
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

care con- 
multă în-

4 pag. 20 bani

Din carnetul reporterului

Graiul unor cifre
Ca de obicei, în biroul secto

rului III de la mina Petrila este 
un dute-vino necontenit. Minerii, 
maiștrii mineri vin aici cu diferite 
treburi: unii să reclame că au
dus lipsă de goale, că au nevoie 
de diferite materiale, alții să se 
intereseze cum mai stau cu rea
lizările in întrecerea pe 
tinuă s-o desfășoare cu 
suflețire. Aceștia din urmă au

„prins" o zi bună. N armatorul 
sectorului tocmai calcula rezulta
tele înregistrate de către brigăzi 
pep1 primele două decade ale lunii 
ni ăi. El privește cu atenție ci
frele. Ajungînd cu calculele la 
brigada minerului Cîșlaru loan de 
la abatajul cameră rrr. 5 vest 
normatorul spuse :

— De data asta nu cred că 
au dat prea mult. Au avut greu
tăți mari. Totuși cifra apărută 
este 260. Aceasta înseamnă 260 
tone de cărbune date peste pla
nul primelor dotiă decade ale 
lunii curente. Nu se lasă .minerii 
învinși de greutăți !

— Să vedem cum stăm noi — 
intră în vorbă un ortac din bri
gada lui Kando Nicolae ce Іи-

C. MATEESCU 

(Continuare in pag. 3-a)

Fpuntași în lupta
Printre obiectivele principale de 

întrecere ale colectivului depou
lui C.F.R. Petroșani este și acela 
de a realiza însemnate economii 
de combustibil convențional. Har
nicii mecanici de locomotivă îm- 
uretțriă cu fochiștii depoului, au 

,'reușit ca în perioada scursă din 
acest an să economisească 2694 
tone de combustibil convențional. 
Cu combustibilul economisit, se 
pot remorca 540 de trenuri de 
marfă pe distanța Petroșani — 
Simeria și retur. Numai în cele 
două decade ale lunii mai, me
canicii depoului au economisit 
350 tone combustibil convențio
nal. Printre mecanicii fruntași se

Furnallștilor calcar dc buna calitate
<
<
<
<

Demult de tot, pe actualele 
meleaguri ale noastre, se întindea 
o mare adîncă. Alături de pești, 
reptile și alte viețuitoare, în ea 
trăiau cantități imense de ma- 
drepori — vietăți minuscule al 
căror schelet calcaros se depunea 
cu încetul pe fundul apei, for- 
mînd cu timpul straturi compacte. 
Au venit apoi vremuri cînd apele 
au secat, fundul 
vechii mări s-a ri
dicat la fața pă- 
mântului — și 
iată ieșind la i- 
veală masivele 
calcaroase de la 
Bănița, Peștera 
Bolii. Roșia.

...Aceasta este 
în cîteva cuvinte, 
istoria stâncilor 
noastre de calcar. 
In prezent, piscu
rile acestor masi
ve sînt deschise 
prin cariere mo
derne, unde zeci 
de muncitori ex
ploatează piatra 
de calcar, trimi- 
țînd-o furnaliști- 
lor de la Hune
doara și Călan.

Proletari din toate țările, unîți-văl
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Contribufia secției de întreținere

situează colectivul sectorului î;i fruntea întrecerii pe mi- ♦ 
IN CLIȘEU: Minerii Rusu Gavrilă, Șerbănescu Constan- 1 
Nuță Marin și Bone Vîrgii din brigada 0507 discută îna- . 
de a intra în mină despre munca lor și a celorlalte bri- j 
din sector.

Prepararea la nivelul cerințe
lor a cărbunelui cocsificabil ex
tras de minerii de la Lupeni; U- 
ricani și Vulcan, îmbunătățirea 
recuperării — iată principalele 
obiective ale întrecerii pe care o

OK_____ —---- -------- ---------

pentru economii 
numără Marcu Aurel și Gostean 
Ladislau care, în cele două de
cade ale lunii mai, au economi
sit 15 tone combustibil conven
țional, iar de la înveputul anu
lui 137 tope. Tot 15 tone com
bustibil au economisit în cele 
două decade din luna maț și me
canicii Daseălu 
loan, iar de la 
131 tone.

Prin hărnicia 
tiv al depoului, 
făcut economii la prețul de cost 
în valoare de 250.000 lei, din ca
re 31.000 lei numai în cele dotiă 
decade ale lunii mai.

Ioan și Cătuțoiu 
începutul anului

întregului colec- 
în acest an s-au

Acest calcar primește acum o în
trebuințare practică, ajutînd la 
topirea riiinereului de fier și ela
borarea fontei.

Ora exploziilor
In aproape fiecare zi între o- 

rele 14—15, la efectuarea schim
burilor de lucru, stînca de calcar

Șeful de brigadă Panțihi loan împreună cu 
Tamaș Gheorghe în timpul lucrului

Miercuri
24 mai 

1961

ț
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« 
«

desfășoară colectivul preparației 
Lupeni. O recentă consfătuire de 
producție care a avut loc la pre- 
parație a scos în evidență apor
tul important pe care muncitorii 
secției de întreținere mecanică a 
preparației l-au adus Ia realiza- l. 
rea acestui obiectiv. Reparațiile 
de calitate, reviziile periodice fă
cute cu un înalt simț de răspun
dere, care au înlăturat în bună 
măsură întreruperea funcționării 
instalațiilor, au situat secția de 
întreținere mecanică printre sec
țiile fruntașe ale uzinei. Brigada < 
condusă de comunistul Dascălii 1 
Ștefan se. remarcă prin reduce- < 
rea substanțială a timpului de e- 1 
xecuție a reparațiilor și reviziilor, 
prin realizarea de economii. De < 
asemenea, echipele conduse de < 
tovarășii Stancu Gheorghe, Tzil- J 
Ier Carol au cucerit titlul de e- < 
chipe fftintașe în întrecere.

D. ȘTEFAN 
corespondent <

de la Bănița este zguduită de 
explozii puternice. Se face pușca
rea fronturilor de exploatare a 
carierei.

Procesul de producție nu este 
prea complicat. Cariera este des
chisă în mai multe trepte de ex
ploatare. Minerii perforatori bat 
găuri adînci în peretele de. pia
tră, artificierii Miclăuș loan și 
Mihaț loan încarcă găurile cu as- 
trălită și le explodează iar mun
citorii din brigăzile lui Scutaru 
Constantin, Panțiru loan, Laslău 
Sabin și Pîrtea Grigore sfarmă 
Bolovanii smulși de explozie, în
carcă piatra în vagonete și... ur
mează expedierea cu vagoanele 
C.F.R. la Hunedoara și Călan.

Pentru bunul mers al muncii, 
la sectorul minier Bănița aparți- 

,nînd întreprinderii miniere Te- 
liuc, au fost luate o seamă de 
măsuri tehnico-organizatorice * 
Muncitorii carierelor Bănița și 
Peștera Bolii au fost împărțiți 
în brigăzi complexe : 4 la Ba
nița și 3 la Peștera Bolii. Intr-o 
brigadă sînt cuprinși muncitorii 
unui abataj (porțiune de carieră) 
— mineri perforatori, spărgători 
de piatră, apoi cei care o încăr
ca și transportă vagonetele la si-

Se apropie de sfîrșit anul șco
lar al învățămîntului de partid, 
închiderea învățămîntului pune 
în fața organizațiilor de partid 
sarcini importante legate de bu
na desfășurare a convorbirilor 
recapitulative. De munca desfă
șurată de organizațiile de partid, 
de ajutorul ce-1 dau propagan
diștilor, depinde în măsură ho- 
tărîtoare închiderea cu succes a 
cursurilor în cadrul învățămîn
tului de partid.

In acest an școlar, în cercu
rile și cursurile învățămîntului 
de partid au fost încadrați peste 
10.000 membri și candidați de 
partid, precum și - tovarăși din 
activul fără, de partid. In condu
cerea învățămîntului de partid 
unele organizații de partid, cum 
sînt cele de la mina Petrila, pre- 
parația Lupeni, Filatura Lupeni, 
și altele au obținut rezultate bu
ne. S-a dat o mai mare atenție 
calității învățămîntului de partid, 
legării lui de sarcinile construc
ției socialiste și sporirii eficaci
tății învățămîntului.

Convorbirile recapitulative de 
sfîrșit de an. au drept scop ca, 
prin discuțiile tovărășești ce se 
organizează în cadrul fiecărui 
cerc și curs al învățămîntului de 
partid, să se aprofundeze pro
blemele de bază studiate în 
cursul anului, să se tragă învă
țămintele, concluziile cu privire 
la sarcinile ce se desprind din 
cele studiate pentru activitatea 
de zi cu zi a cursanților.

Pentru asigurarea desfășurării 
convorbirilor recapitulative la un 
nivel cît mai înalt trebuie dusă 
de pe acum o muncă susținută, 
este necesar ca organizațiile de 
partid să ia o serie de măsuri.

O problemă căreia trebuie să 
i se dea o mare atenție este li
chidarea rămînerii în urmă a u- 
nor cercuri față de program, 
înainte de începerea convorbiri
lor recapitulative toate cercurile 
și cursurile să fie la zi, adică să 
termine discutarea ultimei teme 
din program. In orașul Petro
șani, la minole-Lonea»-Anlnoasa, 
Uricani, există încă cercuri care 
sînt rămase în urmă. Propagan
diștii acestor cercuri să fie aju
tați ca în cel mai scurt timp să

Foreză pentru executarea 
găurilor Ia pușcarea cu încăr
cătură concentrată.

loz și de aici în vagoanele C.F.R. 
In acest fel, s-a asigurat o co
interesare puternică a muncitori
lor pentru executarea tuturor 
proceselor tehnologice ale pro
ducției.

Calitatea calcarului — 
în atenția colectivului

Problemă calității calcarului, 
are două aspecte principale. Pri“ 
ma este alegerea pietrei curate;

M. ȘTEFAN
(Continuare în pag. 3-a)

cursuri se vor ține înt- 
30 iunie. Organizațiile 
trebuie să întocmească 
de desfășurare a con- 
care să prevadă ziua

din

ajungă la zi. Pentru ca propa
gandiștii să fie în măsură să1 
conducă cît mal competent dis
cuțiile în cadrul convorbirilor 
recapitulative, între 1 și 10 iu
nie se organizează preseminarii 
cu toți propagandiștii. Cu prile
jul acestor preseminarii propa
gandiștii sînt ajutați în durifi
carea anumitor probleme, sînt 
înarmați cu: metodele de condu
cere a convorbirilor și se preci
zează totodată probleme asupra 
cărora trebuie să se pună un ac
cent deosebit.

Participarea propagandiștilor 
la aceste preseminarii este deo
sebit de necesară. De aceea or
ganizațiile de partid să ia toate 
măsurile pentru mobilizarea tu
turor propagandiștilor la prese
minarii. Trebuie combătută cu 
toată tăria atitudinea unor pro
pagandiști mai ales din orașul 
Lupeni, de la minele Uricanî, 
Lonea, din orașul Petroșani ca
re, negii jind pregătirea perso
nală, nu participă cil regulari
tate la seminariile de pregătire. 
Organizațiile de partid sînt da
toare să ia toate măsurile pen
tru ca de la preseminarii- să nu 
lipsească nici nu propagandist, 
pentru că numai astfel se va pu
tea ajunge ca în toate cercurile 
și cursurile convorbirile de sflr- 
șit de an să decurgă la nivelul 
cerințelor.

Convorbirile recapitulative în 
cercuri și 
tre 10 șl 
de partid 
un plan 
vorbirilor 
și ora, locul unde are loc con
vorbirea și cine răspunde 
partea comitetului de partid, al 
organizației de bază de buna 
desfășurare a convorbirii.

Repartizarea membrilor comi
tetelor de partid pentru a răs
punde de desfășurarea convorbi
rilor recapitulative trebuie să se 
față de pe acum, spre a ajuta 
pe propagandiști în ducerea la 
îndeplinire ' a sarcinilor legate 
de închiderea învățănuntuiui.

In programarea convorbirilor 
recapitulative * organizațiile de 
partid să aibă în vedere forma 
de învățămînt și timpul neeesar 
pentru dezbaterea temeinică; a 
problemelor și, în funcție de a- 
ceasta, să stabilească 2—3 șe
dințe pentru convorbiri.

Pînă la 
lor, să se 
consultații 
importante 
de cursanți, iar 
pe baza unui plan, 
consultații individuale 
rea ajutorării cursanților.

In desfășurarea convorbirilor 
recapitulative în toate cercurile 
și cursurile, un mare accent tre
buie pus pe însușirea temeinică 
a documentelor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R., a Directivelor 
C.C. al P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii so
cialiste, sarcinilor de plan pe 
1961, a Declarației Consfătuirii 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești de la Mos
cova din noiembrie 1960. O a- 
tenție deosebită trebuie acordată 
legării teoriei de problemele 
practice ale construcției socia
liste.

Referitor la temele din pro
gramul specific fiecărei forme de 
învățămînt, accentul se pune pe

P. UNGUR,

începerea convorbiri- 
organizeze mai multe 
pe diferite teme mai 
sau pe teme cerute 

propagandiștii, 
să asigure 

în vede-

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• Cyrus Eaton își pune 

mari speranțe în apropiata 
întîlnire de la Viena.

Apropiata in
utilă pentru

• KOSAKA: 
tîlnire este 
îmbunătățirea relațiilor re
ciproce.

• Lucrările conferinței de 
la Geneva pentru regle
mentarea problemei laoție- 
ne — Ședința din 22 
mai. —

• încheierea lucrărilor Con
gresului al XX-lea al P.C. 
din Olanda.



TEHNICI! MINIERE

A 
Va-delegație din

sela Baia MaM 
u- 

Dircctivelor

l« taea*utul lunii aprilie, la 
Bem Mms, a avut loc o sesiune 
științificocMdicaiă la nivel re
publican contactată problemelor 
legate de combatere» silicozei și 
a prafului silicogen. La sesiune au 
luat parte specialiști mineri și me
dici igieniști din toată țara, 
participat și o 
lea Jiului.

Sesiunea de 
încadrează pe 
aia 
Congresului al III* 
lea al partidului 
oare precizează că: 
bin domeniul ocro
tirii sănătății se 
Va pune accentul 
pe măsuri cu caracter preventiv 
prin sporirea măsurilor de pro 
tecție a muncii și de prevenire a 
bolilor profesionale și a acciden
telor".

In țara noastră silicoza s-a ma
nifestat din plin sub regimul bur- 
ghczo-moșleresc dnd minerilor, cei 
mai expuși la îmbolnăvire, nu le 
erau asigurate nici cele mai ele
mentare măsuri de protecție. Azi, 
datorită grijii partidului și guver
nului, silicoza este pe cale de dis
pariție. O adevărată armată de 
ingineri specialiști, medici, insti
tute de igienă a muncii și de cer
cetări se ocupă cu problemele le
gate de combaterea prafului sili- 
cogen, a sMicozei ți cu îmbunătă
țirea protecției muncii.

Prima parte a sesiunii de la 
Baia Mare s-a ocupat pe larg de 
aspectele tehnice legate de com
baterea prafului silicogen. O sea
mă de comunicări științifice, prin
tre care mai apreciate au fost 
„Orientări noi in combaterea pra
fului silicogen", „Rezultatele ex-' 
perimentării perforajului umed cu 
debitarea laterală" au adus noi 
date și soluții practice pentru corn 
baterea formării prafului silico 
gen. Fiind apreciată drept cea 
mai eficace și ușor de realizat 
metoda de perforare umedă cu de
bitare laterală a fost recomanda
tă de sesiune pentru generalizare. 
Ea se aplică experimental în Va
lea Jiului la unele locuri de mun
că de Petrila.

Din lucrările sesiunii s a des
prins concluzia că metodele apli
cate pentru prevenirea formării 
prafului silicogen sînt numeroase 
dar nu se aplică încă destul de

La fiecare loc de

— Pe marginea sesiunii 
țtiințifico-medicele de la 

Bei» M»re —

Pentru mine, bolțari cu rezistență 
corespunzătoare Ș

Lâ exploatările carbonifere din Valea Jiului, în ultimii ani, 
a luat o tot mai largă extindere armarea galeriilor cu bolțari de 
beton — prin aceasta realizîndu-se însemnate economii de mate
rial lemnos. Astfel în patru luni din anul acesta au fost armați 
cu bolțari de beton peste 2730

Una din condițiile de seamă 
pentru extinderea continuă a ar
mării cu bolțari o constituie 
îmbunătățirea substanțială a a- 
cestor prefabricate. Intr-adevăr, 
după cum spun minerii, media 
rezistenței blocurilor folosite in 
prezent deabia urcă ia 140 kg., 
în timp ce la atelierele de pre
fabricate se spune că au o rezistență 
de 180 kg.! Din cauza rezistenței in
suficiente a bolțarilor sînt dese ca
zurile cînd galeriile armate cu a- 
ceste prefabricate au cedat, au 
trebuit să fie rearmate din nou 
în lemn ceea ce constituie o 
cheltuială în plus și pierdere de 
timp.

De unde provine rezistența in
suficientă a bolțarilor produși 
actualmente la atelierele de pre
fabricate, care sînt cauzele lor 
și ce trebuie făcut pentru a re
media această deficiență ? O vi
zită la atelierul de prefabricate 
din Petrila, de pildă, condus de 
maistrul Paștiura Franclsc, este 
edificatoare.

...in halele atelierului, brigă
zile lui Boureanu Nicolae și 0- 
cevișteanu Titu lucrează cu a-

a
se-
as-

larg și consecvent. Aceasta a dus 
la experiențe multe, costisitoare 
și puțin eficace. Nici investițiile 
financiare necesare nu au fost ra
țional folosite. Sesiunea a reco
mandat ca printr-o mai strînsă 
legătură între unitățile de cerce
tări și întreprinderile miniere să 
se perfecționeze cel mai bun sis
tem de captare a prafului silico
gen, sistem care să fie răspîndit 

pe scară largă L 
toate locurile 
muncă.

In cea de 
doua parte a 
siunii au fost 
cultate mai multe 

comunicări științifice legate de as
pectul medical al combaterii sili 
cozei. Punctul de vedere comun 
tuturor referatelor susținute a 
fost acela că medicina dispune azi 
de suficiente mijloace pentru a 
stăvili mersul silicozei atît în faza 
de început, cît și în formele mai 
evoluate. Una din cele mai noi 
metode de tratament este cea cu 
hormoni care, așa cum se relata 
în referatul igieniștilor de la Cluj, 
oprește evoluția bolii. Majoritatea 
referatelor s-au axat pe discuta
rea metodelor medicale de preve
nire a silicozei și în acest 
a fost apreciată propunerea 
fesorului Leon Danielo de la 
care a recomandat folosirea 
troaerosolilor. Metoda aceasta 
te fi aplicată cu succes la grupuri 
mari de oameni simultan, fără 
aparatură costisitoare.

Sesiunea de la Baia Mare a 
făcut cunoscute medicilor 
exploatări cercetările 
pînă acum, constituind 
prilej de îmbogățire a 
lor. lor. Medicii de la 
trebuie să cunoască și 
mească conioprofesiograme la toa
te locurile de muncă, unde în tim
pul procesului d t producție se 
degajă praf cu bioxid de siliciu 
liber. Ei au datoria să instituie 
un control preventiv asupra tu
turor muncitorilor care lucrează în 
mediu ce depășește 2 la sută 
bioxid de siliciu liber, pentru a 
putea preveni încă în faza inci
pientă îmbolnăvirea de silicoză.

la 
de

setis 
pro- 
Cluj 
elec- 
poa-

de la 
întreprinse 
un bun 

cunoștințe- 
exploatări 
să întoc-

Dr. GEORGE D1RLEA
șeful Secției sanitare a Sfatului* 

popular orășenesc Petroșani

muncă — produse de calitate superioară

m, galerii.
vînt la cele două betoniere. Unii 
aduc cu roabele balast, ciment, 
piatră concasată, alții pun ames
tecul în forme pe masa vibra
toare, ori transportă bolțarii for
mați pe platformele de uscare. 
La prima vedere, totul ar merge 
bine. Dar, așa este oare?

H Rețete",.. mai cu 
vîrf I

Atelierul de prefabricate pri
mește balast de la mal multe ca
riere din țară: Bibești, Cărbu- 
nești, Mușchiuleți, Gilort, Ilia. 
Fiecare material are însă carac
teristicile lui specifice: unul este 
pietros, altul mai nisipos, ori are 
mărgăritar (piatră măruntă) mai 
multă. Normal ar fi ca fiecare 
lot de balast să fie descărcat se
parat și să aibă o rețetă specială 
de lucru, specifică condițiilor de 
calitate pe care le are pentru pre
pararea bolțarilor. Insă, din cau
za lipsei de rampe, balastul se 
descarcă la un loc șt se lucrează 
după o rețetă unică !

Sînt cîteva cuvinte de spus fi

I

Cînd planul tehnic constituie 
o preocupare centrală

Activitatea de producție a unei 
exploatări miniere se socotește 
bună atunci cînd, pe lîngă indicii 
principali de plan se realizează 
integral și indicii planului tehnic 
care cuprind în ansamblu efortu 
rile colectivului pentru promova
rea progresului tehnic.

In luna aceasta, ca și in luna 
aprilie, colectivele exploatărilor 
carbonifere din Valea Jiului au 
făcut pași de seamă în direcția 
folosirii celor măi noi și avansate 
metode de exploatare ce le stau 
la dispoziție. In aprilie minerii au 
obținut indici superiori celor pre- 
văzuți în planul tehnic. Iată cîte
va cifre concludente ; au fost în- 
cărcați cu ajutorul mașinilor a- 
proape 9.500 m.c. steril din gale 
zii, transportul în abatajele Văii 
Jiului s a făcut cu mijloace mo
deme în proporție de peste 93 
la sută ; cu susținere metalică 
s-au extras din frontale peste 
70.000 tone de cărbune, din care 
mai bine de 50.000 tone cărbune 
cocsificabil ; susținerea modernă 
cu armături metalice s a extins 
la 2300 m. galerie, iar cu bolțari 
la peste 770 m. galerie.

Efectul pozitiv al acestei it, 
tense activități de promovare a 
progresului tehnic, se vede în re
ducerea consumului de lemn de 
mină. La exploatările Lenea, Ani- 
ncasa, Lupeni și Uricani s-a con
sumat mai puțin 
mină decît era prevăzut, 
nivelul combinatului, față 
ceeași perioadă din .anul 
consumul specific de lemn 
cu peste 2 m.c./1000 tone 
ne mai mic.

Față de lunile trecute și mai 
ales de situația dih ahul trecut, 
așa cum se consideră la cofflbi-- 
nat, în aprilie „treaba a mers 
strună" atît la producție cît și în 
privința îndeplinirii planului teh
nic. Aceasta o dovedește operativi
tatea cu care se urmărește zilnic, 
pe bazin, realizarea indicilor a- 
cestui plan la fiecare loc de mun
că și pe baza căreia se pot lua 
măsuri urgente de îndreptate a 
unor deficiențe, cît și cointeresa
rea cadrelor tehnice și inginerești 
de la exploatări pentru îndeplini
rea sarcinilor ce decurg din pla
nul tehnic. Pentru strădaniile de
puse, colectivele minelor Lonea,

lemn de 
iar la 
de a- 
trecut, 
a fost 
cărbu-

despre așa numita „rețetă" după 
care se lucrează aici bolțarii. Re
țeta alcătuită de „laborantul" A. 
Perini, pentru betoniera de 250 
1. pentru o șarjă prevede: Ba
last — 167 decimetri cubi, adi
că două roabe mai pline... ?, pia
tră concasată — 98 decimetri 
cubi, adică una roabă mai cu 
vîrf... (?!). Bltoe înțeles, rămî- 
nînd „la noroc" dozajul mate
rialelor, apei, betonul pentru 
bolțari iese și el din punct de 
vedere al compoziției la noroc... 
Aceeași deficiență se constată și 
în ce privește grija pentru re
zistența materialelor componente.

Instrucțiunile tehnice spun că 
pentru betoane de rezistențe 
mari, agregatele componente tre
buie să provină din roci cu o 
greutate specifică medie de 2,65. 
După analizele laboratorului în
să, piatra spartă folosită la a- 
cest atelier de prefabricate are o 
greutate de numai 1437 kg*, la 
metrul cub, iar balastul de 1548 
kg./m.c.... De asemenea, se cere 
ea rezistența proprie а pietrișu
lui sau pietrei sparte la compre
siune să fie cu cel puțin 50 la 
sută mai mare decît marca be
tonului in care este utilizat. De 
ce nu se asigură afund aceste 
condiții ?

. Nici probele făcute în labora*

Aninoasa și Uricani merită toată 
lauda.

Sînt însă colective miniere care ( 
nu se pot mîndrl cu realizările ? 
obținute. Așa de pildă este mina > 
Petrila unde a fost realizat doar < 
18 la sută din sarcina de plan la ? 
extracția de cărbune cu susținere > 
metalică, mina Lupeni, unde pla- 4 
nul de armare metalică în galerii < 
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metalică, mina Lupeni, unde pla
nul de armare metalică în galerii 
a fost realizat doar în proporție 
de 69 la sută. Dacă pentru Pe
trila, o cauză obiectivă (zona de 
asanare între abatajele 15—16 vest 
blocul III a fost armată în lemn) 
a împiedicat îndeplinirea sarcinii, 
la Lupeni rămînerea în urmă la 
susținere metalică în galerii este 
cauzată de netndeplinirea planului 
de săpări (71,9 la sută !).

Trăgînd concluziile corespunză
toare din activitatea depusă in a- 
prilie, exploatările miniere au pă
șit, în luna mai, cu un nou avînt, 
la îndeplinirea exemplară a pla
nului tehnic. Față de felul cum 
s-a muncit în prima jumătate din 
mai, există premise să se consi
dere că planul lunar va fi sub
stanțial depășit la toți indicii. 
Tocmai de aceea este deosebit de . 
necesar, ca linia pe care se merge < 
in prezent să fie continuată cu tot 2 
mai multă perseverență. )

O INOVAȚIE VALOROASĂ
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Lăcătușul Matei loan este bine cunoscut nu numai de muncitorii 
atelierului mecanic al minei Petrila ci și de mineri, cărora le repară 
ciocanele de abataj. -In cei peste 11 ani de muncă el a căpătat o califi
care înaltă. Matei loan este autorul a multe inovații, care în amil trecut 
au adus economii post calculate în valoare de peste 8000 lei. Ultima sa 
inovație constă în modificarea cutiei de distribuție a ciocanelor de aba

taj și înlocuirea bilei de admiste cu o pastilă sferici din material dur. 
Cîteva ciocane de abataj, modificate conform inovației, au funcționat în 
bune condiții și au satisfăcut așteptările minerilor din brigăzile lui Mi- 
hai Ștefan fi Ignat Gavrilă de la sectorul 1 al minei. Inovația a fost 
preluată de C.CV.f. fi propusă uzinei „Independența" Sibiu pentru a- 
plicarea în construcția noilor utilaje de mini.

IN CLIȘEU: Lăcătușul Matei loan în timpul lucrului la un ciocan 
de abataj modificat după inovația sa.

L. MANEA
corespondent
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tor nu arată rezistența reală a 
bolțarilor livrați pentru mine. 
Cerințele tehnice prevăd ca pro
ba dată la laborator să aibă 28 
zile de la fabricație, dintre care, 
o zi ținut în tipar, 6 zile ținut 
în apă și 21 zile ținut în aer. 
Nici această cerință a probei nu 
este respectată.

Calitatea bolțarilor produși se 
poate îmbunătăți, asigiurîndu-li-se 
o rezistență mai mare, după ce
rințele minerilor. In acest scop, 
trebuie asigurată depozitarea se
parată a balastului, pe cariere, 
alcătuirea de fișe de ' rezistență 
pe clase granulometrice ca și re- 
țetare de lucru pentru materia
lul fiecărei cariere in parte, asi
gurarea de măsuri tip pentru do
zajul materialelor.

La fiecare lot de 100 m. c. ba
last trebuie făcută analiza de car 
litate: să nu aibă decît 3—S la 
sută parte levigabilă la nisip

I
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Actualitatea pe scurt
• Cercetătorii și constructo

rii mineri din Valea Jiului de
pun o intensă activitate pen
tru a pune la dispoziția mine
rilor noi utilaje. Tehnicienii de 
la sectorul de proiectări al 
C.C.V.J. șl metalurgiștil de la 
U.R.U.M.P. au pus de curînd 
la dispoziția minerilor un nou 
utilaj: crațerul blindat pentru 
abataje cameră. Minerii de la 
abatajul cameră nr. 12 vest, 
stratul 3, de la sectorul III Pe
trila au avut cinstea să mun
cească cu noul utilaj care, deși 
introdus de puțin timp, se 
comportă mulțumitor și con
form așteptărilor.

• Minerii din brigada lui
Ștefan Niculae de la abatajul 
6, stratul 8—9, mina Uri cafti ’ 
nu mai prea au nevoie de ro- 
pată la încărcarea cărbunelui. > 
Mașina GNL-30 M pe care o '! 
folosesc de cîtva timp le ușu- Ij 
rează mult munca. Mai bine > 
de 1100 tone de cărbune au și 4 
fost încărcate cu această ma- ( 
șină. S t

(partea foarte fină); să nu aibă 
decît cel mult 1 la sută sulfați 
și sulfuri pentru că acestea pro
duc degradarea betoanelor; să 
aibă cît mai puțin humus. Gra- 
nulozltatea trebuie controlată cu 
ciururi avînd 0.2—7 mm.; 7—15 
și 15—30 mm. ochiurile plasei, 
iar betoanele să fie astfel lucra
te îneît să aibă cel mult 3 la 
sută porozitate.

Respecți nd condițiuniie tehnice 
ale procesului de producție, co
lectivele atelierelor de prefabri
cate vor putea produce bolțari 
de rezistență mare pentru mineri. 
Tov. ing. Bocanciosu Ion, care 
răspunde din partea C.C.V.J. de 
calitatea bolțarilor ar trebui să 
se preocupe mai mult de această 
problemă. 'Numai așa galeriile 
minelor vor primi armături re
zistente din beton, la nivelul ce
rințelor.

MIHAI ȘT.
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(Urmare din pag. l-a)

cele 
Așa 
rale 
va fi pus pe dezbaterea proble
melor legate de creșterea produc
tivității muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea ca
lității produselor. In cercurile de 
studiere a Istoriei P.M.R. pe a- 
nuniite perioade și evenimente de 
mare importanță, cum sînt: Con
gres»! al V-lea al P.C.R., rolul 
partidului In conducerea luptelor 
clasei muncitoare, desfășurarea 
revoluției democrat-populare tn 
țara noastră, scoțîndu-se în evi
dență lupta partidului, 
conducător în opera de 
socialismului.

In toate cercurile și 
se va da atenție actualizării di
feritelor probleme, exemplelor lo
cale, concluziilor și învățăminte
lor practice ce se desprind din 
materialul studiat. De asemenea, 
să se imprime un caracter com
bativ convorbirilor, să fie com
bătute diferitele teze revizkmls-

. Xț,- oportuniste.
z'După terminarea convorbirilor 
se va face o analiză a desfășu
rării și închiderii învățămîntului 
de partid în adunările generale 
ale tuturor organizațiilor de ba
ză de partid. Analiza să se re
fere în primul rînd la conținutul 
învățămîntului, la eficacitatea lui 
și rtiai puțin la problemele de or
din organizatoric.

Munca de închidere a învăță- 
mintalul de partid trebuie să fie 
împletită cu munca de pregătire 
a viitorului an școlar. De pe a- 
cum organizațiile de partid să

■ s *f kfir-s-- ■■■—- - - — ș

mai de seamă probleme, 
de exemplu, în cursurile se- 
amil If accentul principal

rolul său 
făurire a

cursurile

treacă 1» constituirea comisiilor 
pentru recrutarea șl selecționarea 
propagandiștilor.

Această muncă trebuie dusă 
cu multă grijă și simț de răs
pundere, pentru că de calitatea 
propagandiștilor depinde tn cea 
mai mare măsură buna desfășu
rare a învățămîntului de partid. 
In afară de propagandiștii vechi, 
care au muncit In mod conștiin
cios $i au obținut rezultate bu
ne, să fie selecționați ca propa
gandiști cei mal buni membri de 
partid care au absolvit diferite 
școli de partid, au o bună cali
ficare profesională și, In primul 
rînd. cadre de conducere din a- 
paratul de partid, de Stat și din 
economie.

Să se renunțe la practica dău
nătoare de a selecționa ca pro
pagandiști oameni care nu co
respund, cu simț de răspundere 
scăzut și care au fost puși în 
aceste munci pentru că nu au 
alte sarcini, iar tovarăși bine 
pregătiți, cu funcții de răspun
dere tn diferite domenii să fie lă
sat i în afară.

In munca de propagandist să 
fie selecționați cei mai buni co
muniști care merită a li se în
credința nobila misiune de a pro
paga in mase măreața învățătu
ră marxist-lenhtistă.

Muncind cu tot simțul de răs
pundere, acordînd importanța 
cuvenită învățămîntului de par
tid, organizațiile de partid din 
Valea Jiului vor reuși să asigure 
închiderea cu succes a anului 
școlar al învățămîntului de 
partid, să asigure un nivel ridi
cat convorbirilor recapitulative și 
să pregătească cît mai temeinic 
viitorul an școlar.

DIN ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR SINDICALE
Un început bun

Biblioteca clubului minier din 
Petrila numără peste 12.000 volu
me. Din acest fond, 1800 de vo
lume, în valoare de 12.500 lei au 
fost cumpărate în cursul 
an. Îmbogățirea fondului 
tecii cu noi cărți cit și 
de acțiuni cu cartea, au 
numărul cititorilor la această bi
bliotecă să crească la 1587, iar al 
cărților citite la 16.400.

In acțiunile cu cartea trebuie 
remarcat faptul că pe lingă recen
ziile organizate asupra unor cărți 
de literatură beletristică cum au 
fost „Bătălie în marș” 
Nicolaevna, „Clocote” 
fi altele, colectivul 
teci a organizat și 
semnat de recenzii 
asupra unor cărți 
de specificul locului și față 
posibilitățile colectivului de 
ducere al bibliotecii aceste 
Zări, deși modeste, constituie un 
început promițător, în ceea ce pri- 
vefte popularizarea cărții tehnice 
la Petrila.

acestui 
biblio- 

cele 60 
făcut ca

de Galina 
de Vaida 

acestei biblio- 
un număr în- 

prezentări 
Față 

de 
con- 

reali-

Și 
tehnice.

Activitate susținută
O activitate susținută în 

ce privește munca cu cartea 
fășoară și biblioteca clubului

cee. 
des- 
mi

O

de-a
etapă ndoua 

campionatu 1 u i 
R.P.R. la popi
ce a început, 
încă de la pri 
ntiii trăgători, 
oaspeții și-au 
de 10 puncte.î
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făcut un avantaj
Și cu fiecare pereche ce termina 
de tras cele 200 de bile, Voința 
Arad își sporea mereu avantajul. 
Cînd trăsese și penultimul jucă
tor, arădanii conduceau deja cu 
127 de popice doborîte. Pe pista

de elan au intrat ultimii jucă
tori. Deci ți ultima șansă de a 
reduce din handicap. Privirile 
înflăcăraților susținători ai echi
pei Jiul erau ațintite spre Albu 
Zoltan .Va reuși oare ? Și gîndul 
fiecăruia s a întors pentru o cli
pă cu o duminică în urmă, cînd 
Albu a recuperat cele 25 puncte 
realizînd încă 3 popice în plus, 
ce au adus victoria echipei sale. 
De data asta însă nu putea fi 
vorba de victorie ci de a se re 
cupera cit de cît din handicap. 
Albu a tras ca de obicei. Calm, 
dîrz, hotărît să învingă. Cu fie-

nier din Lonea. Această bibliote
că numără peste 10.000 de volu
me din care 877 de volume, în 
valoare de 7.000 lei, au fost cum
pătate In cursul acestui an. Bi
blioteca sindicatului minier Lonea 
numără 1.273 de cititori dintre 
care 524 au fost înscriși de cele 
10 biblioteci mobile din incinta 
minei fi de cele 7 biblioteci de 
casă. Activitatea cea mai rodnică 
se desfășoară la biblioteca con
dusă de tovarășă Mihai Lucreția 
care a înscris anul acesta 122 de 
noi cititori fi a difuzat un număr 
însemnat de cărți și broșuri.

In cursul acestui an, la biblio
teca clubului minier din Lonea au 
fost difuzate 16.105 cărți și bro
șurii în mare parte tehnice. Prin
tre cititorii cei mai frecvenți ai 
acestei biblioteci se numără 
nerii 
drei 
mina 
trași
popularizare a cărților tehnice 
de exemplu „Mașini miniere, 
transport minier”- fi altele. Lucruri 
frumoase se pot 
bliotecara Bodea 
fondul de cărți 
îndrumă cititorii 
(de.

mi- 
Cristea Victor, Gyarmaty Art- 
fi Ștefânescu Anghel de 

11 fi alții. Ei au fost 
tțe numeroasele acțiuni

la 
a- 
de 
ca

spune despre bi- 
Elena care are 

bine organizat fi 
să păstreze căr-

R. BALȘAN 
corespondent

FurnaMștilor - calcar de bună calitate
(Urmare din pag. l-a)

cu un conținut ridicat de carbo
nat de calciu, iar a doua o cons
tituie asigurarea granulației de 
30—70 mm. cerută de furnaliști.

In fruntea muncitorilor care a- 
leg cu grijă calcarul se află tov. 
Nagy Francisc, Blaj Constantin,.

• •-*

care manșă avantajul arădenilor 
se topea văzind cu ochii. Cînd 
a fost aruncată și ultima bilă, 
Albu recuperase deja 106 puncte. 
Instructorul voluntar al echipei și 
component al lotului R.P.R. de 
popice și-a făcut și de astă dată 
din plin datoria. Așa e Albu 
mereu exemplu.

Dacă în meciul revanșă de la 
Arad întregul lot 
să joace bine, cele 21 de puncte, 
avantaj al adversarilor nu vor 
fi greu de recuperat, iar victoria 
le va surîde petroșănenilor apro- 
piindu-i și mai mult de finală.

se va strădui

I

♦
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70 
de 
Ei 
iar

lui Pîrtea Grigore. 
grijă piatra bună, 
(piatra măruntă) a duc

Scutaru Constantin, Csomoș loan, 
Partek Djonisie, Wass Bela și 
alții. La fel, muncesc bine membrii 
brigăzii a doua a lui Panțiru 
loan care în prima jumătate a 
lunii mai a dat peste plan 
tone piatră și brigada a IV-a 
tineret a 
aleg cu 
„zavura" 
la haldă.

Au fost luate și alte măsuri 
ca instalarea de grătare calibra
te, la gurile de siloz, la ciururi, 
s-au pus opritori pentru a mic
șora viteza de cădere și deci sfă- 
rîmarea pietrei, se face regulat 
curățirea tălpii vetrei și a rosto
golurilor, a fost numit un teh
nician special cu urmărirea pro
blemei calității.

...Lună de lună, de la aceste 
cariere pleacă către furnale în 
jurul a 12.000.000 kg. piatră de 
calcar de bună calitate. Aceasta 
arătă volumul mare de luaru pe 
care-1 execută hărnicii pietrari ai 
acestor exploatări de calcar.

Graiul unor cifre 
(Urmare din pag, l-a) 

creață in abatajul cameră nr. 1 
est.

— Stai ci-ți spun îndată — ii 
răspunse brigadierul Kando în 
timp ce scotea din buzunar car
netul în care - erau trecute reali
zările brigăzii: 300 tone de cir 
bune peste plan și un. randament 
de aproape 7 tone pe роя. Șt 
asta în numai 20 de zile.

Cifrele rostite de brigadier dă 
dură naștere la discuții aprinse.

— Stau fain — zise minerul 
\Eereny Ludovic, șeful brigăzii de 
la abatajul cameră nr. 9 vest. Se 
vede că au muncit cum trebuie. 
Dar nici noi nu stăm rău. Pînâ 
acum am dat peste plan mai mult 
de 350 tone de cărbune de bună 
calitate, realizînd un randament 
mediu de peste 7 tone pe fiecare 
post. Sîntem hotărîți să muncim 
și mai bine pentru a obține o 
productivitate cît mai sporită.

S-au mai auzit rostite apoi ți 
alte cifre. 220, de exemplu, re
prezintă tonele de cărbune date 
peste plan în luna mai de către 
bfigada minerului Marian Simion. 
Acordînd o atenție deosebită re
ducerii consumului de material, 
membrii acestei brigăzi au făcut 
și o economie de lemn, exploziv 
și capse ce revine la peste 2 lei 
pe fiecare tonă de cărbune extra
să.

In primele două decade ale a- 
cestei luni, pe întregul sector, au 
fost extrase 1000 tone de căr
bune de bună calitate peste plan. 
In același timp, ca urmare a 
extinderii întrecerii pe profesii și 
aplicării unor metode valoroase 
de muncă, randamentul pe sector 
a fost depășit cu 338 kg. de 
cărbune pe post. De asemenea, 
prin creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității cărbu
nelui și reducerea consumului de 
lemn, exploziv etc., minerii de 
aici au făcut o economie la pre-, 
țul de cost de peste 20.000 lei.

Rezultatele însemnate obținute' 
în luna curentă situează colectivul 
sectondtâ HI de la mina Petrila 
în primele rinduri ale întrecerii 
cu celelalte sectoare miniere din 
Valea Jiului.

* Procurafi-vâ de la <►
I „Librăria noastrăI BIBLIOTECI :
* PERSONALE :* ♦
J de 100 și 200 lei |
I Plata c&rților în 4 rate |

...In acea dimineață, tov. Ana 
Ferdinand, secretarul comitetului 
de partid al minei Lupeni nu 
era deloc bucuros. Toate sectoa
rele minei munciseră bine în 
ziua precedentă, numai sectorul 
II era din nou cu planul neîn
deplinit.

— Aici e ceva hibă, își spuse 
secretarul. 1200 tone pierdute în- 
tr-o săptămînă, asta-i prea de 
tot. Trebuie să văd urgent ce fac 
oamenii de acolo, ce face orga
nizația de bază. Și își schiță un 
plan concret de acțiune...

...Circa 18 la sută din produc 
ția minei Lupeni o asigură fron
talele și preabatajele din stratul 
5 de la sectorul II. Aici mun
cesc brigăzi bune, conduse de mi
neri ca Nagy Andrei, Popa Ion 
care au arătat în nenumărate 
rînduri că știu să muncească bi
ne în ciuda oricăror greutăți. Și 
totuși, deși are oameni harnici, 
sectorul acesta trage înapoi toa
tă mina. Cu 946 tone au rămas 
sub plan minerii de aici în pri
mele patru luni, cu alte 1.700 
tone de cărbune, din care 1210 
tone în 6 zile, au rămas din nou 
sub plan în luna mai. La indi
cația comitetului de partid al 
minei, zilele trecute s-a consti
tuit o brigadă specială care a 
analizat amănunțit fiecare loc de 
muncă din sector.

— Dacă la toate locurile (te

Lichidarea rămînerll № urmă — sarcină urgentă 
pentru sectorul II Lupeni

muncă s-ar ii creat condiții bu
ne de muncă, sectorul II și-.ar fi 
îndeplinit sarcina de plan. Cau
zele care frînează însă activita
tea sectorului sînt multe și de 
natură mai mult subiectivă, decît 
obiectivă. Aceasta a fost conclu
zia brigăzii speciale.

La frontalele de pe stratul 5 
se muncește în ritm lent, greoi, 
pe de o parte din cauza concep
ției tehnice de exploatare greșit 
aplicate în ultimul timp iar pe 
de altă parte, din cauza proas
tei lor întrețineri. Decalajul de 
înaintare care există acum între 
panourile 1 și 2 și panoul 3, 
complicat cu apariția în fronta
lul panoului 3 (oel mai rămas 
în urmă) a unei puternice inter
calași de steril, crează serioase 
greutăți de exploatare, face ca 
producția realizată zilnic să nu 
fie la nivelul celei planificate. 
Căile de acces de la orizontul 
480 sînt pline de apă, de noroi, 
țevi și scocuri degradate, fieră
rie de prisos. Una din intrările 
la panoul 1 este aproape în
chisă.

La abatajul 12 C, unul din 
frontalele „frumoase" ale secto
rului, o aVarie produsă acum

cîteva zile a dus la pierderea 
unei mari cantități de cărbune. 
Cum se poate admite (și unde 
au fost tovarășii de la serviciul 
de control al minei !) să se a- 
vanseze frontal cu 8 fîșii fără 
stive în urmă ?

Vizitînd abatajele sectorului 
rămîi surprins de naivitatea cu 
care s-a procedat la stabilirea 
metodelor de exploatare. In loc 
să se plaseze la maximum fron
talul 3/1 unde din cauza inter
calarei sterile avansarea e mi
că, s-au plasat mai complet, pen
tru a da impresia unei restabi
liri temporare a sectorului, pa
nourile 1 și 2, ajungîndu-se a 
cum la decalajul existent care, 
conform NTS poate duce la spo
rirea acestor frontale. La fron 
ttilul 12 C curățirea scarpei se 
efectuează de grupe mici, slab, 
aprovizionate care nu pot asi
gura pasul cu restul frontalului. 
De aici, presiune în abataj, a- 
varii, pierderi de producției
CE-I DE FĂCUT ?

Situația sectorului nu poate 
rămîne așa cum este acum. Co
lectivul de aici TREBUIE să-și

îmbunătățească substanțial și 
urgent activitatea de ' producție ! 
Așa cum se consideră și la mină, 
în sector trebuie mai întîi făcută 
ordine pe galerii. Tov. ing. Bilek 
loan, locțiitorul șefului de sec
tor trebuie să știe Că întreținerea 
căilor de acces este una din sar
cinile de bază și să ia măsuri 
urgente pentru ca tot .fierul 
vechî, lemnul degradat, să fie 
scos afară, galeriile să fie puse 
la punct, rearmate acolo unde 
este cazul, pentru ca aprovizio
narea și transportul la abataje 
să se facă în condiții normale. 
In proiectarea și conducerea lu
crărilor miniere, șeful sectorului, 
ing. Meiuș Dumitru, va trebui 
să fie mai bine ajutat de con
ducerea minei pentru a da so
luțiile cele mai adecvate și cu 
bune perspective.

Chiar . în condițiile actuale, 
cînd abatajele n-au poziții favo
rabile de exploatare, sectorul are 
totuși capacități de producție pe 
care nu le utilizează din cauza lip
sei de utilaje. Este vorba de pa
noul 6/1 unde nu se muncește 
din lipsa unor crațere (sînt ne
cesare 3 crațere SKR-11) și a

lanțului de crater. Darea în ex
ploatare a acestui panou poate 
acoperi în scurt timp rămînerta 
în urmă. Tovarășii de la Direc-i 
ția comercială a C.C.V.J. ar tre
bui să înțeleagă nevoile mineri
lor de la Lupeni și să le asi
gure cum știu necesarul de uti
laje !

Deficiențele existente în sector 
trebuie să dea foarte serios de 
gîndit organizației de bază de 
partid, biroului său în frunte cu 
tov. Nagy Andrei. Pentru a in
staura o disciplină înaltă, un 
spirit mai ridicat de răspundere 
în rîndurile minerilor sectorului, 
comuniștii sectorului trebuie să 
fie ei înșiși exemplele cele mai 
convingătoare. Biroul organiza
ției de partid a sectorului tre
buie să fie mai atent față de 
munca maiștrilor mineri, față de 
felul cum ei sprijină activitatea 
brigăzilor de mineri, să-i tragă 
la răspundere de îndată ce ob
servă delăsare.

Cu forțele sale, cu îndruma
rea și sprijinul concret al сон 
mitetului de partid și al condu
cerii minei, colectivul sectorului 
II poate să-și îndrepte rapid si
tuația, să extragă cărbune peste 
plan, așa cum a procedat în ul
timele luni din anul trecut!



4 STEAGUL ROȘU

Cyrus Eaton își pune mari speranțe 
în apropiata întîlnire de la Viena

Lucrările conferinței de la Geneva 
pentru reglementarea problemei laoțiene

PARIS 23 (Agerpres) — TASS 
transmite:

La 23 mai a sosit la Paris, în 
drum spre Republica Populară 
Bulgaria, cunoscutul industriaș 
american și reprezentant al vieții 
publice, Cyrus Eaton.

Intr-o declarație făcută pe ae
rodromul Orly, Cyrus Eaton a 
spus că el își pune mari speran
țe în apropiata întîlnire de la 
Viena dintre N. S. Hrușciov și 
J. Kennedy. „Nădăjduiesc, a de
clarat Eaton, că experiența și 
înțelepciunea domnului Hrușciov 
vor produce o mare impresie a- 
supra președintelui nostru. Sînt 
ferm convins că domnul Hruș
ciov este profund interesat în în-.

KOSAKA: Apropiata
dere.

întîlnire este uțilă 
pentru îmbunătățirea relațiilor reciproce

TOKIO 23 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Ministrul Afacerilor Externe al 
Japoniei, Kosaka, a declarat că 
apropiata întîlnire dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy este utilă

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

încheierea lucrărilor Congresului al XX-lea 
al P. C. din Olanda

AMSTERDAM 23 (Agerpres)
La 22 mai la Amsterdam au 

luat sfîrșit lucrările celui de-al 
XX-lea Congres al Partidului Co
munist din Olanda.

Congresul a ales Comitetul 
Central al P.C. din Olanda alcă
tuit din 37 de persoane, precum 
și membrii supleanți ai C.C. Se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Qlanda a fost reales în unanimita
te ■ Paul de Groot.

Congresul a adoptat o rezolu
ție în care aprobă activitatea C.C. 
al P.C. din Olanda în perioada la 
care se referă raportul de activi
tate.

Mialia віешіегвіяі Fide [astro tarots 
agenției Piensa Latina

HAVANA 23 (Agerpres)
La 22 mai primul ministru al 

Cubei, Fidel Castro, a făcut о 
declarație agenției Prensa Latina. 
Guvernul revoluționar al Cubei, 
a arătat el, este dispus să ducă 
tratative cu Statele Unite în ve
derea unui schimb de prizonieri 
considerând aceasta ca o com
pensație pentru daunele prici
nuite Cubei de intervenționiștii 
mercenari. Guvernul își va anula 
însă hotărîrea dacă Statele Unite 
— prezentându-se drept apărători 
ai spiritului umanitar — vor con
tinua să denatureze această pozi
ție nobilă și de pace a Cubei.

După cum s-a aflat, în Statele 
Unite propunerea Guvernului Cu
bei cu privire la schimbul de pri
zonieri militari pe tractoare sau 
buldozere a fost primită favora
bil. Propaganda americană însă 
prezintă această chestiune ca și 
cum Statele Unite ar accepta a- 
ceasta „din considerente pur u- 
manitare. In declarația oficială a 
Departamentului de Stat, propu
nerea guvernului Cubei este pre
zentată ;,ca un schimb de tractoare 
pe vieți omenești".

Fidel Castro a demascat aceste 
afirmații care denaturează poziția 
guvernului revoluționar. Statele 
Unite care au organizat, au finan
țat și au înarmat pe intervențio
niștii mercenari care au debarcat 
în Cuba au dirijat această debar
care și au recunoscut în fața opi
niei publice mondiale că sînt com
plici la această operațiune, nu au 
dreptul moral să se erijeze în ro
lul de apărători ai spiritului uma
nitar.

In cazul de față, a continuat 
Castro, nu este vorba de un sim
plu schimb de prizonieri, ci de o 
compensare a daunelor materiale 
pricinuite Cubei. 

tari rea păcii generale, în rezol
varea problemelor mondiale și 
în prosperitatea omenirii.

Sper că această întîlnire va 
constitui punctul de plecare al 
unor mari schimbări care vor 
duce la îmbunătățirea relațiilor 
și întărirea prieteniei dintre 
S.U.A. și Uniunea Sovietică".

Referindu-se la vizita lui în 
Bulgaria, Cyrus Eaton a pus că 
așteaptă cu mare interes să vadă 
această țară și că cu cît mai 
mult călătorește el prin diferite 
țări, cu atît mai mult se convin
ge că pot fi înlăturate toate obs
tacolele, părerile preconcepute 
bazate pe minciună și neîncre- 

pentru îmbunătățirea înțelegerii 
reciproce. Kosaka, care a luat 
cuvîntul în cadrul unei ședințe a 
guvernului, și-a exprimat speranța 
că întîlnirea de la Viena va con
tribui la întărirea păcii.

Congresul a adoptat un apel a- 
dresat poporului olandez în care 
îl cheamă să lupte împotriva po
liticii colonialiste dusă de guver
nul olandez față de Irianul de 
vest.

Cuvîntul de închidere a fost 
roStit de Paul de Groot, secreta
rul general al C.C. al P.C. din 
Olanda.

încheierea lucrărilor Congresului 
a coincis cu sosirea la Amsterdam 
a participanțilbr la marșul de trei 
zile împotriva armei atomice. De
legații la congres au ieșit pe stră
zile capitalei și s-au alăturat de
monstranților.

Dacă Statele Unite vor să facă 
un schimb de prizonieri în locul 
acestei compensări, a continuat 
Castro, guvernul Cubei „este dis
pus să schimbe cei 1.200 de inter- 
venționiști care au fost luați pri
zonieri pe același număr de deți
nuți politici portoricani, nicara- 
guezi, guatemalezi, americani, sau 
antifasciști spanioli, condamnați 
din motive politice la peste cină 
ani1-.

„Trebuie să reamintim imperia
lismului american; a spus Castro, 
că în lumea lor ;,liberă" există 
zeci de mii de deținuți politici, 
adevărați patrioți — bărbați și 
femei — aruncați în închisori pen
tru că au apărat independența 
națională, pacea, libertatea și de
mocrația".

Lui Kennedy nu i-ar fi greu să 
se înțeleagă cu aliații săi — di
riguitorii acestor țări — asupra 
eliberării acestor deținuți politici; 
a spus în încheiere Castro. „A- 
ceasta ar fi o acțiune într-adevăr 
umană din partea guvernului Sta
telor Unite. In- acest caz Cuba 
este dispusă să renunțe la com
pensația materială.

= -------- ------

Avertismentul senatorului american 
Wayne Morse

NEW YORK 23 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

France Presse, senatorul demo
crat Wayne Morse, din statul 
Oregon, s-a pronunțat la 22 mai 
în cadrul unei emisiuni televizate 
în favoarea apropiatei întâlniri 
dintre președintele S.U.A., Ken
nedy și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.; N. S. Hruș
ciov.

GENEVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite :

In cuvîntarea rostită în ședința 
din 22 mai a Conferinței interna 
ționale pentru reglementarea pro- 
ЫЛпеі laoțiene A. Rapacki, mi 
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Polone a spus printre altele :

Sarcina principală a conferinței 
noastre este - de a restabili și asi
gura respectarea spiritului acor
durilor de la Geneva, precum și 
respectarea drepturilor și năzuin
țelor poporului laoțian.

Această sarcină poate fi înde
plinită în comun dacă se vor res
pecta în mod consecvent spiritul 
acelor principii la baza cărora se 
află dreptul Laosului de a i se ga
ranta apărarea împotriva agresiu
nii, intervenției și amestecului sub 
orice formă precum și dreptul al
tor state de a cere ca Laosul 
să nu devină o armă a agresiunii, 
intervenției și amestecului impo 
triva lor.

Considerăm că neutralitatea Lao
sului este o formă de înfăptuire 
a principalelor drepturi și obliga
ții reciproce pe care le-ani formu
lat mai sus. Tot ce nu corespunde 
acestui lucru se află în contradicție 
fie cu drepturile Laosului, fie cu 
drepturile altor state. Rapacki a 
subliniat în mod deosebit că ale
gerea căilor de dezvoltare a țării 
și a formelor vieții politice din 
Laos este exclusiv de competența 
poporului laoțian.

Considerăm că încetarea focului 
în Laos este o realizare importan
tă, a declarat șeful delegației po
loneze. „Sînt bucuros să aduc la

Declarația prințului Suvanna Fumma
PEKIN 23 (Agerpres)
La 22 mai postul de radio 

„Vocea Laosului" a transmis de
clarația făcută la 21 mai la 
Xieng Kuang de prințul Suvanna 
Fumma, primul ministru al gu
vernului regal al Laosului. Su
vanna Fumma a condamnat anu
mite cercuri războinice pentru 
că sabotează intenționat lucră
rile conferinței de la Geneva și 
tratativele din Laos și a reafir
mat că guvernul regal al Lao
sului promovează o politică de 
neutralitate și de pace. Primul 
ministru a chemat toate parti
dele și grupările politice din 
Laos să creeze cît mai curînd 
posibil un guvern de coaliție.

In declarația lui Suvanna Fu
mma se arată de asemenea că 
conferința lărgită de la Geneva 
este sabotată intenționat de u- 
nele elemente războinice care nu 
numai că au încălcat acordurile 
de la Geneva din 1954 și au 
creat vreme îndelungată în Laos 
o situație încordată, dar și frî- 
nează în fel și chip lucrările ac- 
tualei conferințe de la Geneva și 
tratativele tripartide de la Na 
Mon.

In ce privește politica de pace 
reală și de neutralitate dusă de 
guvernul regal al Laosului, se 
spune în declarație, ea a fost 
precizată în programul politic 
pe care l-am dat publicității la 
8 mai 1961, și în cuvîntarea ros
tită la conferința de la Geneva 
de Quinim Folsena, șeful dele
gației guvernului regal al Lao-

Fiind rugat să se ocupe de pro
blema relațiilor dintre S.U.A și 
Cuba, Morse a declarat că» „ho- 
tărîrea de a rupe relațiile diplo
matice cu Havana" a fost o eroare 
din partea guvernului american. 
Senatorul american a declarat de 
asemenea că „o intervenție milita
ră, indiferent în care regiune din 
America Latină, ar fi dezastruoasă 
pentru Statele Unite".

edința din 22 mai
cunoștința participanților la con
ferință că, potrivit informațiilor 
pe care le-am primit pînă în pre
zent, reprezentanții Poloniei, In
diei și Canadei în Comisia inter
națională de supraveghere și con
trol colaborează armonios".

Intrucît cauza directă a izbuc
nirii războiului în Laos și a con
tinuării lui este participarea la 
lupte a trupelor și personalului 
militar al unor state membre ale 
S.E.A.T.O., A. Rapacki a cerut 
retragerea tuturor trupelor străine 
din regatul Laosului.

A. Rapacki a spriijnit propu
nerile delegației sovietice. El a 
declarat că guvernul polonez este 
de acord ou ele și le consideră ca 
o bază sigură pentru rezolvarea 
problemei laoțiene.

După aceea a luat cuvîntul Sao 
Hkun Hkio, ministrul Afacerilor 
Externe al Birmaniei.

„Relevăm cu satisfacție, a de
clarat el, că la conferința noastră 
participă reprezentanți a două din 
cele trei principale grupări politic 
din Laos".

Sao Hkun Hkio s a pronunț, 
categoric împotriva oricărei împăr 
țiri a Laosului, potrivit intențiilor 
unor cercuri occidentale. Cu cît 
ne gîndim mai mult, a spus în 
continuare el, cu atît ne convin 
gem mai mult de faptul că re
zolvarea problemei constă în reve
nirea la acordul de la Geneva în 
problema Laosului din anul 1954. 
Dacă, după semnarea acestui a- 
cord, evenimentele din Laos nu 
s-au desfășurat după cum se spe-

sului. Vreau să reafirm că pozi
ția mea în ce privește o pace 
reală și neutralitate constă în 
următoarele: neparticiparea la
nici o alianță militară, interzi
cerea ca vreun stat să cons
truiască baze militare pe terito
riul Laosului, cu excepția celor 
prevăzute în acordurile de la 
Geneva din 1954, stabilirea de 
relații diplomatice cu toate ță
rile și acceptarea oricărui ajutor 
care nu este însoțit de condiții 
politice și economice, pe baza 
egalității și respectării indepen
denței și suveranității Laosului.

Prințul Suvanna Fumma cere 
de asemenea țărilor participan
te la conferința de la Geneva să 
contribuie la succesul acestei 
conferințe pentru a crea condiții 
favorabile înfăptuirii în Laos a 
păcii, neutralității, independenței, 
democrației și unității, precum 
și întăririi păcii în Asia de sud- 
est și în întreaga lume.

PROGRAM DE
25 mai

RADIO
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal și sumarul presei centrale.
7.15 Muzică ușoară, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Concert de 
dimineață, 9,05 Muzică populară 
romînească, 9,30 Vreau să știu, 
10,30 Muzică ușoară în interpre
tarea soliștilor noștri, 11,45 Val
suri, 12,00 Cîntece și jocuri popu
lare romînești 12,37 ;,Sub steagul 
partidului, spre noi victorii", 
program de cîntece, 13,05 Concert 
de muzică ușoară, 14,30 Melodii 
din operete; 15,10 Tineri inter
pret de muzică populară romî
nească, 15,30 Concert popular,
16.15 Vorbește Moscova ! . 17,25 
Din folclorul popoarelor 18,30 
Cronica economică, 18,40 Noutăți 
pentru iubitorii muzicii populare 
romînești, 19,05 Tinerețea ne e 
dragă (reluare), 19,45 Transmisie 
din Studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii, 22,50 Muzică 
ușoară, PROGRAMUL II. 12,10 
Melodii, melodii, melodii, 13,00

I Muzică populară din Ardeal, 13,30 

rase, cauza este că acordul nu a 
fost îndeplinit.

O serioasă înrăutățire a situa
ției din Laos, după cum a arătat 
el, s-a produs doar după ce Co
misia internațională de suprave
ghere și control și-a încetat acti
vitatea. întrucât acordurile de la 
Geneva continuă să fie obligatorii 
pentru toți semnatarii lor, diferi
tele încercări de a modifica ca
racterul lor ar provoca după pă
rerea noastră, dificultăți foarte 
grave, și poate de neînvins. Orice 
hotărîre care ar părea să fie im- j 
pusă Laosului este sortită eșecu
lui. De aceia pentru ca o 
hotărîre să fie eficientă, ea tre
buie să fie adoptată de poporul 
laoțian.

S-a dat apoi cuvîntul lui Tiou- 
long, ministrul Afacerilor Externe 
al Cambodgiei. Constatăm cu sa
tisfacție, a declarat el, că princi
piul neutralității nu mai este 
contestat de nimeni ceea ce, com- 
parînd cu opiniile exprimate \ de 
unele puteri încă cu cîteva săpfe- 
mîni în urmă, reprezintă un pro
gres foarte prețios. El și-a ex
primat speranța, că pînă la urmă 
întreaga problemă va fi rezolvată 
în modul cuvenit, spre binele nu 
numai al Laosului dar și al între
gii lumi.

Referindu-se la diferitele propu
neri prezentate pe marginea pro
blemei discutate, ministrul a salu
tat documentele sovietice care pre
văd obligația părților interesate 
de a respecta cu strictețe neutra
litatea Laosului.

Totodată el a criticat poziția 
delegației americane expusă cu cî
teva zile în urmă de Dean Rusk, 
poziție care urmărește transforma
rea Comisiei internaționale de 
control într-un instrument al a- 
mestecului în treburile Laosului.

Cu aceasta ședința a luat sfîr- 
șit. ч,

Explozie la laboratoarele 
marinei S.U.A. din Cumberland

> л
NEW YORK 23 (Agerpres)
In dimineața zilei de 22 mai 

la laboratoarele marinei S.U.A. din 
Cumberland (statul Maryland) un
de se fabrică carburantul solid 
pentru rachetele de tipul „Pola
ris" s-a produs o puternică explo
zie, însoțită de un incendiu care 
a distrus două clădiri. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
explozia a fost resimțită pe un 
perimetru de mai multe mile în 
jurul orașului. In urma exploziei 
șase muncitori au fost răniți iar 
nouă persoane sînt date dispă
rute.

„Cîntarea României socialiste"; 
14,30 Almanah științific (reluare),
16,15 Cîntece, 16,30 Melodii 
populare romînești, 17,00 Muzică 
ușoară, 17,35 Piese instrumentale 
și vocale de mare popularitate, 
18,05 Concert de estradă, 19,30 
Din activitatea sfaturilor populare, 
20,00 Muzică ușoară din Argenti
na 20,30 Muzică de estradă de 
compozitori romîni, 21,45 Părinți 
și copii, 22,00 Romanțe, cîntece 
și jocuri, 23,15 Concert de noap
te.

CINEMATOGRAFE
25 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Floarea zăpezii; Al. Sahia : Ma
ma India ; PETRI LA : Steaua 
tăcerii; LONEA : Culisele varie-: 
teului ; ANINOASA : Strada pe- 
riilor; VULCAN : Doamna cu 
cățelul; CRIVIDIA : Casa pă
rintească ; LUPENI: Mîndrie; 
BARBATENI: Povestea tinerilor 
căsătoriți.
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