlocuind 1500 kg. 
de bălegar. . ’

apropierea Mosco- 
zilnic în toate col- 
Sovietice niște cu- 
continînd o canti- 
de îngrășăminte 

culoare 
un nou îngrășămînt

Și 
în

...Aproape jumătate din omeni
re bea lapte produs din plante. 
In țările calde, laptele se obține 
din sucul palmierului sau al coco- 
tierului sau se extrage din semințe 
uleioase foarte bogate în albu- 
mină. In China, lactatele se pre
pară din soia, plantă cultivată pe 
mari întinderi.

...Cea mai veche pîine din lu
me a fost descoperită în mormîn- 
tul reginei egiptene Hatșepsutși și 
are 3.500 de ani.

...cel 
a fost 
nilor.

...la

mai vechi 
cadranul

indicator 
solar al

de ore 
egipte-

București
două ceasuri i , _____
Ceasuri de flori, la care limbile 
indică ora exactă în dreptul cifre
lor care sînt de fapt, flori plantate 
în pămînt.

ți Brăila 
ieșite din comun :

există

Cînd a venit 
Lungu la mină, 
abia se, încrusta
seră cîteva zile 
pe răbojul anului 
vreme transportul 
galerii, cu cai era 
țime“.

T .1

Frumoasă 
bogetă-i regiu
nea noastră, iar 
pe cîmpia Mure
șului satele și 
orașele par o 
salbă de măr
găritare. Prin
tre orașe 
numără și 
răștia. 
trioul 
întinerit. In 
șeu vedere 
Orăștle.

Azi 
oraș

Bine stăm și cu calitatea cărbune
lui.

— Apăi dacă așa stă treaba 
să citesc și eu la gazetă că dodr 
o fi scriind.

— Te ostenești degeaba Culiță. 
Acolo-i scris ce am făcut mai îna
inte de 1 Mai.

— Mă miră, că doar gazeta a- 
vea un colectiv harnic și priceput.

— Are și acum dar s-a cam 
lăsat pe tînjeală.

— Се-ar fi să-l trezim, să țină 
și el pas cu vremea.

— Și cum ar fi mai bine s-o 
facem ?

— Eu unul 
gazetarii noștri

Și i-au dat.

E oare frumos ?
nu
a-

1946. Pe acea 
cărbunelui pe 
încă la „înăl- 

,,Mecanizarea" făcută în 
zeci de ani de regim capitalist 
nu putea fi înlocuită cît ai bate 
dih palme. Și cum combustibilul 
de bază al „motoarelor" era fî- 
nul, zilnic coborau în mină va- 
gonete cu furaje. Pe acea vreme 
Lungu, căruia numele i se potri
vea de minune cu statura, lucra 
la întreținere, la armarea unei 
galerii vechi de la orizontul VIII. 
Cum era cel mai tînăr, lui îi re
venea misiunea să 
bandaje 
din zile 
grupă :

— Ia 
bandaje de gorun, 
stai. De nu sînt prin apropiere,* 
te duci pînă la puțul orb nr. 2 
că acolo găsești de bună seamă.

— Nu stau, 7
răspunse Lungu și, apucînd lam
pa de benzină, o și luă din loc, 
pierzîndu-se în bezna galeriei.

Cînd ajunse într-o galerie se-- 
• cundară de lingă grajd, un mi
ros plăcut de fîn îi gîdilă nă
rile. Cum era și în schimbul de 
noapte s-a gîndit că n-ar fi rău

aducă apă, 
și cîte altele. Intr-una 
numai ce-i zise șeful de

vezi, Ioane, de adu niște
Da’ să nu

baci Ștefan

să-i tragă un puiuț de somn. Se 
duse la unul din vagonetele ,cu 
fîn, își aranja omul un pat/pe 
cinste și dă-te Ioane dorului. Nu 
uită ca înainte să stingă lampa 
șl să se acopere cu un strat de 
fîn ca nu cumva să-l ochiască 
vreun ștaigăr. înainte de a a- 
dormi îi veni în minte vechiul 
cîntec bltrînesc „In finul de cu- 
rînd cosit, gîndind la tine am 
adormit". Fînul nu era, ce-i 
drept, de curînd cosit, dar Lun
gu tot a adormit tun. Așteptînd 
niște pline, un cpciș și-a lăsat 
calul să se înfrupte un pic din 
fîn. Fînul bun, pofta așijderea, 
îl făcură pe cal să mănînce de 
zor. Deodată, cu un smoc de fîn 
prinse ceva ce nu se lăsa rupt 
cu nici un chip. Trage cu dinții 
în dreapta și în stînga : nimic! 
Atunci smuci în sus. Lun
gu sări speriat. Calul îl 
prinsese de salopetă. Buimăcit 
de somn începu să bolborosească.

— Tovarășe ștaigăr, zău, n-am 
dormit. M-am întins și eu o le- 
cuță că tare mă mai doare capul.

Văzînd că nu-i răspundte ni
meni îndrăzni să-și ridice ochii. 
Prin semiîntunericul galeriei văzu 
doi ochi mari blînzi ce-1 priveau

dojenitori parcă. 
Cînd l-a văzut 
pe Murgu, unul 
din caii ce a- 

sigurau transportul cărbunelui 
în sectorul III al minei Petrila, 
se ridică rușinat de spaima pe 
care o trăsese dar și de fapta 
săvîrșită. Avea totuși satisfacția 
că n-a fost ștaigărul; ar fi ajuns 
de rîsul sectorului. E drept că la 
locul de muncă ortacii l-au luat 
în tărbacă pentru întîrziere, dar 
a trecut și asta.

...Anii s-au scurs pe nesimțite. 
Intre timp Lungu a devenit un 
miner de nădejde. De dormit nu 
a mai dormit niciodată în mină 
nici dacă l-ai fi picat cu ceară. 
Murgu i-a dat o lecție bună. A- 
cum, dacă cineva ar mai vreâ să 
doarmă în mină „confortabil" 
așternîndu-și un pat de fîn ar 
trebui să-și pună pofta în cui.

.1

l

i

1 
1
f

Si să vrea n-ar avea unde. Caii ;! 
de acum din mină se hrănesc cu 
curent electric și sînt de multe, 
multe ori mai puternici decît cei 
din 1946 moșteniți de pe vremea 
cînd stăpîni erau capitaliștii. 
Caii din subteran trăiesc acum 
doar în amintirea minerilor cu 
un stagiu mai îndelungat în pro- < 
dnrtîp. С.яіі în mina QÎnf Hia rin- Л

1 
f
I
I 
i

I
I

ducție. Caii în mină sînt de do- 
meniul trecutului, „animale de J; 
muzeu". j

D. CRIȘAN >.

Cînd e omul mai vîrstnic, 
mai zburdă ca în tinerețe. De 
ceea de cînd cu mașinile astea 
locale, ori cînd vreau să merg un
deva urc și... gata. In ziua de В -j 
mai am fost tare necăjit.

Vine mașina ca de obicei. Dau 
să urc. Cum însă ușile erau des
chise numai pe jumătate, iar eu 
sînt un pic mai rotofei, intră dacă 
poți. împins de alții am intrat ли я 
chiu cu vai în mașină. N-am de 
lucru și m-apuc să întreb pe șo
fer :

— De ce nu deschideți ușa bi
ne tovarășe ?
- ?/
Crezînd că n-a auzit, îndrăz

nesc să-l întreb din nou.
— Ajunge, destul I —r îmi stri

gă amenințător șoferul. Cum între 
timp am ajuns la stația unde co
boram am auzit doar cuvintele: 
„Hodorogule ce..."

Nu știu numele șoferului dar 
conducea in seara aceea mașina 
cu nr. 50.493. Spun aceasta să a- 
fie toți și să aprecieze dacă e fru
mos să jignești pe cineva pentru 
simplu fapt că îți atrage atenția 
că ai făcut un lucru de mîntuiali.

C. D.

Un cîntec cu... 
ctnfec

Auzit de la un șofer 
care circulă pe ruta Pe- 
troșani-Lonea.

Foaie verde, dedițel 
In pasajul de nivel 
(La Petrila, la tunet) 
Cu mașina de mă bag 
Iar fac praf un oberlag 
Ș-apoi la garaj o trag. 
Foaie verde busuibc 
La pasaj este un hop,
Cei în drept" 

verde de 
inima îi 
Lonea...

verde de răsură

r*u-l văd deloc, 
cicoare 
doare 
să repare.

»»
Foaie
Dacă
E. M.
Foaie
Gospodare ia... măsură
Fiind cu... musca pe căciulă.

ION DRUMEȚU
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PROIECTE DE CALITATE Șl LA TIMP
Dacă in anul trecut fi în pri-, 

mul trimestru al acestui an lucră
rile de construcții industriale au 
fost asigurate cu documentația 
necesară, în trimestrul Ц Și n ge
neral în acest an lucrurile sta. pu
țin mai rău.

Unitatea de proiecte și devize' 
aparținînd C.C.V.J. nu a reușit 
să asigure cu documentația nece
sară I.C.M.M. — principalul exe
cutant al lucrărilor de construcții 
industriale miniere. Nu sînt'. încă 
definitivate documentațiile pentru 
lucrări ca : instalația de extracție, 
turnul și casa mașinilor de extrac
ție a puțului Carolina din Lupeni, 
instalația de săpare a puțului nou 
Aninoasa, atelierul de prefabricate 
Vulcan și altele. Sînt lucrări cu 
volum mare, de importanță deose 
bită pentru asigurarea dezvoltării 
minelor în viitor, lucrări ce nu 
pot fi introduse în plan fără do
cumentații complete avizate de fa
rurile în drept. Cauzele ce au dus 
la nedefinitivarea documentației 
sînt următoarele :

— Lipsa planurilor de sistema
tizare a unităților miniere din Va
lea Jiului, din care cauză s au 
elaborat proiecte dispersate, fără 
a fi o corelație perfectă între ele, 
ceea ce duce la foarte multe com 
pletări, atît pe parcursul proiec
tării cît și al execuției. Unele 
proiecte ■ n-au mai fost date spre 
execuție constructorului deoarece 

mai corespuns ansamblului.
' — Metodologia complicată de 

avizare a proiectelor prelungește 
darea în execuție a lucrărilor. De 
exemplu, proiectul turnului și ca
sei mașinii de extracție a puțului 
orb nr. 12 Lupeni a fost trimis la 
M.I.G. în luna septembrie 1960 
și a fost avizat în luna martie 
1961, proiectul instalației pentru 
săparea puțului nou Aninoasa a 
fost trimis la M.I.G. în luna iulie 
1960, dar nici pînâ în prezent nu

Deviza
(Urmare did pag. l-a)

« OTL' IN ЙІТМ DE MELC

are vizele necesare. Aceste întîr- 
zieri în avizarea documentației se 
datoresc pe de o parte slabei ca
lități a proiectelor, din care cau
ză sint. serate multe completări, 
pe de altă parte termenului lung 

Ș și numărului mare de avizări ce
nte de normele în vigoare («Vize 

C.C.V.J., . minister, C. S. A. S., 
C.S.P.)

— Lipsa de capacitate de pro
iectare a institutelor de speciali 
fate.

Neterminarea . la timp a pro 
iectelor, precum și completările 
făcute de forurile de аѵігаге se 
datoresc faptului că U.P.D. , în 
cursul perioadei analizate a avut 
o serie de lipsuri și gteiltăți. Una 
din aceste greutăți constă în ne- 

^ompletatea statului de1 funcțiuni 
cu cadre corespunzătoare (în pre
zent lipsesc 8 ingineri și 2 tehni
cieni). Conducerea U.P.D. nu n 
reușit, de asemenea, în suficientă 
măsură să orienteze munca proiec
tărilor în ceea ce privește aplî 
carea tehnicii noi în • proiectarea 
construcțiilor și instalațiilor. Nu 
s a urmărit apoi ca proiectele în
tocmite să fie rezultatul unui stu
diu tehnico economic în care să se 
reflecte și cheltuielile de exploa
tare a instalațiilor care primează 
în majoritaeta cazurilor la ale
gerea soluțiilor, proiectanții rezu- 
mîndu-se numai la compararea 
valorilor de investiții.

ne, să fie un exemplu personal 
în această acțiune. Conducerea 
sectorului a luat de asemenea o 
seamă de măsuri organizatorice. 
Fiecare maistru și tehnician se 
ocupă în permanență de proble
ma calității producției extrase, 
controlează felul în care sînt a- 
plicate măsurile propuse. Șefii 
de brigadă, șefii de schimb și în 
general toți minerii se străduiesc 

' să extragă cărbune cit mai cu
rat, alegînd cu atenție șistul vi
zibil.

In cadrul sectorului avem două 
sisteme de lucru în abataje: cu 
și fără pușcare. La locurile de
muncă cu pușcare, unde interca- 
lația de steril este groasă, se 
pușcă separat atît cărbunele cit 
și sterilul, iar acolo unde inter- 
calația este, subțire pușcarea se 
face ia un loc, șistul fiind ales
manual. In abatajele unde se lu
crează fără pușcare se taie sepa
rat sterilul și cărbunele. Meca
nicii de crater au obligația de a 
alege șistul care eventual mai 
scapă pe crațer. In ultimă in
stanță, vagonetarul de la gura 
de rol, dacă observă că în căr
bune este șist mult, nu pune 
marcă pe vagionet. De asemenea, 
în abatajele din stratul 9 se a- 
lege cu atenție sterilul, care cade

In ultimii ani, blocurile care se 
construiesc în Valea Jiului sînt 
prevăzute cu instalații de încăl
zire centrală.

Cu toate acestea, conducerea 
grupului de șantiere din Petro
șani nu a luat măsuri pentru a 
alcătui formații puternice de insta
latori caloriferiști care să execute 
în lanț operațiunile necesare ins
talațiilor respective.

Din această cauză, trei cen 
trale termice care trebuiau ter
minate încă anul trecut, nu sînL 
puse în funcțiune nici în pre
zent. Așa este cazul la grupul 
Lupeni unde brigăzile conduse de 
maistrul Forgo Iosif nu au în
cheiat lucrările și nu au pus în 
funcțiune centrala. La Vulcan, din 
aceeași cauză nu se pot preda

Lipsurile se datoresc și servi
ciului tehnic al C.C.V.J. care nu 
in toate cazurile a studiat amă
nunțit temele proiectelor trimise 
spre executare și nu a asigurat 
U.P.D.^ului timpul necesar elabo
rării proiectelor, care a dus la o 
muncă în salturi și de slabă ca
litate. De exemplu, la o incintă 
ca cea a minei Uricani nici în 
prezent nu există un plan de an
samblu, obiectivele industriale 
construite nu au fost cordate, din

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

noastră
din tavan (unde formează o pă
tură de pină la 10 cm. grosime) 
in timpul tăierii.

Astfel, noi am reușit să ne în
cadrăm in tot timpul sub norma 
de cenușă admisă. In primul tri
mestru, de pițdă, pentru calita
tea corespunzătoare a cărbune
lui livrat, sectorul nostru a pri
mit bonificații in valoare de 
peste 117.000 lei. In luna mai 
procentul mediu de cenușă in 
cărbunele extras este mai mic 
decît cel admis cu 2,6 la sută. 
In același timp, datorită măsu
rilor luate pentru captarea și 
dirijarea apei, acolo unde este ca
zul, procentul de umiditate a fost 
mereu sub cel fixat.

Aceste rezultate obținute de 
noi, ne însuflețesc și mai mult 
în activitatea noastră de zi cu zi* 1 *. 
Minerii sectorului nostru sînt 
hotărîți ca în viitor să extragă 
cărbune cit mai mult, cărbune 
care să fie de cea mai bună ca
litate. Alegerea șistului vizibil 
la toate locurile de muncă va 
continua să rămînă in atenția 
tuturor. Vom face totul pentru 
a trimite siderurgiștilor cărbune 
cocsiflcabil de calitate superioa
ră, achitindu-ne astfel de sarci
nile ce ne revin din Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la ri
dicarea calității produselor.

blocurile noi așteptate de mineri. 
La Petroșani încă nu s-au execu
tat lucrările de instalații la gru
pul nou pentru mărirea capacității 
centralei nr. 1 spre a putea fi pre
date blocurile K, J, H, L, M, N 
și școala nouă.

Este necesar să fie reorganizate 
grupurile de instalatori, formîn- 
du-se echipe speciale care să lu
creze numai la centralele termice. 
Executind mai întîi centralele, se 
creează condiții pentru lucrul în 
lanț în blocuri în scopul montării 
instalațiilor interioare — spre deo
sebire de sistemul actual cînd în 
goană după planul valoric se mon
tează doar piesele de valoare tna 
re, iar finisajul și punerea in 
funcțiune se tărăgănează timp în-, 
delungat. 

care cauză s-au produs pagube 
materiale prin executarea defec
tuoasă a circuitului de vagonete 
și casei puțului de extracție. Pen
tru a se introduce coliviile în 
casa puțului e n^cesâră demola
rea unui perete al construcției, iar 
la linia ferată a circuitului de 
vagonete sînt necesare rectificări 
spre a corespunde panta proiec
tată cu panta liniilor ferate ale 
depozitului de lemne. Pentru a- 
ceste greșeli se face vinovat și 
consiliul tehnic al' C.C.V.J.

Unii din proiectanții de la 
U.P.D. nu se deplasează pe teren 
pentru a studia la fața locului 
amplasarea obiectivelor, ceea ce 
duce de multe ori la soluții greși
te, iar I.C.M.M. întîmpină greu
tăți în execuție.

Este necesar ca C.C.V J. să ia 
urgente măsuri pentru a completa 
unitatea de proiectări cu cadre co
respunzătoare care să execute pro
iecte de calitate și la timp.
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în Editura tehnică 
au apărut

O. RADULESCU — Frigidere 
casnice și comerciale. 244 pag., 
6,50 lei.

2. ZAGORSKI — Automatiza
rea în chimia analitică. 156 pag., 
6,95 lei. (Trad. 1 polonă)

I. A. GRIGORIEV, E. R. 
DVOREȚKI — Controlul dimen-, 
siunilor în construcția de ma
șini. 280 pag., 17 lei. (Trad. 1 
rusă).

G. K. KRUG, E. K. Krug — 
Elementele electrice de corecție 
din montajele de control și re
glarea automată. 84 pag., 2,80 
lei (Trad. 1. rusă).

E. CIORTAN, X. NICOLAU 
— Carte de bucate. 382 pag., 
12 lei.

>
EUGEN RUSU — Aritmetica 

și teoria numerelor, yol. II. Teo
ria numerelor. 282 pag., 9,15 lei'.

V.S. VAS1LIEV, P.S. KUTKO 
— Mașini și dispozitive pentru 
echiparea dinamică. 176 pag., 
5,95 lei. (Trad. 1. rusă).

A. IA. TUN, A. O. IVANOV 
— îndrumător pentru reglarea 
echipamentului de acționare e- 
lectrică. 236 pag., 6,80 lei. (Trad. 
1. rusă).

D. D. NICULESCU — Execu
tarea clădirilor de locuit din pa
nouri mari. 224 pag., 7,60 lei.

V. 1. HOMICI — Antene de 
recepție cu ferită.. 68 pag., 1,80 
lei. (Trad. 1. rusă).

L. D. LANDAU, 1. В. RU- 
MER — Ce este teoria relativi
tății. 60 pag., 2 lei. (Trad. 1. 
rusă).
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întreprinderea de Construcții Sidm irglce 
HUNEDOARA

ANGAJEAZA
Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori electrici, 

dulgheri, fierari beton și strungari.
Se asigură condiții bune de salarizare și. caza

re. Ofertele se vor adresa direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice — Hunedoara, serviciul Ca
dre și învățămînt, strada Molotov nr. 8.

I
I
*

♦
♦

! I

întreprinderea „Compefrol’’ Petroșani
Anunță consumatorii de aragaz că cu începere de la a- 

pariția prezentului anunț, distribuirea buteliilor de aragaz, 
în cadrul depozitului se face zilnic între orele 13—15.

De asemenea, la schimbatul buteliilor, consumatorii se 
vor prezența cu buletinul de identitate, fără de care nu se 
pot distribui butelii din depozit.

Troslil ІііинШ РвЫііе ікііі Minai
Anunță că restaurantele Minerul și Carpațl din, Petro

șani servesc diferite mtncăruri lacto-vegetarlette și dietetice 
la cererea consumatorilor, care sînt rugați a consulta listele 
de meniuri

Rugăm clientela a ne sesiza în condicile de sugestii șl 
reclamați i eventualele preferințe la nuncăruri.

LA GRĂDINA „GAMBRINUS"
SE ORGANIZEAZĂ

ASTĂZI ORA *9

BUFET — GRATAR — MINLITURl 
BĂUTURI ALESE — TOMBOLA 
MUZICĂ В AMS

— Intrarea liberei —

s
a

в■

в

Deiozlioi toerlonalor 
de ionbB$tlbil

PETROȘANI
Distribuirea tranșelor 1, 2 

pe tichete combustibil pe a- 
nul 1961 s-a prelungit pînă 
la data de 31 mai 1961, con
diționat de ridicarea împreu
nă cu tranșele 3, 4.

Posesorii de ticbete sînt 
rugați a ridica din timp lem
nele pentru a evita aglome
rația.

PRMRAM BE RMNO
21 mai

PROGRAMUL 1. 7,15 Concert 
de estradă, 8,00 Școala și viața, 
9,30 Teatru la microfon pentru 
copii, 10,30 Muzică ușoară, 11,30 
Vorbește Moscova ! 12,00 Cu
cîntecul și jocul prin regiunile 
patriei, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Concert de muzică u- 
șoarâ romînească, 14,50 Din cele 
mai frumoase arii de operă în 
interpretarea marilor cîntăreți, 
16,00 Concert popular, 16,45 Mu
zică ușoară, 17,35 Din muzica 
popoarelor, 19,00 Muzică popu
lară romînească, 20,00 Teatru la 
microfon. Premiera: „Femeile 
savante". Comedie de Моіібге, 
21,20 Muzică de estradă. PRO
GRAMUL II. 8,00 Muzică ușoa
ră, 8,30 Clubul voioșiei, 10,00 
Muzică corală romînească, 10,30 
Revista presei străine, 10,50 
Transmișie din sala Palatului 
R.P.R. a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 14,30 Cine 
știe cîștigă 1 15,15 Concert de
estradă, 19,30 Program pentru 
iubitorii de romanțe, 20,05 Mu
zică de dans, 21,15 Versuri din 
opera Iui Tudor Arghezi, 21,30 
„Vitrina cu noutăți de muzică 
ușoară", 22,00 Muzică de dans

CINEMATOGRAFE
21 mai

PETROȘANI — 7, NOIEM
BRIE : Unde nu ajutlge diavo
lul ; AL. SAH1A: Unul din 
doi ; PETRILA : Ivanna ; LO- 
NEA: Congo în luptă și Rai - 
nea împotriva dementei; L1VE- 
ZENI : Valurile Dunării; ANI
NOASA : in pragul furtunii; 
VULCAN : Hocheistul de rezer
vă ; CRIV1DIA : Zile furtunoasa; 
LUPENI: O fereastră deschisă 
spre cer ; BARBATENI; Secolul 
al XX-lea.
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LHcrârllc conferinței pentru reglementarea 
problemei Laosului

și John 
in zilele

schimb

la Uimi h zilele de H i mit

[
C MOSCOVA 19 (Agerpres) — TASS transmite:
( La Moscova s-a anunțat oficial că N. S. Hrușciov

( Kennedy au căzut de acord să se întâlnească la Viena 
) de 3 și 4 iunie.

>» : Această înțelegere a fost realizată in urma unui
w de păreri pe căi diplomatice care a început în martie a. c., 

Щ precum și a unui schimb de mesaje.
j|'f N. S. Hrușeiov, președintele Consiliului de Miniștri al 

* 3., și John Kennedy, președintele S.U.A, au stabilit ca 
nu aibă drept scop ducerea de tratative 
acord în principalele probleme intemațio-

J U.R.S.S. 
această întâlnire să

m sau realizarea unui___ _ ... r___ r—
Ш nade едге afectează interesele altor țări. 
Й4 Această întâlnire
W nit pentru un prim

va oferi însă prilejul adecvat și bine 
contact personal între ei.
-----------O------------------

ve-

Noi planuri agresive ale cercurilor 
imperialiste americane față de Cuba

SAN JOSE, Costarica 19 (A- 
gerpres)

Ziarul costarican „Adelante" 
publică o știre din Salvador în 
care se arată că rezerviști ai ar
matei salvadoriene au fost tri
miși în tabere de instrucție din 
Guatemala în vedierea unei noi în
cercări de invazie în Cuba. In 
știre^ se spune că din cauza difi
cultăților în recrutarea mercena
rilor, cercurile imperialiste ame
ricane plănuiesc să folosească sol-

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

Viu interes în rîndurile opiniei publice sovietice 
față de experiențele lui Petrucei

MOSCOVA 19 (Agerpres)
Experiențele biologului italian 

Daniele Petrucci, care a urmărit 
timp de 60 de zile dezvoltarea 
unui embrion uman în condiții 
artificiale, continuă, să suscite un 
mare interes în rîndurik opiniei 
publice sovietice.

Aceste experiențe nu, au consti
tuit 6 surpriză pentru savanții 

l biologi, scrie în ziarul „Mediținski
t Rabotnik" . cunoscutul histolog~TO-

vietic prof. Grigori Hrușov. Ob
servațiile din trecut înșă s-au fă
cut în fazele cele mai timpuri de 
dezvoltare — fazele diviziunii.

Savantul italian a reușit să or
ganizeze expețiența pe scară mult 
mai largă. După.- părerea histolo- 
gului sovietic, o importantă reali
zare a prof. Petrucci este construi
rea unui aparat care transmite em
brionului și sistemului în care este 
implantat aceste substanțe nutriti
ve și energetice, asigurînd toto
dată respirația.

Nu există încă date controlate 
care ar putea permite să se stabi
lească cît de departe poate să a-

— Un articol de Walter
NEW YORK 19 (Agerpres)
„O politică muribundă1- — ast

fel își intitulează articolul publi
cat în ziarul „New York Herald 
Tribune" cunoscutul comentator 
Walter Lippmann.

„Revoluția din Iran și cea din < 
Coreea de sud, scrie el, sînt sem
nale de avertisment în legătură 
cu situația creată la periferia A- 
siei. Ele avertizează că și alte, sta
te vasale americanilor au neplă
ceri nu numai Laosul.

In Iran revoluția reprezintă o 
■ncercare disperată a vîrfurilor 
conducătoare de a reorganiza re
gimul cu binecuvîntarea șahului, 
înainte ca acesta să fie răsturnat 
de jos. Aceasta nu este o revoluție 
antioccidentală, antiamericană sau 
procomunistă. In cele din urmă 
însă toate aceste tendințe se vor 
putea manifesta dacă reformele 
începute nu vor fi; suficient de pro
funde. In Iran timpul presează.

In Coreea de sud, revoluția a 
fost înfăptuită de armată și acum 
ea nu este antioccidentală, anti- 
americană sau procomunistă. Dar, 
deși teoretic acest nou guvern mi
litar, nu este antiametican, - el nu 
ține în fond seama de ambasa- 
----------------- _ — - -.......................- - - — - - - .— 1 ■■ — — -- — _________________
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dați din trupele regulate ale anu
mitor state latino-americane pen
tru a ataca Cuba. Asemenea ac
țiuni urmează să fie înfăptuite 
în cadrul „măsurilor colective" 
luate de Organizația statelor a- 
mericane. Aceste acțiuni vor fi 
desfășurate simultan în Nicara
gua, Guatemala, Honduras și Pe
ru, țări ale căror cercuri guver
namentale ascultă cu docilitate 
de ordinele Washingtonului. ,

jungă dezvoltarea embrionului în 
asemenea condiții, scrie Hrușov. 
Un lucru este sigur — aceste ex
periențe deschid largi perspective 
pentru studierea continuă a faze
lor timpurii de dezvoltare embrio
nară a omului, - permit să se so
luționeze multe probleme complexe 
ale diverselor boli congenitale.

Scrisoarea unui grup de profesori 
brazilieni adresată O. N. U.

BUENOS AIRES 19 (Agerpres)
Un mare grup de oameni de știință, profesori și asistenți de 

la instituțiile de învățămînt superior din Rosario au adresat Or
ganizației Națiunilor Unite o scrisoare prin care cere convocarea 
unei „conferințe deschise tuturor statelor, care să restabilească 
prietenia și încrederea reciprocă între .toate popoarele lumii, să a- 
dopte o hotărîre cu privire la dezarmarea generală și controlată, 
eșalonată în cîteva etape consecutive".

„Chemăm guvernele tuturor țărilor, se spune în scrisoare, să 
declare că sînt gata să participe la această conferință, animate 
de dorința de a se ajunge la măsuri concrete. Le cerem să evite de 
acum .înainte orice acțiuni de natură să intensifice războiul rece, 
să renunțe la experiențele cu arme nucleare, să respecte suverani
tatea și independența tuturor statelor".

-------------------— ■ ' ------------- ■ - ■■■■ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITICA MURIBUND A“
lippmann 'despre năruirea politicii S. U. A. în Asia —

GENEVA 19 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La ședința din 18 mai a Con 
ferinței internaționale pentru re
glementarea problemei Laosului, 
după cuvîntarea rostită de K. 
Menon, șeful delegației indiene, 
a luat cuvântul Fumi Vongvicit. 
reprezentantul Partidului Neo Lao 
Haksat. Neo Lao Haksat, adică 
fostele forțe Patet Lao, a spus 
el, este frontul patriotic al poporu
lui laoțian condus de prințul Su- 
fanuvong și cuprinde diferite pă
turi ale populației, precum și oa
meni de diferite convingeri reli
gioase și diferite minorități națio
nale. Frontul își propune drept 
scop să lupte pentru construirea 
unui Laos pașnic, independent, 
neutru, unit, democratic și pros
per.

Independență — iată năzuința 
fierbinte a poporului, a subliniat 
Fumi Vongvicit. Laosul trebuie să 
fie suveran din toate punctele de 
vedere. Treburile sale trebuie să 
fie rezolvate de laoțienii înșiși fă
ră vreun amestec din afară. Neu
tralitate — iată de ce are nevoie 
o țară care nu va permite nici- 
unui stat să creeze baze militare 
pe teritoriul laoțian. Laosul va 
stabili relații diplomatice cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
politică și socială, El va accepta 
ajutorul tuturor, dar fără vreo 
condiție. Unitate —■ iată ce este 
important pentru Laos. De
mocrație — iată ce este necesar 
țării. Prosperitate — iată ce anu
me cere în mod insistent poporul. 
Acordurile de la Geneva din 
1954, care recunosc independen
ța, suveranitatea,- - unitatea și inte
gritatea teritorială a Laosului, co* 
răspund țelurilor luptei Partidului 
Neo Lao Haksat.

Vongvici a expus apoi progra- 

burile. Nici o dată pînă acum po
porul american n-a trebuit să se 
ocupe de o astfel de treabă și li
derii săi nu l-au pregătit pentru 
ața ceva. Nici o personalitate a- 
flată la putere nu a spus ameri
canilor că se petrece o schimbare 
radicală în situația militară și nu 
le-a vorbit despre consecințele a- 
cestei schimbări. Lor nu li s-a co
municat că situația militară exis
tentă pe timpul cînd John Foster 
Dulles a elaborat această politică, 
ou mai există. Lor nu li s-a spus că 
el a dus această politică, amenin- 
țîndu-i pe comuniști cu bomba ato
mică. Iată de ce așa de mulți a-' 
mericani consideră că Kennedy va 
putea înfăptui această politică da
că va folosi cîteva detașamente de 
infanterie marină și va amenința 
cu pumnul".

Subliniind cC americanii „țînt 
acum martorii destrămării sistemu
lui creat de Dulles al protectora
telor asiatice", Lippmann cere în 
încheiere Statelor Unite să nu se 
încăpățîneze și să urmeze exem
plul Angliei și Franței care caută 
să se adapteze situației create prin 
dezarmarea imperiilor lor colo
niale. 

mul guvernului prințului Suvanna 
fumma, dat publicității la Xieng- 
Kuang la 8 mai 1961 și a declarat 
că în ansamblu Nea Lao Haksat 
sprijină / necondiționat acest pro
gram. Sprijinim necondiționat și 
punctul de vedere expus la con
ferință de Quinim Folsena, șeful 
delegației Laosului, a spus el.

Sperăm din suflet că conferin
ța va adopta hotărîrile cuvenite, 
va pune capăt amestecului ameri
can în Laos și va adresa o decla
rație și chemarea de a se res 
pecta independența și neutralita
tea Laosului. Numai în aceste 
condiții va putea fi asigurată pa
cea în Laos și în general în Asia 
de sud-est.

Aprobăm conținutul celor două 
proiecte ale „Declarației cu pri
vire la neutralitatea Laosului" și 
„Acordului cu privire la retrage
rea de pe teritoriul Laosului a 
trupelor străine și a personalului 
militar străin și cu privire la îm
puternicirile Comisiei internaționa
le", prezentate de delegația Uniu
nii Sovietice. Ele constituie o ba
ză pentru discutarea și reglemen
tarea aspectului internațional al 
problemei laoțiene, a spus în în
cheiere Vongvicit

La ședința din 18 mai, ulti- 
mult a luat cuvîntul Содѵе d.~ 
Murville, ministrul Afacerilor Ex 
teme al Franței. Exprimîndu-și sa
tisfacția că, însfîrșit, conferința 
și-a început lucrările, el a declarat 
că această conferință este calea 
cea mai sigură spre realizarea țe
lului propus. Conflictul laoțian im
plică primejdia de a deveni un 
conflict cu adevărat general. Fran 
ța este bucuroasă că focul a în
cetat. Trebuie luate toate măsurile 
pentru ca el să nu reînceapă. Prin 
urmare, o sarcină importantă re
vine Comisiei internaționale de 
supraveghere și control căreia nu 
trebuie să i se creeze nici un 
obstacol.

Reprezentantul Franței a cerut 
să se pună capăt livrărilor de ar-

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

împotriva tratatului de „securitate4*^ 
japouo-american

TOKIO 19 (Agerpres)
Agențiile occidentale anunță că 

peste 3.000 studenți au manifes
tat vineri pe străzile orașului То
кіо împotriva (ratatului de „se
curitate" japono-american, și a 
apropiatei vizite în S.U.A a pri
mului ministru japonez Hayato 
Ikeda.

Corespondenții agențiilor A- 
ssociated Press și France Pre- 
sse arată că studenții au pornit 
într-un marș entuziast prin fața 
clădirii parlamentului japonez

• Anastasia Lobkareva din 
satul Iakovlevki (regiunea O- 
renburg) a născut trei băieți ge
meni. In cinstea cosmonautului 
Iuri Gagarin părinții au numit pe 
unul din fii luri.

* Din cauza majorării prețuri
lor la o serie de mărfuri alimen
tare și sporirii impozitelor, indi
cele oficial al prețurilor cu amă
nuntul a crescut in Anglia de la 
112,7 în martie la 113,3 în apri-

--------------o--------------

Guvernul Argentinei sprijină dreptul 
tuturor țărilor ia autodeterminare

BUENOS AIRES 19 (Ager
pres)

După cum transmite corespon
dentul din Buenos Aires al agen
ției Associated Press, după o șe
dință de trei ore a cabinetului 
prezidată de președintele Argen
tinei, Frondizi, în cadrul căreia 

mament în această țară și încă 
întt-o cantitate cate depășește ne
cesarul obișnuit pentru echipamen
tul unor forțe armate. încetarea 
focului și controlul, a arătat el, 
au într-o oarecare măsură un ca
racter preliminar. Problema tre
buie rezolvată în așa fel îneît să se 
garanteze independența și neutrali
tatea Laosului. In acest scop este 
necesar ca la discuții să ia par
te cei care vor fi împuterniciți 
să-și asume obligații în numele 
regatului. Această problemă, le
gată de crearea unui guvern de 
coaliție, trebuie să fie rezolvată 
de laoțieni înșiși fără nici un 
amestec,

După părerea șefului delega
ției franceze, punctul de plecare 
trebuie să-Г constituie o declarație 
a unui guvern laoțian care să ac
ționeze în cadrul deplinei sale su
veranități, în sensul că este decis 
să-și asume anumite obligații. Gu
vernul ar exprima, firește dacă va 
dori, dorința poporului de a trăi 
într-un stat suveran și indepen
dent și de a asigura respectarea 
unității și integrității sale 
riale în conformitate cu prevede
rile Cartei O.N.U. El și-ar pro
clama intenția de a duce în acest 
scop o politică de neutralitate, 
abținîndu-se de a participa la 
alianțe militare, nepermițînd crea
rea pe teritoriul țării a bazelor 
militare străine și refuzînd aju
torul instructorilor militari străini.

La rîndul lor, statele partici
pante la conferință și-ar asuma 
obligația de a respecta indepen
dența și neutralitatea Laosului și 
de a se abține de la orice amestec 
în treburile interne ale acestei 
țări. Nici nu poate fi vorba ca 
Comisia să se amestece în trebu
rile interne ale Laosului, a spus 
el,

In încheiere Couve de Murville 
a promis că va prezenta conferin
ței un proiect de propuneri fran* 
ceze concrete.

purtând pancarte cu lozinci în-< 
fierînd legile reacționare care... 
„vor duce Japonia la o situație 
asemănătoare cu cea din Coreea 
de sud". „Nebunia 1 anticomunis
tă a dus la evenimentele din Co
reea de sud", „Evenimentele din 
mai sînt o repetare a celor din 
aprilie anul trecut" sînt lozinci 
purtate și scandate de alte gru
puri de studenți care demonstrau 
în diferitele cartiere ale orașului.

Poliția a trecut la represiuni 
împotriva demonstranților efec- 
tuînd arestări.

lie (ianuarie 1960 reprezentând 
100).

• Camera reprezentanților a 
Congresului S.U.A. a adoptat cu 
401 voturi (2 voturi contra) o 
rezoluție în care se spune că Cu
ba reprezintă „un pericol evi
dent" pentru emisfera vestică. 
In rezoluție se cere ca Organi
zația Statelor Unite Americane 
să adopte sancțiuni împotriva 
Cubei. (Agerpres)

s-a discutat, între altele proble-' 
ma atitudinii față de Cuba a fost 
dat publicității un comunicat. In 
comunicat guvernul Argentinei 
sprijină pe deplin principiile in
tegrității și autodeterminării 
pentru toate țările fără excepție.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie

da noastră și de comandanții mi
litari americani și îi ignorează.

Demonstrațiile din Coreea de 
sud și din Iran care au urmat 
după zguduirile din Laos și Viet
namul de sud sînt un avertisment 
că în Asia politica reținerii cu 
ajutorul statelor satelite ale Ame- 
ricii se năruie. In toate aceste pa
tru țări, guvernele au fost vasalii 
noștri și în fond — creaturile 
noastre. Ele toate se prăbușeau și, 
în ultimă instanță, din una și a- 
ceeași cauză. In lumina creșterii 
năzuinței popoarelor spre indepen
dență și a speranței popoarelor 
in bunăstarea materială, aceste re
gimuri vasale Ameridi sînt nu 
numai corupte pînă-n măduva oa
selor dar și nepermis de reacțio
nare. Faptul că ele se află sub 
aripa ocrotitoare a unei puteri* 
străine, neasiatice creează noi di
ficultăți.

Nu guvernul Kennedy a fost a- 
cela care a elaborat politica creă
rii la periferia Asiei a unui semi
cerc de vasali militari ai ameri
canilor* Dar acum acest guvern 
este martorul năruirii acestei po
litici; dezordinii; primejdiilor și 
are șardsa grea de a strings rio-


