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Si ridicăm pe o treapta superioara 
lupta pentru calitatea cărbunelui

In „Steagul roșu" de ieri s-a 
publicat o pagiină specială con
sacrată 
sectorului III al minei Lupeni 
In care, 
Ghioancă 
rea 1» întrecere către toate bri
găzile minei Lupeni și din în
treaga Vale a Jiului cu obiecti
vul: NICI UN VAGONET DE 
CĂRBUNE REBUTAT PENTRU 
ȘIST VIZIBIL. Chemarea a gă
sit un larg ecou 
In rtndurile mi
nerilor sectorului 
III Lupeni.

Acțiunea iniția
tă de colectivul 

sectorului de la Lupeni consti
tuie începutul unei etape noi în 
lupta minerilor pentru îmbună
tățirea continuă а calității căr
bunelui extras, 
pînă acum sînt

,°xploa<ările, odată cu creșterea 
cantitativă a producției (s-au 
dat pînă acum peste plan mai 
bine de 102.500 tone de căr
bune) a crescut simțitor ca
litatea cărbunelui. Pe bazin în 
luna trecută procentul de cenușă 
a tpsfe ея l 1» s*tă sub norma 
admisă, iar în luna mai există 
premise ca acest procent să fie 
mai scăzut.

Ceea ce s-a realizat însă pînă 
acum nu satisface pe deplin ne
cesitățile. PROCENTUL DE CE
NUȘA PE EXPLOATĂRI ȘI IN 
MAJORITATEA SECTOARELOR 
A SCĂZUT FAȚA DE NORME, 
DAR CANTITATEA DE ȘIST 
CARE VINE IN VAGONETE 
ODATA CU CĂRBUNELE SE 
MENȚINE IN GENERAL RIDI
CATA. Dacă aceasta nu influen
țează procentul de cenușă, acest 
fapt se datorește numai muncii 
celor de la controlul tehnic de 
calitate care trimit spre haldă 
vagonetele cu cărbune și șist 
neales în cantitate mare. De a- 
ceea chemarea brigadierului Ghi- 
o ici Sabin capătă o deosebită 
irrooctanță în etapa actuală. A 
NU AVEA NICI UN VAGONET 
OE CĂRBUNE REBUTAT PEN
TRU ȘIST VIZIBIL NEALES 
ÎNSEAMNĂ NU NUMAI SPO
RURI DE PRODUCȚIE LA BRI
GĂZI CI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MASIVĂ (pînă la nivelul pro
centului de cenușă pe strate!) A 
CALITAȚH CĂRBUNELUI EX
TRAS, înseamnă mai multe va- 
gnnete goale pentru abataje (fo
losite altfel inutil pentru trans
portul șistului).

Posibilități pentru însușirea 
chemării există la marea majo
ritate a brigăzilor de mineri. In 
Mriotul 1 al minei Uricani, de 
pHdă, toate abatajele din blocu
rile 5 și 6 au condiții să lichi
deze complet rebuturile (și așa 
Infime față de producția dată!) 
pentru șist neales. Condiții exis
tă și la unele, sectoare ale minei 
Lupeni (sectoarele I A, 11, de

consfătuirii minerilor

brigadierul frontalist 
Sabin a lansat chema-

Inițiativa minerilor de la 
sectorul 111 Lupani
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30.000 lei economii
Echipele de zidari ale sectoru

lui I.L.L. Lupeni conduse de to
varășii Calistru Gheorghe, Szai- 
ler Ioan și Iovan loan au început 

......................................., tot 
ianuarie 
au exe- 
în timp 
Urmînd 
echipele 
Arări an 
și echi-
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Întâlnirea lui N. S. Hruș- 
ciov cu primul ministru al 
Republicii Somalia.
Plenara C.C.S. din U.R.S.S. 
Vizita grupului de parla
mentari romîni în Franța. 
In Algeria ultracolonlaliș- 
tli continuă acțiunile tero
riste.
Atitudinea brutală a mili
tarilor americani și a po
liției engleze față 
demonstranții pașnici 
la Holy Loch.
Răscoală reprimată sînge- 
ros în Rasatul de sud.
Conferința experților eco
nomiei ăi țărHor Common- 

' wealthului.
• La Cape Canaveral — e- 

șec.

de 
de

pildă), ale minei Vulcan, la toa
te sectoarele minei Aninoasa, la 
minele Petrila ți Lonea. Aceste co
lective au datori* să-și analizeze 
temeinic posibilitățile și să răs
pundă cu cinste chemării la în
trecere pentru extragerea unui 
cărbune de 'calitate bună.

Acțiune* minerHor de la sec
torul III Lupeni nu trebuie nid 
de cum înțeleasă îngust Sînt 
sectoare și brigăzi unde practic, 

pîln natura stra- 
telor exploatate, 
nu sînt actual

mente condiții pen
tru a se da nu
mai cărbune cu

rat. Nimeni nu cere ca dintr-un 
strat cu intercalați! șistoase nu
meroase, friabile să se dea nu
mai cărbune de calitatea I, însă 
nu este permis nici în asemenea 
cazuri ca șistul mare, care poate 
fi ales în abataje să ajungă pînă 
la controlul tehnic de calitate. 
REDUCEREA REBUTURILOR 
PENTRU ȘIST VIZIBIL SE 
POATE ȘI TREBUIE ÎNFĂP
TUITĂ ȘI IN ASEMENEA CA
ZURI I

In însușirea și extinderea ini
țiativei minerilor de la Lupeni, 
un rol de seamă au organiza
țiile de partid, comitetele secții
lor sindicale, care trebuie să mo
bilizeze minerii la luptă mal ac
tivă pentru îmbunătățirea calită
ții producției. In primele rînduri 
ale ateste! lupte să se situeze 
membrii și candidații de partid. 
Trebuie desfășurată o intensă 
muncă politică .ți organizatorică 
mai alei în rtndurile maiștrilor, 
artificierilor, încărcătorilor ta 
rol, oameni care prin munca lor 
au cea mai mare influență în în
deplinirea cu cinste a obiectivu
lui chemărij.

îmbunătățirea calității cărbu
nelui; lichidarea rebuturilor pen
tru șist poate și trebuie să devi
nă o chestiune de onoare și de 
mare cinste pentru fiecare bri
gadă de.. mineri. Pentru aceasta 
există create toate condițiile!

să devină, în ultimele. luni, 
mâi cunoscute. De la 1 
a.c. și pînă la 20 mai ele 
cutat peste 300 de lucrări, 
scurt și de bună calitate, 
pilda echipelor de zidari, 
de electricieni conduse de 
Mihai și Munteanu Vasile 
pele de, zugravi conduse de Haidu 
Iosif, Cioban Iuliu, Zaharie loan 
și-au depășit planul cu pînă к 20 
la sută. Demn de remarcat este 
faptul că muncitorii sectorului 
I.L.L. Lupeni au realizat prin re
ducerea consumurilor de materia
le planificate, folosirea de materia
le recuperate (nisip, lemn, dulii, 
sîrmă izolată etc.) o economie de 
peste 30.000 lei. Recent ei s-au 
angajat să-și 
mai mult activitatea și să reali
zeze pînă la sfîrșitul trimestrului 
П încă 20.000 lei economii.

îmbunătățească și

f

♦
♦ 
f
?

i 
i
♦

-в^-в.в в-В'8«Дг ’**

Frontalul nr. 3 est din sectorul III al minei Lupeni a fl 
produs în luna mai circa 1200 tone de cărbune cocsificabil f 
peste plan, la întreaga canti tate extrasă neavînd mid un va- 
gonet rebutat pentru șist vizibil. Aici muncește cea mal bună 
brigadă de frorttaliști a minei, aceea condusă de Ghioancă 
Sabin.

IN CLIȘEU : In mijlocul ortacilor dintr-un schimb, mine
rul Ghioancă Sabin a pozat fotoreporterului nostru mîndru de 
munca brigăzii sale.
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DIN MUNCA CEFERIȘTILOR
Zl record de trenuri cu tonaj sporit

Secția de remorcate Subcetate— 
Petroșani, este una din cele mai 
grele din țară. Pe acest traseu to
najul normă de 400 tone pentru 
vagoane încărcate, respectiv, 360 
tone pentru vagoane 
reori era depășit.

Dar iată că în ziua
unul dintre cei

goale, ra-

de 22 mai
tineri

Candidatul de partid Domnișoru Gheorghe este șeful lămpă- 
riei de la mina Petrila și un inovator activ. Modificarea duliei și 
întrerupătorului de la lămpile reflector, ultima inovație concepută 
de el, aduce minei o economie de circa 6000 lei pe an și mărește 
timpul de serviciu al lămpilor. IN CLIȘEU: Tov. Domnișoru 
Gheorghe arată unui grup de lăcătuși ai lămpăriei în ce constă 

modificarea adusă lămpilor.

mecanici din depoul Petroșani, 
Cîmpeanu Teodor a spart gheața. 

Ajuns la stația Subcetate cu 
trenul 2694, compus din 60 vagoa
ne goale cu un tonaj de 493 tone, 
tonaj ce depășea cu 133 tone to
najul normă, tînărul mecanic s-a 
hotărît să remorcheze trenul cu 
acest tonaj pînă la Petroșani fără 
locomotivă dublă.

Nu au trecut nici cinci ore de 
la remorcarea acestui tren cu tonaj 
sporit și alți doi' mecanici, tot din 
Depoul C.F.R. Petroșani, Peter 
Tudor și Butuaru Stelian s-au ho
tărît, de asemenea, să remorce tre
nul 2666 cu un tonaj sporit cu 114 
tone cu două locomotive în 
de trei cît trebuia în 
mal.

Și acest tren n sosit 
șani în bune condiții.

Cele .două locomotive 
venite disponibile prin remorcarea 
acestor două trenuri cu tonaj spo
rit au fost folosite la remorcarea 
unui tren suplimentar de - la Sub
cetate la Petroșani, economisin- 
dp-se prin aceasta două locomo
tive.

Dacă mai punem la socoteală 
și . celelalte 5 trenuri care au fost 
remorcate cu tonaj sporit, în a- 
ceastă zi pe ruta Petroșanii— Lu
peni și Petroșani — Simeria, pu
tem spune că ziua ‘ de 22 mai a 
fost pe drept cuvînt o zi record 
de trenuri cu supratonaj remorca
te de către mecanicii din depoul 
Petroșani.

loc 
mod nof

la Petro

duble de-

I. CR1ȘAN
corespondent
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Secția construcții 
metalice. Intr-o ha
lă mare z&i de 
muncitori, lăcătuși, 
sudori și mecanici 
muncesc сц rîvnă
pentru a asigura exploatările mi 
niere din Valea Jiului cu armă
turi metalice, piese de construcții 
și alte utilaje. Prin efortul colecti
vului de aici, planul secției a fost 
îndeplinit în mod ritmic în toată 
perioada. scursă din acest an și 
la toate sortimentele. De pildă, 
în primele 4 luni, planul la piese 
de construcții a fost depășit cu 
35 tone, Гаг la1 utilaje cu peste 10 
tone.

. Un rezultat deosebit de însem
nat este. faptul că în această pe
rioadă rebuturile au fost reduse 
aproape la zero, producția secției 
bucurîndu-șe de aprecierea bene
ficiarilor. Acest lucru se datotește 
atenției acordate de muncitorii de 
aici calității . lucrărilor, măsurilor 
aplicate. în .această privință. Maiș
trii din secție urmăresc îndeaproa
pe fiecare lucrare, dau îndrumările 
necesare, iau parte activă la pro
cesul de îmbunătățire a execuției 
lucrărilor. Ei verifică prin sondaje 
felul cum au fost executate diferi
te piese.

S-au luat măsuri ca desenele de 
execuție, care înainte aveau multe 
greșeli, să fie executate în mod 
corespunzător, de verificarea lor 
ocupîndu-se în prezent un inginer, 
din cadrul' uzinei. Montarea și 
asambl utilajelor se face după 
desen de către cei mai buni mun- 
citori. In facelași timp s-a,îmbună
tățit simțitor calitatea sudurii. S-a 
înlăturat -neglijența în curățirea

aceste mașini. Da-

de la U.R.U.M.P.â^l
exista pe lingă fap
tul că producti
vitatea muncii ar 

zgurei și a stropilor de sudură, . crește considerabil, calitatea sudu- 
iar lucrările care cer o mate si
guranță în funcționare sînt exe
cutate de sudorii cei mai buni, 
cu o înaltă-calificare*, i

Rezultate frumoase,în,îndeplini
rea. sarcinilor de plan și îmbună
tățirea calității lucrărilor execu-

La fiecare loc de: munca — 
produse de calitate superioară 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦>♦♦♦♦♦
tate- au fost - obținute de-echipe-.' 
de lăcătuși conduse de Iuhasz La- 
dislau, Toth Iuliu și Kiss Teofil, 
de Katlacsi Alexandru, Mardare 
Vasile, sudori.

In scurt timp, vor fi aplicate 
cîteva măsuri noi. Se ;.va deschide 
un curs în vederea, specializării 
unui număr însemnat de sudori, 
fiecare sudor electric vâ primi 
cite un poanson cu indicativul său 
pentru a marca piesele sudate de 
el. Astfel, va crește și mai mult 
răspunderea acestora față de ca
litatea lucrărilor.

Cu toate , că s-au obținut rezul
tate frumoase, în cadrul secției 
există un. mare necaz. Cele două 
mașini automate de sudat stau de 
două. Luni de zile din -cauză, că 
serviciul comercial al C.C.V.J. .nu 
s-a îngrijit să procure materialul 
necesar : sîrmă de sudură și flux 
(praf special) necesare lucrului cu

rebuturi minime

rii ar fi și mai bună.
O altă secție importantă a uzi

nei este secția mecanică. Aici, în 
fiecare zi sînt preluate și execu
tate sute de piese de tot felul. 
La strunguri, raboteze, freze; sau 
la , forjă, muncitori bine pregătiți 
din punct de vedere profesional 
se străduiesc să execute lucrări d,e 
calitate superioară, să dea numai 
piese de bună calitate. In acest 
scop și aici s-a pus un mare ac
cent pe controlul lucrărilor pe 
faze de execuție, aplicîndu-se mă
suri eficiente. • De exefnplu, la lu
crările în serie, prima piesă exe
cutată de muncitor este prezen
tată maistrului, iar acesta verifică 
dacă este bună și numai după a- 
ceea se trece la executarea celor
lalte. In cazul cînd piesa are une
le defecțiuni,' maistrul dă indica
țiile necesare pentru ' înlăturarea 
lor. Toate dispozitivele se revi
zuiesc la începerea unui nou pro
ces de lucru,' se reglează și se pun 
la punct. Profilele TH ■ (armături 
metalice de galerie) în prezent se 
îndoaie cu o mașină confecționată 
aici. Jn urma introducerii acestui 
procedeu , calitatea profijelor res
pective s-a îmbunătățit simțitor.

Muncitorii au înțeles că sarcina 
de bază în producție constalot

ȘT. EKART

/Continuare în pag. 3-a)

foil ieri al trenărilor
Ho иге Potremi

Stația C.F.R. Petroșani a- 
nuniță noul mers al trenurilor 
valabil din noaptea de 27/28 
mai 1961.’

PLECĂRI
SPRE LUPENI LA ORELE: 

5,00; 5,40; 7,54; 12,25; 15,17; 
20,48.

SPRE SIMERIA LA ORE
LE : 2,06; 6,35 -r accelerat;
7,46; 11,09; 15,15; 18,57; 21,02.

SPRE CRAIOVA LA ORE
LE: 13,47; 18,03; 20,20.

SPRE BUCUREȘTI LA O- 
! RELE: 0,33 — accelerat. (Ac- 
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celeratul pleacă din Simeria la 
orele 22,25, ajunge la Petro
șani la orele 0,24 și sosește la 
București la ora 9,08. Circu
lația lui se face prin Pitești); 
9,23 — personal.

SOSIRI
DE LA LUPENI LA

LE: 7,30; 9,20; 13,24; 
20.00; 22,57.

DE LA SIMERIA LA 
LE: 1,47; 6,57; 9,06;
17,28; 19,50.

DE LA CRAIOVA LA 
LE: 7,02; 8,55; 15,04.

DE LA BUCUREȘTI LA O- / 
RELE: 6,26 — accelerat; 18,29 ] 
— personal. (Acceleratul plea-/ 
că din București ta orele 21,16, 
ajunge în Petroșani la ofele 
6,26 și sosește la Simeria la ' 
orele 8,22).

DIN STAȚIA C.F.R. LU- S 
PENI trenurile pleacă spre Pe- ț 
troșani la orele 6,47; 8,40; > 
12,44; 15,20; 19,20; 22,17. £

ORE- 
16,00;

ORE-
11,58;

ORE-
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Cu apele fluviului Amu-Daria
in R.S.S. Turkmenă se cultivă 

soiuri prețioase de bumbac cu 
fibră subțire. La sfîrșitul actua
lului septenal — în anul 1966 — 
recolta de bumbac pe Întreaga 
republică va fi de aproxftnativ 
600.000 tone.

R.S.S. Turkmenă are aproxi
mativ 3.000.000 ha. de pămînt 
fertil, dar 90 la sută din terito
riul republicii nu este folosit din 
eauza lipsei de apă. De aceea 
folosirea resurselor de apă ale 

; fluviului Amu-Daria cel mai 
mare din Asia Centrală — are 
o mare importanță pentru viitoa
rea dezvoltare a economiei repu 
Mieii.

Cu cîțiva ani în urmă, în Turk
menia a început construirea ca
nalului pentru navigație și iri
gație, Kara-Kum. In prezent, 
traseul lui se întinde pe o dis
tanță die peste 500 ion. Apele 
Amu-Dariei au ajuns pînă la oa
zele Murgab și Tedjen și aici au 
fost create noi sovhozuri culti
vatoare de bumbac. In prezent,

traseul canalului Kara-Kum se 
îndreaptă spre capitala Turkme- 
niei — Așhabad, iar după aceea 
el vn fi prelungit pînă la, Ma
rea Caspică. In legătură cu a- 
ceasta se desfășoară ample lu
crări de irigație în partea de 
vest a republicii, pe cfrnpia în
vecinată cu munții Kopet-Dag. 
S-a calculat că în total, în zona 
canalului vor putea fi irigate 
peste 300.000 ha. de pămînt. Ă- 
ceastă suprafață va crește și mai 
mult după construirea a două 
mari noduri hidraulice pe cursul 
inferior al Amu-Dariei.

înfăptuirea planurilor de iri
gare prev|zute va permite dez
voltarea continuă a culturii bum
bacului tn Turkmenia. Recolta 
anuală de bumbac va ajunge în 
republică, în următorii zece ani 
la două milioane tone, adică va 
crește cu mult față de nivelul 
actual. Turkmenia se va situa pe 
unul din primele locuri 
U.R.S.S. în ceea ce privește 
ducția de bumbac.
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DIN FIBPE DE STICLA

■ lin
unei 

de la 

fire
din R iaz an.

sector si

secțli noi 

fabrica de 

sintetice

jlSTL

Această scamă din fibră ultfa- 
subțire de sticlă nu poate fi e- 
xaminată cu ochiul liber — gro
simea ei este mai mică de un 
micron.

Dacă un m.c. de azbest — unul 
din cele mai ușoare materiale — 
cîntărește 450 kg., greutatea unui 
m.c. die microfibre de sticlă nu 
depășește 5—8 kg. Din această 
fibră se pot obține materiale ca
re păstrează căldură și nu lasă 
să treacă zgomotele. De pildă 
vata din microfibră de sticlă este 
folosită pentru amortizarea zgo
motelor în țesătorii și secțiile de 
nituit, în aviație și la stațiunile 
pentru încercarea motoarelor.

Microfibră de sticlă este și o 
minunată materie primă pentru 
„hîrția Veșnică" — rezistentă la 
foc, lumină și microbi. „Papiru
surile" tipărite în zilele noastre 
vor rămîne timp de milenii ade
văratei monumente ale culturii 
pentru generațiile viitoare.

Această minunată microfibră 
de sticlă a fost obținută în la
boratoarele Institutului unional 
de cercetări în domeniul fibrelor 
de sticlă din Moscova.

Recent, colaboratorii institutu
lui au elaborat o metodă de ob
ținere a pînzei de fibră de sticlă 
nețesută. ' Îmbibat cu rășini, a- 
cest material protejează îtnpotri-

apă.î, 
du-

va coroziunii conductele de 
țiței și gaze. In felul acesta 
rata de funcționare a conducte
lor de oțel crește de trei ori. De 
asemenea, plăcile fabricate din 
pînză de sticlă constituie un ori
ginal acoperiș pentru clădirile 
de producție și de locuit.

Tehnologia obținerii pînzei de 
sticlă nețesute este foarte sim
plă .* sub influența unui flux de 
aer, Jeturi subțiri de masă de 
sticlă se alungesc sub forma u- 
nor fire extrem de subțiri, care 
apoi se depun pe panglica unei 
benzi rulante în mișcare. Depu- 
nîndu-se, pe panglică sub forma 
unor împletituri complicate, ele' 
se îmbibă cu o substanță specia
lă și formează o pînză care apoi* 
se rulează.

Împreună cu masele plastice, 
fibrele de sticlă înlocuiesc oțe
lul, bronzul și alte aliaje.
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Hotă țâră imaivlel 
de navigație

Anul acesta două treimi 
flota rîului siberian Irtîș va
cepe să navigheze fără mecanici 
de navigație. Dirijarea motoare
lor se va face de la cabina că
pitanului Cu Ajutorul < unor dis
pozitive automate. Sute de oa
meni nu vor mai trebui să mun
cească în condițiile căldurii do
goritoare din sălile mașinilor.

Scopul final urmărit prin in
troducerea automatizării în trans
porturile fluviale este de a eli
bera echipajul de tot felul de 
operațiuni care necesită un ma
re volum de muncă, de a face 
posibil ca motonavele fluviale 
moderne să fie conduse de un 
singur om, a declarat Vladimir 
Diogteariov, secretar științific al. 
Societății tehnico-ștfințifice vo
luntare a transporturilor flu
viale de pe Irtîș. Acest lucru se 
va realiza în curînd.

La activitatea societății tehni- 
Co-științifice participă aproxima
tiv 1000 de muncitori, maiștri, 
ingineri de navigație fluvială. A- 
ceastă societate are la Omsk un 
laborator științific modern în 
care a fost efectuată recent ex
perimentarea unui model de navă 
fluvială autobasculantă pentru 
transportul materialului lemnos 
care poate descărca în cîteva 
minute pînă la 2000 m. c. de 
material lemnos.

Gea mai mare 
hidrocentrală din Gruzia

Nu de mult а început construi - 
rea celei mai mari hidrocentrale 
din Gruzia — centrala 
de la Ingur.

Barajul 
Ingitr are 
tri și va 
țlile unice 
rezista la 
prin greutatea sa, ca barajele 
din beton, d prin configurație. 
Cea mai mare parte a presiunii 
apei o suportă sttncile pe care 
se sprijină marginile și baza 
bolții verticale. Aceasta permite 
o reducere de trei-patru ori a vo
lumului lucrărilor de beton.

Tunelul de aducție a hidrocen
tralei, lung de 16 kilometri, este 
una din cele mai mari construc
ții hidrotehnice din U.R.S.S. 
Diametrul său este de 11 metri. 
Sala de mașini a centralei este 
amplasată ța subsol.

electrică

de lahidrocentralei 
o înălțime de 300 me
ii una> din construe* 
de acest gen. El va 
presiunea apei nu

»■

îl

lakuția 
socială in 
in mintea 
țiunea de 
este chiar 
mantelor". 
~ vraful Mirnîi, situat in regiu
nea înghețului veșnic « devenit 
un mare centru industrial. Aid se 
înalță clădirile a numeroase fa
brici de înnobilare, linii de inap
tă tensiune, cartiere de locuit for
mate din case cu etaj...

Cunoscuta vină diamantiferă 
„Mir" înconjurată de coline, mai 
este tneă acoperită cu zăpadă. 
Dar aici lucrează excavatoare pu
ternice, camioanele basculante 
transportă roca, răsună zgomo-

‘ZS.tn fii 
omului sovietic cu no- 
diamante. Uneori ea 

denumită „ținutul dia-
Centrul acestui ținut

.r:>.
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In munții Ttan-Șan, în apro
piere de noul centru iMhmtrial 
al Uzbekistanului — Almalîk — 
se construiește o cascadă de tu
nete, cu o lungime Utall de 8 
km. Aceasta va fi ce» mai mare 
linie de comunicație subterană 
din Industria extractivă a Uniu
nii Sovietice.

Tunetele vor face legătura In
tre mina de plumb șl zinc Altîn- 
Topkan, situată in Tadjikistan 
la o altitudine de 3000 m. și 
fabrica de înnobilare construită 
ia poalele vtrfuiui Kuramin. Mi
nereul va fi transportat prin tu
nate cu ajutorul unul transpor
tor cu bandă.

Pentru a cobori minereul de 
la înălțimea de 2000 m„ casca
da de tunele va fi întreruptă din 
lot în loc de roatogoaie — guri 
de mină verticale, avînd* adinei - 
mea de 200—500 ra. Cel mal ma
re rostogol — cu adîncimea de 
600 m. — a și fort construit.

In prezent, minereul este trans
portat aici cu ajutorul unui fu
nicular. Capacitatea de trans
port a tunetelor va « 
cîteva ori mai mare.

Cascada de tunele va fi dată 
In exploatare In 1963.

«S.

Uralul) o importantă regiune economică
In anii puterii sovietice s-a 

schimbat complet înfățișarea vechiu
lui Ural. Aici au apărut asemenea 
giganți ai 
combinatul 
nitogorik, 
„Uralmaț", 
nie Taghil

industriei socialiste ca 
metalurgic de la Mag- 
gigantica uzină 
combinatul de la Nij- 
și multe altele. Se 

dezvoltă într-un ritm susținut in
dustria petrolieră * <— Republica' 
I țkiră ocupă un foc important 
In țară In re pțivețte extracția, 
de petrol.

Uralul contemporan «te numit 
pe drept corint unul din bastioa
nele industriei socialiste a Uniunii 
Sovietice. Ponderea industriei din 
Ural in producția industrială a în
tregii țări este foarte mare. Uzi
nele din Ural produc o treime din 
fonta și oțelul ce se produc în 
U.R.S.S. ți o treime din volumul 
de laminate ți utilaj metalurgic. 
In regiunile Uralului se extrage 
26 la sută din mtaereurile de fier, 
20 la sută din cantitatea de pe
trol și se produce aproximați* 20 
la sută din toată energia electri
că produsă în țară.

In primii doi ani ai planului 
septenal producția industrială glo
bală a regiunilor din Ural a cres
cut cu 22 la sută. Oamenii mun
cii din Ural au început cu succes 
ți cel de*al treilea an al septena- 
lului. Planul producției globale a 
fost îndeplinit pe luna ianuarie 
cu 100,4 la surii, volumul pro
ducției a crescut în comparație 
cu luna ianuarie 1960 cu 11 la 
sută.

In ultimii ani ți îndeosebi după 
plenara C.C. al P.C.U.S. din sep
tembrie 1960 ta Ural s-au obținut 
succese însemnate în dezvoltarea 
agriculturii.

In perioada 1954—1960 In re
giunile din Urai »-au valorificat 
patru milioane ha. pămlntuti îrr 
relenite $i virgine.

Dacă în anul 
nile Uralului au
total statului 267 milioane puduri 
cereale, în anul i960 ele au rin-

1953 regiu- 
vindut in

I e Iф i^ 'S* *>-*.

CIFRE $1 FAPȚȘ,

dut 396 milioane puduri, cu 129 
milioane puduri mai mult.

In următorii ani în Ural se 
valorifica încă 8 milioane ha. 
uitaturi tațeteoite, ceea ce va
posibilitatea să ce obțină ta plus 
o recoltă de 480 milioane pu
duri cereale.

Vor 
pă- 
da

Pămîntul de fier al 
anomaliei de la K-ursk

Rezervele mondiale de minereu 
de fier se pot oare epuiza? Va 
veni oare un timp ctad principalul 
metal al veacului nostru — fierul 
— va fi mai scump decît norul ?

In cadrul unui congres mondial 
de geologie/ care a avut loc acum 
25 de ani, oamenii de știință din 
diverse țări declarau alarmați: 
consumul de fier este atit de mare 
incit rezervele lui din întreaga 
lume nu vor fi suficiente pentru 
mai mult de 60 de ani.

— Nu, lumea nu este în pericol 
să sufere de „foamea de fier" — 
a declarat atunci academicianul 
sovietic Ivan Mihailovict Gubkin, 
care prezida congresul. Numai ț a- 
nomalia magnetică de la Kursk

tul mașinilor de foraj. Daci pri
mele diamante au fost obținute 
cu trei ani In urmi, in prezent 
se extrage aici o mare cantitate, 
ier industria de extracție a dia
mantelor are mari perspective de 
dezvoltare.

Geologii sovietici care au con- 
secret mulți ani căutării diaman
telor au dat țării sute de filoa
ne diamantifere. In prezent, aces
tora li s-a adăugat o nouă vină 
bogată descoperită recent — 
„Aihal", ceea ce înseamnă in 
limba iakută „glortd".

Nu va mai trece mult timp fi 
in mijlocul pădurii va apare o 
mere așezare muncitorească, aici

cu materiala
pe mori coli

se conturează

‘ - -

<

va da omenirii rezerve de metal 
suficiente pentru multe sute de 
ani...

Anul 1919... Război civil, blo
cadă, foamete, ruine. Prevătitad c- 
norma însemnătate a anomaliei 
magnetice de la Kursk, V. I. 
Lenin a dat dispoziții să «e în
ceapă studierea și cercetarea plani
ficată a acestei regiuni a țării. S a 
început de la В, C," — de 
la întocmirea unei hărți geofizice • 
a regiunii. O asemenea hartă exis
ta și înainte. Ba fusese întocmită 
de profesorul E. Leist de la Uni
versitatea dia Moscova. Această 
lucrare, la care savantul rus a 
muncit 20 de ani, după moartea 
lui a căzut în ішшііс mior ca
pitaliști germani care au
cerut pentru ea opt de
ruble aur. j»

Propunerile lor au fost respinse, 
după cum revpinec au fost șl pro
punerile unor industriași din Ger
mania, Anglia și S.UA. care cău
tau să obțină concesiunea studierii 
si exploatării subsolului regiunii 
Kursk.

In primăvara anului 1923, de 
la o adindmc de 160 m. a fost 
scoasă la suprafață prima mostră 
de minereu de fier, prima bucă
țică din bogăția fabuloșii a aces
tui ținut. Intr-adevăr, potrivit ul
timelor date, aici, ta anomalia 
magnetică de la Kurtk, care deu- 
pă un teritoriu egal cu al Aus
triei, Albaniei și Belgiei, au fost 
descoperite zăcăminte de rezerve 
evaluate la 30 miliarde tone mi
nereu de fier.

De la Kursk pînă ta raionul 
Mihaiiovskoe, după numai 30 mi
nute de drum, se ți zăresc casele 
orașului minerilor — Jeleznogorsk. 
El nu figurează încă nici pe cea 
mai recentă hartă. Totuși aici via
ța pulsează din plin. Pretutindeni 
se văd macarale, movile de cără
mizi, elemente de construcție din 
beton armat. Se construiesc cea» 
trale electrice, pe pantele muntelui 
se înșiră locuințele minerilor. Aid 
funcționează deja o fabrică de 
piirie, magazine, o baie publică.

La zicămtatul Mihaiiovskoe ex
tracția minereului se face după 
extracția la zi. Au și fost extras* 
aid mii de tone și livrete fabricii 
de înnobilare, recent intrată parțial 
în funcțiune.

Puternica tehnică a șeptenalu* 
lui este folosirii din рЙп la anor 
malta magnetică de ta Kurde. Cu 
ajutorul ei, oamenii sovietici scot 
la suprafață depozitele păminsului 
„de fier" ale Kunkului, fier care 
va fi transformat apei ta mașini 
de calcul, nave interplanetare, , pur 
ternice laminoare, centrale , atta 
moclectricc.

■i.
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Pentru cadrele didactice înca
drate în cursul de studiere a ba
zelor marxism-teninismului anul 
II condus de propagandistul Pa- 
raschivoiu Constantin die la 
Școala etenîentară nr. 2 din Pe
troșani colocviul de sflrșit de an 
a constituit un bilanț rodnic al 
muncii depuse pentru ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic 
Din discuțiile purtate d? cursan 
ții cercului tn jurul principalelor 
probleme studiate în cursul anu 
lui s-a desprins evident faptul 
că învătămîntul ideologic dă ca
drelor didactice posibilitatea de 
a ridica nivelul muncii inetruc- 
tiv-educativ* în școală, d« a în
fățișa elevilor — fii ai oameni
lor muncii — măreția operei de- 
săvîrșirii, construcției socialiste 
ce se înfăptuiește în patria noas 
țră, de a cultiva în rhidurile lor 
trăsăturile caracteristice ale o 
mulul nou. Vorbind despre ști
ință și religie, tovarășa CiUpa- 
gea Teodora, profesoară de ma
tematici și fizică, a< subliniat cu 
competență opoziția dintre ști
ință și religie, folosirea de că
tre clasele exploatatoare a fic
țiunii mistice pentru a-și menți
ne dominația asupra 
muncitoare. Revoluția 
înfăptuită de partid 
—parte integrantii a 
socialiste — puii* un ____ ___

YSStt’pe cultivarea în rîndut ele
vilor, Ia nivelul înțelegerii elevi
lor, a cunoștințelor științifice 
despre lume, societate, despre 
faptul că. eliberîndu-se de ex
ploatare, de întunericul neștiin
ța!, oamenilor muncii ie stă în 
putință să-și făurească ei înșiși 
O viață nouă, fericită. Aplicînd 
în activitatea sa didactică, pre
cum și ca dirigintă a unei clase 
învățămintele însușite în cadrul 
cercului, tov. Ciupagea a căutat 
să arate în permanență elevilor 
succesele poporului nostru con
dus de partid în dezvoltarea eco
nomiei naționale, în .ridicarea, ni
velului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc, în con
trast cu starea de înapoiere în 
care a îoet ținută țara noastră 
pe vremea regimului burghezo 
moșieresc. In acest scop, în clasă 
•a a alcătuit, cu ajutorul Nevi
lor, un reușit fotomontaj. La lec
țiile de fizică, subliniază roiul 
cunoașterii tn interpretarea ști- 
iijdWict a fenomenelor naturii, în 
combaterea prejudecăților mistice.

Răspunsurile date la întrebări 
au oglindit preocupai** tov. Se-

maselor 
culturală 

ți guvern 
revoluției 
mare ac-

FUN ICUI ARUL DIN
Ida, Nicolau 

_____ . ^aria, Tolonei 
pentru însușirea mate- 

p revizui tn program» 
pentru înțelegerea te* 

a unor probleme teore-

coșan Doina, Nagy I 
Aurora, Titîcă Mari 
Victoria, 
Halului 
cercului, 
meinlcă 
tice deosebit de importante pen
tru activitatea fnstructiv-educati- 
vă. Cultivarea la elevi a patrio
tismului socialist, dragostei față 
de muncă, a trăsăturilor morale 
specifice omului nou, construc
tor entuziast al. socialismului, a 
fost mult ușurată prin studierea 
de către cadrele 
cestor probleme 
cului.

Colocviul care 
prilejul încheierii 
a arătat că în 
cadrele didactice 
pletoasei mai strtn» munca de 
ridicare a nivelului lor ideologic 
cu activitatea de zi cu zi. To
varășa profesoară Dîrlea Valen
tina a vorbit th cadrul colocviu
lui despre necesitatea combate
rii cu perseverentă a rămășițelor 
ideologice burghe»* car* se mai 
manifestă la unii oameni, a in
fluentei acestei ideologii. Cu
noașterea, modului în. care se 
manifestă aceste cunoștințe ale 
ideologiei burgheze, constituie o 
premisă importantă a capacită
ții de a le combate, și în aceas
tă direcție tovarășa Dîrtea t-a 
descurcat mai greu. Era 
menea necesar ca tov. 
Rozalia, Revența Maria, 
ale acestui cerc, si pună 
mare accent pe studiul 
dual în cadrul anului de 
mint.

Faptul că în cadrul colocviu
lui majoritatea membrilor cercu
lui au dot răspunsuri bun* și 
foarte bune, este rezultatul frec
venței bune care s-a înregistrat 
în cursul anului școlar la 'toate 
ședințele de tnvățămînt, a preo
cupării propagandistului pentru 
calitatea și eficacitatea învăță- 
mîntului ideologic. Membrii cer
cului au dovedit cu toții cunoaș
terea temeinică a sarcinilor ac
tual* puse dfe partid în fata în
tregului nostru popor tn opera 
de desăvîrșire a construcției so
cialist*. înarmați cu aceste - cu
noștințe, continuînd cu perseve
rență studiul, cadrele didactice 
îți vor îndeplini cu succes sar
cina de a ridic* necontenit ni
velul muncii inatructiv-eduestive 
la nivelul cerințelor sporite ce 
stau în fața școlii noastre noi.

didactice a a-
în cadrul cef-

a avut loc cu 
anului școlar 

activitatea lor, 
trebuie si îm-

de a$e- 
Bartha 

membre 
un mai 
indivi- 
învăță-

; Pe o scindară de brad, lingă 
« rampa de încărcare, se vede un 
! telefon nou-nouț cu carcasa din 
I ebonită neagră ți strălucitoare.
♦ Privind acest mijloc modern de

! 
i 
I 
I f __ ..._ -
■ țtlț puternice ale căruciorului de
♦ CJ гЗлгГ'а

♦
ț la rampa de încărcare.

comunicație verbali, ițiți pentru 
o clipă că ie afli, departe în mij
locul pădurilor. Dar n-ai timp 
să te gîndețti prea mult la acest 
amănunt ci din carcasa telefo
nului țîțnesc trei semnale scurte, 
semn că a pornit f uni cui anti.

Citeva clipe doar fi pe pata 
albastră a cerului se ivește silue
ta întunecoasă a unui trunchi de 
copac mătăhălos agățat de bra-

funicular. Și funlcularul îl aduce 
cu repeziciune de sus, din 'mun
te, peste vîrfurile copacilor atei

Copacul cântârețte mai multe 
sute de kilograme. Odată ajuns 
jos, se desface automat din bra
țele funiculartdtii, ier grija încăr
cătorilor este doar să-l ațetie în 
Stivă, la rind cu mulți alții. Aici, 
sortați ți selecționați, buțumi îți 
așteaptă riadul la încărcare In au
tocamioane.

— Le același semnal m tele
fonului, care de data aceasta se 
aude sus, la aparatul de acolo, 
căruciond funicularului gonețte 
înapoi, ca peste puțin timp să 
apără cu Un alt ouțtean. Acolo 
sus, la sute de metri altitudine, 
lucrează brigada tui Roba Nieo 
loe.

Dur pentru a .ne da teama ce 
înseamnă introducerea fumade- 
rului, alături de alte mijloace me
canizate de exploatare a lemnu-

M, e destul să cunoaștem 
amănunt: pentru cantitatea 
lemn transportată intr-un singur 
schimb cu ajutorul fumes, irului, 
altădată, pe vremea capitelișii- 
lor ere nevoie M ib de perechi 
de vite cu tare ti te imrezețle * 
dimineața ți pini setare. Și Mea ♦ 
ere vreme de vinei ți ploi tmm- - 

mm a . Ла .» — •fcW iFr» fi 7*П*Х COUi ft jhPMBf b
dtând viața muncitorilor. Omul J

*

*

î

un 
de

I
dimineața ți pini seara. Și Mea ♦

ttudea din greu alături de vite 
pentru o coaje de pHne.

Ațedar fi aici, mecanizarea da- 
vedețte grija fâi de om, de сея- 
dițiile de muncă ale acestuia pen
tru ca el Să poată da cu mai 
puține eforturi mai mult lemn 
pentru imhutrie patriei.

T1TU CORNEA 
cprespettdeut

I » ■ > » l « I « ir< » »» «• *»♦*< ț

li ikIIIIi ti Iul 
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(Urmare din pag. bă)

ei caută ca 
noi metode 
produse de 

Cioara Iosif,

îs îmbunătățirea calității produ
selor. Mulți dintre 
prin raționalizări și 
de lutru »ă obțină 
calitate superioară.
frezor, a confecționat o freză disc 
cu inserții de aliaje dure, mărind 
astfel viteza de așchiere cu aproa
pe 25 la sută, muncitorul forjor 
Daj Mihai a confecționat o matri
ță pentru cîrligc de vagon» de 
mină, care elimină operația de 
debavurare, iar calitatea cîrligelor 
este mai bună. Asemenea tabu 
nătățiri în procesul de producție 
a adus și strungarul Bartha Mihai 
care, execută numai lucrări de ca
litate.

In urma preocupării întregului! 
colectiv pentru a obține numai 
produse de calitate, procentul de' 
rebut este în medie mai mic cu 
aproape 80 ia sută decît cel ad
mit. In același timp, lună de lună 
planul de producție al secției a 
fost îndeplinit ți depășit.

Muncitorii acestor două mari 
secții au contribuit din plin, prin 
efortul depus, la obținerea odor 
peste 1.300.000 lei economii peste 
plan cit are uzina pe primele 4 
luni din acest an.

Problemele prodocțfel ia ateaffa 
gazetei de perete

I. ВRANEA

Recomandări pentru un bolnav 
de inimă

Inima este organul care asi
gură cu hrană și oxigen toate 
celulele corpului nostru. îmbol
năvirea ei s* resimte asupra a- 
cestora. De aceea, bolnavii de 
inimă trebuie să privească cu 
toată seriozitatea și cel mai mic 
deranjament al funcționării aces
teia.

Ei vor fi in permanență sub 
supravegherea medicală. In mod 
periodic, prin examinare, rnedi-

*•*••*••••»•»•*•*«*•*

Sfatul medicului

variată, bogati în vitamine. Va 
evita sosurile și tocaturile. Car
nea este permisă, dar va reduce 
sarea și lichidele. Dacă est* gras 
va căuta să slăbească pentru că 
încarcă inutil inima prin grăsi
mea depusă.

Abuzul de 
Va trebui 

supărările și 
încordată.

Plimbarea

alcool est* interzis, 
să evite emoțiile, 
munca intelectuală

cul îți va da 
seama de schim
bării* ci re au a- 
Krut în evoluția

Iii. Prin sfa
turi și prescrip
ții medicale se va 
gravarea bolii.

Principala recomandare de ca
re trebuie să țină seama un car
diac este aceea de a evita efor
turile ; să nu se grăbească nici
odată, să nu ridice greutăți, sl 
nu facă marșuri susținute. Re
pausul absolut se recomandă în 
cazuri de recompensare, dar e- 
xecuțiile făcute de cltN cardiac 
trebuie să fie gradate.

Starea de repaus a unui bol
nav de inimă va fi ceva mai pre
lungită decît 
în funcție de 
la 14 ore.

Alimentația

împiedic* a-

a omului aănătos, 
stadiul bolii pftiă

îil1 aer liber și soa
re este recoman
dată. Orice gu
turai are o in
fluentă rea asupra 
inimii. De ama, 
cardiacul va 6- 

ocolind aglomera -vita infecțiile, ocolind aglomera
țiile, sălile de spectacol, trans
portul în comun etc.

Sînt deosebit de periculoase 
pentru inimă aprinderile de a-t 
migdal* ori în gît, dinții netra- 
tațl. De aceea se indică un tra
tament fără întindere de către 
specialiști în asemenea oțetii.

Medicamentele prescrise vor fi 
luate regulat. Nu recomandăm 
cardiacilor să ia medios mentale 
la sfaturile unui prieten care „a 
avut o boală ca a lor”. Bolna
vul va respecta dozele și &u Va 
întrerup* tratamentul decît cu a- 
vizul medicului.

dr. GEORGE DîRLBAcardieculul va fi
—--------- c-

O INIȚIATIVĂ BUNĂ

Printre obiectivele de întrecere 
ale harnicului colectiv al minei 
Petrila, la loc de frunt* se află 
extragerea de cărbune mult ți 
bun. Graiul cifrelor arată că mi
nerii petrileni muncesc cu multă 
hărnicie. Numai în două decade 
din luna mai, ei au trimis fabrici
lor ți uzinelor patriei noastre a- 
proape 4000 tone de cărbune de 
bună calitate peste sarcinile de 
plan. Ca oglindă a hărniciei со • 
lectivului, gazeta de perete „Căr
bunele păcii**, organ al comite
tului de partid ți al comitetului 
sindicatului minei, popularizează 
prin edițiile sale succesele dobîn- 
dite în întrecere.

îndrumat de comitetul de 
partid, colectivul de redacție al 
gazetei nu se limitează numai la 
popularizarea rezultatelor ci arată 
și cum s-a muncit pentru dobîndi- 
rea lor. Recent, la gazeta de pe
rete a apărut o nouă ediție. Toa
ta articolele tint bogate în exem 
ple concrete ți serins legate de 
procesul de produtție. Apărut 
sub semnătura tovarășului loan 
Panait, unul din articole vorbește 
despre tehnica nouă la sectorul 
III al minei. Intr-adevăr in sec
tor tehnica nouă pătrunde tot mai 
mult.

Vorbind despre realizările de 
pină acum,' autorul articolului ara
tă că numai In . ultimele luai e-au 
introdus utilaje de înaltă produc
tivi»»* cum at fi marină de în-

cărcat G.N.L. 30 M din abata
jul cameră ut. 3 vest, retadkttr 
torul cu ЬамІД din gNeria direc
țională de pe culcușul stratului 3, 
orizontul XII, Apoi, articolul ara
tă că ta curlnd în abatajul că
mării 12 V re va experimenta era 
tenii icurt blindat ce se va monta 
direct lingă frontul de lucru și 
va antrena cărbunele spre crate
rul direcțional. Autorul arată de 
asemenea di *e află în construc
ție un încărcător basculant proiec
tat de tehnicianul Tencsler Șre- 
fan, șefei sectorului, că ta sector 
se vor introduce pe scară largă 
stilpii tMcelicî CST-1.

Introducerea tehnicii noi a con
tribuit din plin la sporirea pro
ductivității muncii, lă ușurarea 
muncii minerilor. Avînd utilaje 
moderne de înaltă productivitate, 
minerii de ăia s-au situat la loc 
de frame In întrecerea dintre sec
toare.

Cu toate reoultatele pozitive, 
autorul nu se sfiește sl arate și 
unele lipsuri cum ar fi introduce
rea perforatoarelor electrice ce se 
află tn inventarul sectorului și care 
din cauza unor defecțiuni ușor re- 
mediabile stau ndolorite.

Creșterea producției și produc
tivității autorii este strins legată 
de aplicarea și extinderea inova
țiilor și rațiotialiriirilor. Tocmai 
de această problemă se ocupă în 
articolul său tovarășul Acs Ludo
vic, inovator la sectoral IV al

minei. In articol, el arată detai
lat cum declanșatorul automat al 
motoarelor și utilajelor conceput 
de el elimină în caz de suprasar
cină și avarie, perturbările în 
procesul de producție ți pagubele 
materiale.

Articole interesante tint și ace
lea semnate de tovarășii Matyas 
Frsncisc, Ropotă Mihai șl Ambruș 
Vilhelm în care se vorbește despre 
Întrecerea pe profesii ți necesita
te* șiacrii unei evidențe precise 
ți operative, despre brigada lui 
Baicu Mircea care, deși este una 
dintre cele mai tinete brigăzi de 
la mină, к află la loc de frunte 
in întrecere, precum ți despre 
lemn, importantă materie primă 
pentru buna desfășurare a muncii 
în adine.

Citind articolele recentei ediții 
a gazetei de perete de la mina 
Petrila, se poate spune că ele tint 
scrise cu competență ți tratează 
probleme la ordinea zilei. Militând 
activ ți de aici înainte pentru căr
bune mult ți de calitate, gazeta 
de perete va contribui la mobili
zarea colectivului minei la Între
cere spre a dobîndi noi succese 
în bătălia pentru cărbune( mult ți 
bun, Făctnd aceasta colectivul de 
redacție nu trebuie să uite bineîn
țeles să trateze în edițiile gaaetei 
si celelalte probleme ce frămintă 
harnicul colectiv al minei.

t>. CR1ȘAN

Nu de

ta Lupeni, muncitorii ți muncitoa
rele din secțiile II ți Ш au orga
nizat o acțiune pentru colectarea 
fierului vechi din afara incintei 
întreprinderii. Acțiunea a fost în
cununată de succes. Brigăzile care 
au participat la muncă voluntară 
nu colectat 6000 kg. fier vechi și 
au valorificat mai multe piese u-

mult, la propunerea or- 
sindicale da la Filatu-

tile. In această activitate i-au 
vidențlat echipele conduse de to
varășii Varga Ludovic, Drotringer 
Margarete, Ștuler Alexandrina, 
Vasiu Bma și altele. Inițiativa fi
latorilor de a colecta fierul și din 
terenul situat in afara incintei în
treprinderii lor dovedește că tn 
aceste roue fierul vechi »e gMeșM 
încă din abundență.

PROGRAM
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PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,16 Din cfntecele și dan
surile popoarelor, 10,30 „Fru
moasă ești, patria mea” — pro* 
gram de eîntece și jocuri, 11,03 
Fragmente din opera „Rurian și 
Ludmila" de Qliflka, 12,00 „Dan
sul orelor" din opera „Qlocon- 
da" de Ponchielli, 12,30 Conaert 
de print, 13,06 interpret! și or
chestre de muzică ușoară, 14,00 
Cîntece și jocuri populare romi- 
naști, 14,30 Muzică de estradă, 
16,10 Din viața muzicală a. 0- 
rașelor și regiunilor patriei, 16,45 
Actualitate* literară In ziarele și 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moecova! 17,15 Pe aripile melo
diilor, 17,50 Știința tn slujba 
păcii, 18,30 Din comoara folclo
rului noetru, 19,15 Muzică din 
opere, 19,40 Muzică de dans, 
20.30 Ce e nou în librării, 21,00 
Noi înregistrări ale orchestrei de 
muzică populară a Filarmonicii 
de Stat din Arad, 21,15 Emisiu
ne culturală, 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL П. 12,30 
Melodii populare rotnînești, 13,15

DE RADIO
mai

Concert da prîriz, 14,03 Muzică 
ușoară sovietică, 16,00 Cftlti Ana 
Bălăci, cobzarul Ion Șefbân și 
violonistul Florea Cloacă, 16,30 
Dansuri din operete, 16,30 Mu
zică ușoară, 17,00 Clnt* Lotte 
Lehman și Joseph Schmidt, 17,36 
Muzică populară din țări socia
li ste, 18,06 Muzică ușoară de 
Gherete Dsndrino, 19,30 Pe te, 
me internaționale, 18,40 „Estra
da artistului amator”, 20,30 Mu
zică de dan», 21,46 Album ar
ii itic, 22,00 Muzică de dane.

СіЬвМАТООЙЛИв
2? mai

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Floarea zăpezii; AL. SA- 
H1A: Mama India; PETRILA; 
Scrisoare neexpediată; LONEA; 
Culisele varieteului; LIVE2EN1; 
Naur is; AN1NOASA: Mîndrie; 
VULCAN : Strada preriilor; LU
PENI : Jucătosrea de baschet; 
BARBATENt; De sfffiMtă pffti . 
luni.



STEAGUL ROȘU

PLENARA С. C. S. DIN U. R. S. SІпійпігеа 
lui N. S. Hrușciov 
cu primul ministru 

al Republicii Somalia
MOSCOVA. La 25 mai Nikita 

Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., s-a 
întîlnit la Kremlin cu Abdirașid 
Șermark, primul ministru al Re
publicii Somalia, care a sosit în 
Uniunea Sovietică într-o vizită 
oficială.

Pentru normalizarea relațiilor 
dintre Japonia și R. P. Chineză

TOKIO 25 (Agerpres)
Două organizații obștești din 

Japonia' care' se pronunță pentru 
normalizarea relațiilor dintre Ja
ponia și China și pentru încheierea 
unui acord comercial interguver- 
namental între cele două țări au 
remis guvernului japonez o scri
soare și o rezoluție în care cer 
primului ministru H. Ikeda ca, în 
Cursul vizitei sale la Washington 
să ceară Statelor Unite să con
simtă la stabilirea relațiilor di
plomatice între Japonia și China.

După cum se subliniază în scri
soare, primul ministru al Japoniei 
trebuie să depună toate eforturile 
pentru ca politica americană fa
ță de Republica Populară Chine
ză să se modifice, să insiste asu
pra retragerii forțelor armate a- 
mericane din apele Taivanului, a- 
supra restabilirii drepturilor R.P. 
Chineze în O.N.U., asupra anulă
rii restricțiilor impuse comerțului 
cu China, precum și asupra denun
țării Tratatului de securitate ja- 
pono-american.

MOSCOVA 25 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 24 mai a început la Mos
cova a 7-a plenară a Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. la care se discută ac
tivitatea organizațiilor sindicale 
pentru dezvoltarea întrecerii so
cialiste.

Vasili Krestianinov, președin
tele Consiliului sindical orășe
nesc Moscova, a prezentat ; un 
raport în care a subliniat ca 
muncitorii și funcționarii din 
Moscova au fost primii care au 
pornit întrecerea pentru întâm
pinarea cu cinste a Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S. și înde
plinirea înainte dte termen a pla
nului celui de-al 3-lea an al 
septenalului.

In decurs de un an a spus 
Vasili Krestianinov, numărul 
brigăzilor care luptă pentru ob
ținerea titlului de colective ale 
muncii comuniste a crescut la 
Moscova de la 21.000 la 50.000. 
In prezent, în această mișcare 
s-au încadrat 1.150.000 persoane.

PARIS 25 — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Delegația grupului parlamentar 
romîn pentru relațiile de priete
nie Franța—Romînia, care face o 
vizită de prietenie în Franța, și-a 
continuat miercuri vizita în ora
șul Dijon. Delegația însoțită de 
Chambrette, director general al

-— -------- " »

In Algeria ultracolonialiștii 
continuă iacțiunile teroriste

L,a Cape Canaveral —
eșec

WASHINGTON 25 (Agerpres)
La 24 mai la baza de la Cape 

Canaveral a fost lansată o ra
chetă cu patru trepte de tip 
„Juno-2“, prevăzută cu un sa
telit artificial „Explorator" cu o 
greutate de 34 kg. La cîteva ore 
după lansare Kurt Debus, direc
torul operațiunilor de lansare de 
la Cape Canaveral, a anunțat 
că încercarea de lansare s-a sol
dat cu un eșec. Cea de-a doua 
treaptă a rachetei nu a funcțio
nat. Probabil că satelitul și res
tul rachetei s-au prăbușit în O- 
ceanul Atlantic.

♦ s ♦♦

scrie L. 
ziarului

LONDRA ■ 25 (Agerpres)
Presa engleză își exprimă indig

narea în legătură cu atitudinea 
brutală a poliției care a reprimat 

. cu cruzime demonstrația pașnică 
de la Holy Loch, organizată în 
semn de protest împotriva creării 
în acest port a unei baze de sub
marine americane înzestrate cu 
rachete „Polaris".

„In cursul carierei mele de 30 
de ani ca corespondent, 
Regan, corespondentul
„Daily Sketch", nu am mai fost 
martorul unor violențe ca cele 
comise de polițiști împotriva de- 

\ monstranților pașnici la Holy 
Loch".

„Acțiunile brutale ale marina
rilor americani și ale polițiștilor 
englezi împotriva demonstranților 
de la Holy Loch au stîrnit în rin- 
durile opiniei publice un val de 
simpatie față de demonstranți" — 
scrie în articolul său redacțional 
ziarul „Daily Mail".

_ Din comentariile ziarelor rezul
tă că autoritățile engleze sînt foar- 

v ------O------

Conferința experților 
economici ai țărilor 
Commonwealthului

LONDRA 25. (Agerpres)
Agenția Reuter anunță că la 

mai a început la Londra conferin
ța experților economici ai țărilor 
Commonwealthului. Principala te
mă a discuțiilor este problema a • 
derării Angliei la „piața comună".

Această problemă preocupă, du
pă cum se știe, de mult timp cer
curile politice și economice din 
Londra. Pt de o parte Statele U- 
nite exercită presiuni asupra An
gliei cu scopul de a o determina 
să adere la această piață, iar pe 
de altă parte propriile interese ale 
Angliei și în primul rînd ale a- 
griculturii engleze, interesele ță
rilor Commonwealthului de care 
Anglia este legată prin sistemul 
„preferințelor imperiale" care îi 
oferă avantaje excepționale, precum 
și interesele țărilor făcînd parte 
din „zona: comerțului liber", ini
țiată de Anglia, nuri permit aces
teia să se hotărască la acest pas.

te îngrijorate de faptul că bazele 
americane în Anglia au provocat 
o mișcare de protest atît de pu
ternică. Ziarul „Daily Express" 
relatează că această, problemă a 
fost discutată la 23 mai la Lon
dra de oficialități britanice și 
americane. „Reprezentanții oficiali 
ai S.U.A., scrie ziarul, au cerut 
să se ia măsuri hotărîte pentru 
preîntâmpinarea unor noi inciden
te care ar putea provoca ciocniri 
între militarii americani și popu
lația engleză".

Atitudinea brutală a militarilor 
americani și a poliției engleze față 
de demonstranții pașnici de Іа 
Holy Loch a provocat vii proteste 
în rîndurile opiniei publice engle
ze.

24

PARIS 25 (Agerpres) 
In ' ■" '

spre 
alte 
‘tele 
nuat 
care 
ni(i.
situația la Oran, unde grupuri 
de tineri ultracolonialiș.ti au or
ganizat o manifestație pe stră
zile orașului. Teroriștii au spart 
mai, întîi becurile care luminau 
strada General Leclerc, iar. apoi 
în plin întuneric au deschis foc 
de armă automată asupra unei 
patrule militare care se apropia.

cursul nopții de miercuri 
joi la Alger, Oran și în 
orașe din Algeria, elemen- 
ultracolonialiste au conți- 
seria acțiunilor teroriste, 

s-au soldat cu morti și ră- 
Deosebit de încordată este

Doi soldați au fost grav ră
niți. După aceste incidente, ti
neri musulmani au organizat o 
manifestație de protest împotri
va ultracolonialiștilor, manifes
tație care a fost împrăștiată 
imediat de forjele polițienești.

La Alger teroriștii au atacat 
cu arme și grenade un local pu
blic plin de i algerieni. Agenția 
France Presse relatează că în 
urma acestui atac au fost uciși 
doi musulmani, iar alți 10 grav 
răniți. S-au înregistrat răniți și 
în alte localități unde ultracolo- 
nialiștii au comis atentate cu 
bombe.

O—--------------

Situația din Iran continuă să rămînă 
încordată

BEIRUT 25 (Agerpres)
In Iran situația rămîne încor

dată. Opinia publică largă cere 
organizarea imediată a alegerilor 
pentru Medjlis (parlament), „pe 
baza legilor electorale în vigoare", 
astfel încît să se obțină satisface 
rea revendicărilor privind îmbuna 
tățirea Condițiilor de trai, efectua
rea reformei agrare, lichidarea co
rupției și venalității în aparatul 
de stat.

După cum a recunoscut însuși 
Aii Amini, primul ministru al 
Iranului, deosebit de grea este si
tuația țăranilor care cer împărți
rea pământurilor moșierești, iar pe 
alocuri o încep chiar ei înșiși.

Muncitorii și meseriașii iranieni 
manifestă nemulțumire față de 
condițiile lor de trai. In țară ia 
extindere mișcarea grevistă.

Sub presiunea opiniei publice. 
primul ministru a promis să in
tensifice lupta împotriva venalită
ții și corupției în aparatul de stat. 
La 21 mai au fost arestați cinci - 
generali și un funcționar superior 
care, folosind pentru îmbogățirea 
personală înaltele funcții pe care 
le-au deținut s*auz îndeletnicit cu 
mari afaceri frauduloase și abuzuri

In țară se cere tot mai insistent 
promovarea unei politici de neu-

tralitate și neaderare la blocuri 
militare. Participanții la un mare 
miting organizat de „Frontul na
țional" (fostul partid al lui Mos- 
saddik) au cerut ieșirea Iranului 
din C.E.N.T.O. Recenta declara
ție a primului ministru Amini că 
„Iranul nu va ieși din C.E.N.T.O." 
a provocat mari nemulțumiri.

serviciilor regionale al S.N.C.F. 
(Societatea Națională a Căilor 
Ferate), a vizitat instalațiile fe
roviare ale orașului Dijon.

După vizitele făcute în provin
cie, membrii delegației parlamen
tare romîne s-au înapoiat în după- 
amiaza zilei de miercuri la Paris.

Miercuri după-amiază, în clădi
rea centrului universitar Sorbona 
din Paris, rectorul Universității din 
Paris a oferit o recepție în cinstea 
delegației parlamentate romîne. La 
recepție au asistat personalități ale 
universității franceze, printre care 
Perez, decanul Universității din 
Paris, Bartoli, secretar general al 
Universității din Paris, Coulon, 
director general pentru cercetări 
științifice, precum și numeroși pro
fesori de la facultățile de științe, 
litere, medicină, drept etc. Dele
gația parlamentară romînă a făcut 
apoi o vizită lă noua clădire a 
Facultății de medicină din Pa
ris.

In seara aceleiași zile, acad. 
George Călinescu și Radu Beli- 
gan, artist emerit, au asistat la 
Comedia Franceză la un spectacol 
cu piesa „Vicleniile lui Scapin" 
de Moliere. Intr-o pauză a sa££- 
tacolului, Radu Beîigan s-a ’Йй" 
tîlnit cu artiștii francezi, cu care 
s-a întreținut cordial.

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

622.000 șomeri în Canada
OTTAWA. Potrivit unei sta

tistici oficiale, în aprilie 1961 în 
Canada existau 622.000 șomeri, 
sau 9,7 la sută din numărul 
brațelor de muncă din tară. A- 
ceasta reprezintă cu 70.000 mai 
multi șomeri decît în luna co
respunzătoare a anului 1960.I

-------- ---- -r-s t*---------- ---------

Răscoală reprimată sîngeros 
în Kasaiul de sud

ELISABETH VILLE 25 (Ager
pres).

Agențiile de presă anunță că în 
Kasai au loc serioase incidente. 
In timp ce „regele" fantomă al 
așa-zisului „stat mjnier Kasai”. 
Albert Kalonji, se află la Coquil- 
hatville unde marionetele congo
leze au scos la mezat teritoriul ță
rii^ în Kasaiul de sud a izbucnit 
o răscoală. Știrile sosite din Con
go arată că forțele patriotice din 
această provincie au pornit din 
nou la luptă împotriva regimului 
criminal al lui Kalonji.

Agenția Rcutpr anunță că tru
pele lui Kaloeji a» pornit împo
triva răsculaților și că au loc lup
te grele. După cum relatează a-

г

genția „satele sînt incendiate iar 
pe străzi zac cadavre".

Detașamentele de represiune ale 
lui Kalonji, care ‘sînt conduse ca 
și pînă acum de ofițeri europeni, 
în pofida rezoluției Consiliului de 
Securitate, pun la cale represiuni 
sîngeroase împotriva răsculaților.

Aceste evenimente aruncă ’’ЙУп- 
mină sinistră asupra hotăririppo- 
mandamentului trupelor O.N.U. 
de a evacua „căștile albastre" din 
Kasaiul de sud, „în scopul asigu
rării securității lor”. In loc de a 
pune frfu bandelor de mercenari 
care își fan de cap, care atacă pe 
soldați OJM.U., reprezentanții lui 
Hammarskjoeld lasă mină liberă 
călăilor poporului congolez.

DUPĂ LITTLE ROCK MONTGOMERY
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Unde este poliția ?
întregul drum de la Birmim 

bam pînă la Montgomery^ auto • 
buzul cu 
fost însoțit de mașini cu polițiști 
și detectivi iar deasupra făcea vi
raje un avion de patrulă. Gînd 
însă convoiul a sosit în Montgo
mery, polițiștii s-au făcut nevă- 
zuți !

Stînd de vorbă cu o tînără din 
Montgomery, corespondentul zia
rului „New York Times" și-a ex
primat uimirea în legătură cu fap
tul că poliția nu a fost de față in 
tțmpul incidentelor. Tînăra i-a răs- 
pus: „Dacă acești polițiști nu ar 
fi îmbrăcați în uniforme, jumătate 
din ei ar fi fost alături de ata- 
canți. Toți sînt din Ku-Klux- 
Klan'.

Sîngeroasele evenimente din 
Alabama s-au desfășurat cu încu
rajarea directă a oficialităților. 
Guvernatorul statului Alabama, 
Patterson, cunoscut prin legăturile 
sale cu Ku-Klux-Klan~ul, a vor
bit la posturile de radio 
viziune chemind direct la 
cu „călătorii libertății". 

De fapt, autoritățile 
stat s-au dat în mod fățiș 
tea rasiștilor. Lucrul este

’g-

„călătorii libertății" a

în mod elocvent de rezoluția a- 
doptată de Adunarea legislativă 
a Alabamei, care îi învinuiește pe 
tinerii luptători împotriva discri
minării rasiale de „provocare de 
dezordini'. „Hotărîrilor" Adună
rii legislative li s-au alăturați du
pă cum relatează ziarul „New

Comentariul zilei

și tele- 
răfuială

acestui 
de- par- 
dovedit

York Post", și reprezentanții sta
tului Alabama în senatul S.U.A. 
Judecătorul orașului Montgomery 
a emis 
permite 
potriva 
celelalte 
„mesaje 
tate " _
mery. Lui Patterson îi propun a- 
jutorul alți rasiști înveterați, în
tre care Paubus, guvernatorul sta
tului Arkansas, care și-a cucerit 
faima de stîlp al rasismului 
prilejul evenimentelor de la Lit
tle Rock, precum și Barnett, gu
vernatorul statului Mississippi.

Nu de mult dangăt de clopote 
și salve de artilerie au marcat în 
S.U.A, începerea festivităților îm-

plinirii a o sută de ani de la 
războiul civil dintre nord și sud 
pentru lichidarea robiei negrilor. 
Dangătul pașnic al clopotelor a 
fost însă acoperit de țipetele săl
batice ale rasiștilor care au por
nit din nou să atace cetățenii paș
nici. La o sută de am de cînd cei 
mai buni fii ai poporului ameri
can și-au vărsat sîngele pentru e- 
liberarea din robie a negrilor, ci
titorul ziarelor americane este 
Zguduit privind fotografiile ce re
dau scene despre sîngeroasele e- 
venimente ce se desfășoară în sta
tul Alabama.

o hotărîre specială care 
arestarea luptătorilor гт- 
segregației. Rasiștii din 
state americane trimit 
de felicitare și solidari- 
huliganilor din Montgo-

cu

Cum a început
La 5 mai, un grup de luptători 

împotriva segregației rasiale — 
șapte negri șt șase albi — au por
nit din Washington într-o călăto
rie cu autobuzele prin statele su
dice ale S.U.A. „Călătorii liber
tății- — cum sînt numiți cei trei
sprezece' tineri, cărora în cursul 
călătoriei li s-au alăturat noi par
ticipanți — doresc să dovedească 
americanilor că între principiul e- 
galității în drepturi, indiferent de 
culoarea pielei, 1 proclamat de 
constituția S.U.A.-, și realitate, 
există o uriașă discrepanța. După

cum scrie „New York Times", a- 
ceastă mișcare este născută din 
„nemulțumirea îndelung reprimată 
față de discriminarea și Segrega
ția rasială" și că valul de comba
tivitate activă „nu este un feno
men trecător".

După ce au parcurs statele Vir
ginia^ și Carolina de nord, tinerii 
luptători pentru libertate au intrat 
pe teritoriul statului Alobamas 
fiind întîmpinați de bande puter
nice de rasiști. In orașul, Anms- 
ton, unul din autobuze a fost ata
cat cu o bombă incendiară. 12 
pasageri au căpătat. arsuri grave. 
Un alt autobuz a ajuns iii orașul 
Birmingham. Aici luptătorii pentru 
libertate au încercat să intre în
tr-o sală pe ușă căreia se afla 
inscripția „Numai pentru pasageri 
albT' ei au fost atacați din nou de 
huligani.

Cînd călătorii au ajuns la Mont
gomery, în piața orașului îi aștep
ta un alt grup de rasiști, care 
s-au năpustit asupra lor. „Folosind 
țevi metalice, bastoanele și pum
nii, rasiștii ș-au, năpustit asupra 
micului grup de participanți la 
raid, bătîndu-i fără nulă atît pe 
albi cît și pe negri... Aceștia au 
fost doborîți la pămînt și căleați 
în pieton l." Așa descrie ît rogf- 
toarea scenă corespondentul ziaru
lui ,fNew York Htrdld Tribune".
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