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mobilizatori 
al colectivuluiși Insuilcțitorl

Zilele trecute a avut loc con
ferința pentru darea de seamă 
și alegerea noului comitet al or
ganizației de partid de la Fila
tura Lupeni. La conferință au 
participat tov. Karpinetz Ioan, 
secretar ăl Comitetului orășe 
nesc de partid Petroșani, Pan 
Vaier, secretar al Comitetulif 
orășenesc de partid Lupeni.

întreaga desfășurare a lucră 
rilor conferinței a arătat grija 
comuniștilor din această între
prindere pentru îndeplinirea sar
cinilor puse de cel de-al Hl-lea 
Congres al P.M.R., pentru spo
rirea și îmbunătățirea calității 
producției de fire de mătase, 
pentru întărirea continuă a rolu
lui conducător 
de partid, în 
mobilizarea co
lectivului fabri
cii la înfăptui
rea sarcinilor 
puse de partid.

La conferință 
comuniștii de la 
Filatura Lupeni 
cu un bilanț bogat de infăptu№L 
Filatura Lupeni este o unitate 
care aduce însemnate beneficii 
economiei naționale, care își în
deplinește ritmic, lună de lună, 
sarcinile de producție. In pri
mele două trimestre și în cursul 
lunii trecute, planul de produc
ție la fire de mătase cît și la 
alte produse a fost depășit. In 
cursul lunii septembrie, de pildă 
planul valoric al producției glo
bale a fost realizat în proporție ' 
de 103,5 la sută. Faptul că pla
nul de producție sporit pe acest 
an a fost realizat ritmic, că Fi
latura Lupeni a devenit în cursul 
anului o întreprindere rentabilă 
reflectă munca plină de elan a 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor filatori, in frunte cu 
comuniștii, activitatea susținută 
a organizației ide partid pentru 
educarea colectivului în spiritul 
răspunderii pentru realizarea 
planului la toți indicii," pentru 
respectarea parametrilor de- fa
bricație, pentru îmbunătățirea 
indicilor de-' utilizare a mașiiv 
ior. -ro’

Delegații la conferință au vor
bit despre activitatea comuniști
lor ca însuflețitori ai întrecerii 
socialiste, despre exemplul lor 
înaintat in procesul de produc
ție. In cursul ultimului an or
ganizațiile 
tii 
ne 
activității

analizat cu regularitate și 
cu competență diferite aspecte 
ale procesului de producție, s-au 
preocupat 
deplinirea 
in scopul 
cesului de 
pairtizînid la fiecare 
muncă membri și candidați de 
partid. Comuniști cum sînt tov. 
Vejdel Ană, Bîrceaniu Elisabeta, 
Ancuța Nicolae, lacob losif, Pie- 
nar Viorel, Farkaș Ema, Țura 
Carol, Rădulescu Ioan și mulți 
alții s-au situat în primele rîn- 
duri ale luptei pentru realizarea 
planului de producție, prin exem
plul lor înaintat au însuflețit 
lupta pentru sporirea și îmbună
tățirea calității

îndeaproape 
hotărârilor 
îmbunătățirii 

producție, 
loc

de în- 
luate 
pro

re- 
de

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

PRODUCȚIE DE CALITATE
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Primele zile, primele succese
La mina Petrila primele don ă zile de muncă din luna octom

brie s-au soldat cu realizări de seamă în lupta pentru îndeplini
rea angajamentelor asumate în î rtrecere. Din abatajele minei au 
fost extrase în acest timp 604 to ne de cărbune energetic peste 
plan. Cu excepția sectorului IV toate celelalte sectoare productive 
ale exploatării și-au depășit sarcinile de plan. In frunte se situea
ză colectivul sectorului III care a livrat peste prevederile planului 
409 tone de cărbune. Brigăzile m inerilor bartok losif, Cîșlaru 
Ioan, Kando Nicolae, Emache Ch iriță au obținut randamente de 
peste 5 tone cărbune pe post, pro ducția dată fiind de bună calita
te. Un rezultat de seamă au dobindit și minerii sectorului I care 
au extras în plus 172 tone de cărbune. Această cantitate se adaugă 
la cele 2484 tone de cărbune ext rase de ei peste plan în cursul 
lunii septembrie.

In exploatările miniere din bazi
nul Văii Jiului întrecerea pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
dă recitate din ce în ce mai bune. 
In trimestrul III al acestui an, de
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Condiții bune 
muncă și viață 

rămas de domeniul trecu- 
mîzeria și condițiile inu- 
de muncă pentru munci- 

Astăzi în toate

de
Au 

tului 
mane 
torii forestieri, 
exploatările forestiere muncitori
lor le sînt asigurate condiții 
optime de lucru. In acest an au 
fost cheltuiți din fondurile sta
tului aproape 140.000 lei pentru 
protecția muncii, echipament de 
lucru, alimentație specială etc.

Au fost trimiși la diferite sta
țiuni de odihnă peste . 100 de 
muncitori. In toate cabanele s-au 
introdus paturi individuale cu 
cazarmamentuL necesar. . .

Nici munca de 
nU este neglijată. 
nem< ografice fac 
diferite exploatări 
lunar. Bibliotecile 
zestrate cu volume 
peste 2500 lei. In lunile care ur
mează din acest an fondurile a- 
locate în scopuri social-culturale 
vor fi și mai mari.
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culturalizare 
Caravane cî- 
deplasări la 
de 2—3 ori 
au fost în- 

în valoare de

al organizației

Conferința 
organizației de partid 
de la Filatura Lupeni 

ааооаоооеооооооооавеѳоооооооосооѳве

s-au prezentai*
exemplu, toate cele trei mine care 
extrag cărbune cocsificabil — Lu
peni, Uricani și Vulcan — au tri
mis industriei siderurgice cărbune 
cu un conținut de cenușă mai mic 
în medie cu 0,3 la sută față de 
norma prevăzută. Pe această cale 
în cursul trimestrului III minerii 
au realizat economii echivalente cu 
valoarea a peste 1500 tone căr
bune pentru cocs. Și la minele A- 
ninoasa și Petrila s-a îmbunătățit 
simțitor calitatea cărbunelui ex
tras. Acest lucru este ilustrat de 
buletinele de analiză a calității 
de la preparația Petrila unde te 
spală cărbunele extras de căcre 
cele două exploatări. Producția 
de cărbuhe livrată în trimestrul 
III de minerii din Aninoasa și Pe
trila a avut un, conținut de cenușă 
cu 1,3 și,, ȘSpcctiv, 0,9 la sută 
mai mic față’ .dc pțocentul admis.

------------- — 1-----------------------------------------------------------------------------------------

Ca dintp-un frontal
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— Alo, dispecerul ? Aici e- 
lectricianul principal Hanușcki. 
Convorbirea telefonică insă 
nu-l împiedică pe fotoreporte
rul nostru aflat în camera de 
comandă a termocentralei Pa- 
roșeni să-l „prindă" pe peli
culă pe unul din fruntașii ter 
mocentralei, muncitorul Hanuș- 
chi loan, elev seralist in clasa 
a X-a a Școlii medii serale u- 
Zinale.
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Brigăzi fruntașe
Sectorul II Cimpa a 

cheiat luna septembrie cu 
plus de 515 tone de cărbune,
cest lucru nu-i ușor ținînd seama 
de condițiile grele de exploatare : 
lucrări miniere vechi în presiune, 
infiltrații de apă etc.

La această depășire au contri
buit și brigăzile conduse dc An- 
draș Mihai și Nedelcu Nicolae 
care au dat peste 300 tone de 
cărbune în plus față de sarcina 
de plan, ceea ce înseamnă mai 
mult de jumătate din .plusul de 
cărbune înregistrat pe sector luna 
trecută.

Șeful de briga - 
dă Compodi loan 
de la sectorul IIÎ 
al minei Lonea es
te cunoscut in în
treaga Vale a Jiu
lui. In acest an, 
drapelul dc frun

taș în întrecerea socialistă pe pro
fesii pe sector a fost de mai multe 
ori atribuit brigăz i pe care o 
conduce. Și pe bună dreptate. Mi
nerii din abatajul cameră 601 au 
obținut lună de lună rezultate de 
seamă în extragerea cărbunelui.

Luna trecută însă le-a adus mi
nerilor din abatajul 601 rezultate 
și ma'
cantitate de 
acest an, a fost aceea din luna 
septembrie : 3758 tone de cărbu
ne 
ră,
tai cu un profil de 3,5/4. Aseme
nea producție este aproape echiva-

lentă cu producția unui abataj 
frontal.

Și în această lună brigada con
dusă de Compodi Ioan va obține 
rezultate bune. Deși la jumătatea 
lui octombrie va termina de ex
ploatat abatajul 601 el va intra 
în abatajul 607 care este de pe 
acum pregătit și care va avea a- 
ceeași pondere de producție.

4
4
4
J cîțiva ani tovară-
4
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In urmă cu

și-au 
rolul

de bază 
îndeplinit 
în conducere 

economice.

din sec- 
mai bi-

a
Ele au

producției. „Or
ganizațiile de ba
ză și-au îndepli
nit în bune con- 
dițiuni rolul in 
conducerea acti
vității colectivului 
datorită grijii pe 
care au acor

dat-o îndrumării organizațiilor 
de masă, îndeosebi a sindicatu
lui în organizarea întrecerii so
cialiste, a consfătuirilor de pro
ducție" — a arătat tov. litiu 
dela, președinta comitetului 
întreprindere.

In ultimul an organizațiile 
bază din secțiile întreprinderii 
au devenit mai puternice prin 
primirea in rindurile lor a 71 
noi membri și 48 candidați de 
partid din riadul celor, mai bunt 
muncitori din fabrică, prin for
marea în jurul lor a unor puter
nicie active fără de partid, care 
numără in prezent peste 150 
muncitori și tehnicieni fruntași 
în producție.

Conferința de partid a consti
tuit pentru comuniștii de la fila
tură un prilej pentru a scoate 
în evidență dificiențele și a sta
bili calea pentru înlăturarea lor. 
Tov. Varga Ludovic, Vejifel Ana, 
Clonțos Petru, Tura Carol și 
alții s-au arătat nemulțumiți de 
preocuparea vechiului comitet de 
partid pentru îndrumarea aetivi- 
tății inginerilor și tehnicienilor. 
S-a criticat Slaba preocupare a 
unor ingineri și tehnicieni față 
de ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor, îndeosebi a 
celor tineri. Comisia de inovații 
și cabinetul tehnic au desfășurat 
o activitate cu totul nesatisfă- ‘ 
cătoare. Drept rezultat mișcarea
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frumoase. Cea mai marc 
cărbune ■ extrasă în

extrase dintr-un abataj came- 
o înaintare de 213 m.l. în aba-

ful Crișan losif,
4 Jiu de țărani să 
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lată o brigadă de tineret di n secția răsucit a Filaturii 
peni, deținătoare a drapelului de brigadă fruntașă. Brigada con
dusă de Stăiculescu Maria, de la începutul ' anului, aplică cu suc
ces inițiativa „La o mie kg. fire răsucite, nici o bobină rebut" In 
luna care a trecut, membrele brigăzii au dat cite 2100 kg fire de 
bună calitate și fără nici un rebut.
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raci de prin părțile
cat la Timișoara să învețe mese
ria de montator de locomotive. 
Încă din primele zile de muncă 
s-a dovedit a fi un muncitor har
nic, cu dragoste de lucru și sări
tor la nevoie. A îndrăgit atît de 
mult locomotiva incit după scurt 
timp ce a devenit montator a ce
rut să fie pus fochist pe una din 
locomotivele depoului. Îngrijea 
și întreținea locomotiva cu mul
tă atenție. Privea mereu cu in
teres munca mecanicului. Era a- 
tfăgătoare meseria de fochist, dar 
parcă cea de mecanic era și mai 
frumoasă. Mecanicul e doar „su
fletul" locomotivei, o dirijează pe 
drumurile lungi de fier.

După un an, tînărul Crișan lo 
sif pleacă din nou la o școală un
de s~a calificat mecanic de lo
comotivă. După terminarea școlii 
a fost mutat la Depoul C.F.R. 
Petroșani. Deși tîndr, nu împli
nise decît 21 de ani, el se dovedi 
a fi un mecanic priceput. Munci 
torii din depou l-au îndrăgit, i 
îndrumau cum să lucreze mai bi
ne. Au observat că tînărului i' 
era dragă meseria de mecanic.
• încă din primele zile comuniștii 
l-au apreciat pentru strădania de
pusă in muncă. La depoul din 
Petroșani, tovarășul Crișan losif 
a fost mereu exemplu demn de 
urmat in disciplină, îngrijirea lo
comotivei, reducerea consumului 
de combustibil. Numai în ultimele 
.7 luni ale acestui an, mecanicul 
Crișan losif a economisit 167 to-

MERITĂ ÎNCREDEREA 
CE I-A FOST ACORDATĂ

lliei, a ple~ de combustibil a cărei valori
se ridică la 45.424 lei. Cu

Mai zilele tre
cute, organizația 
de bază de la De
poul C.F.R. Pe

in discuție cerereane 
re 
cantitatea de combustibil econo
misit se pot remorca 50 trenuri 
de călători pe ruta Petroșani — 
Simeria dus-întors și Petroșani— 
Lupeni dus-întors.

Realizările obținute în muncă 
de tov. Crișan losif se datoresc 
faptului că el caută să folosească 
cit mai mult forța vie a locomo
tivei, o manipulează corect. Irilot-

deauna locomotiva ~ 250.111 este 
bine întreținuta, strălucește de cu
rățenie. La propunerea tov. Cri- 
șan, la depou s-a confecționat o 
machetă cu semnalele electro-dL 
namice care s-au pus nu de mult 
în funcțiune în stația Simeria, u?~ 
mind ca în viitorul apropiat ase~ 
menea semnale să fie instalate și 
la stația Petroșani. Inițiativa ces
tui vrednic mecanic a fost salu
tata din partea întregului colec
tiv. In prezent la școala persona
lului de la depou, macheta iov. 
Crișan. iluminată de becuri elec
trice. înarmează pe mecanici și fo~ 
chifti cu , cunoașterea celor mai 
moderne mijloace de semnalizare 
Pe calea ferata.

troșani. a luat
de primire în rindurile membrilor 
de partid a tovarășului Crișan lo
sif. Cînd- au început discuțiile, co
munistul Comșa Mthai ra șpus: 
„Mă bucur că azi am prilejul să 
iau cuvîntul în legătură cu cere
rea de primire în partid făcută 
de unul din cei mai buni meca
nici ai depoului pe care îl cunosc 
nu mai puțin de 12 ani. Tovară
șul Crișan este apreciat de colec
tivul nostru pentru meritele sale. 
Timpul liber și-l folosește cu 
chibzuință, ia parte activă ia tra
ducerea în viață a sarcinii încre
dințate de organizația de bază de 
a răspunde de desfășurarea între
cerii socialiste. Depune eforturi 
susținute pentru reducerea prețu
lui de cost al transportului, se 
evidențiază în remorcarea trenuri
lor cu supratonaj și siguranța cir
culației. Sînt pentru primirea lui 
în rindurile membrilor de partid".

In afară de comunistul Comșa 
Mihai, au mai luat cuvîntul tov. 
Dobay Gavrilă, Crișan loan. Ru- 
su loan, Zeicu Gheorghe și alțt 
membri de partid din depou. Cu 
toții au fost de acord . ca tov. 
Crișan losif- să fie primit in rin
durile membrilor de partid.

Nu a trecut nici o lună de zde 
de la acest important eveniment 
din viața tovarășului Criștmiosil. 
El muncește mai mult și mai h-, 
ne. se. străduiește să dovedească 
prin fapte că merită încrederea 
ce i-a fost acordată de comuniștii 
depoului.

Z. ȘUȘTAC
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Orășel al sănătății
La marginea orașului 

Odesa se construiește un 
orășel ai științei, care va 
deveni un important cen
tru de virusologie și de 
cercetări în domeniul a- 
genților patogeni ai bo
lilor contagioase al Ins
titutului de cercetări în 
domeniul epidemiologie! 
ți microbiologici „Mec‘- 
дікоѵ" din Odesa.

Noul orășel al științei 
va ocupa o suprafață de
10 hectare. Construirea 
clădirii principale a si 
fost terminată ; se lucrea
ză acum la fundațiile a 
două clădiri unde vor 
funcționa laboratoarele. In 
afară de acestea, se vor 
construi și încăperi auxi
liare — pentru animale
le supuse experiențelor și 
pentru diversele servicii 
ale institutului.

Oamenilor de știință
11 se vor crea condiții ad
mirabile de muncă. La
boratoarele vor fi înzes
trate cu utilaje și aparate 
din cele mai moderne. Va 
funcționa aici și o biblio
tecă științifică. Se cons
truiește și o sală de con
ferințe.

In prezent, în vechile 
încăperi ale institutului 
funcționează 7 labora
toare de virusologie pe 
baza cărora își va desfă
șura activitatea centrul de

virusologie. Tot aici se 
pregătesc și cadre care 
vor lucra în noul „oră
șel al sănătății".

Lucrătorii științifici vo> 
acorda principala atenție 
acelor agenți patogeni ai 
bolilor infecțioase care 
pînă acum sînt insuficient 
studiați de medicină, prin
tre care agenții patogeni 
ai hepatitei, ai gripei vi- 
notice, encefalitei etc.

In legătură cu faptul 
că în ultimul timp oame
nii de știință au acumu
lat numeroase date cu 
privire la originea viroti- 
că a unor tumori malig
ne, noul centru se v# o 
cupa și de studierea a- 
cestei probleme, pentru 
a ajuta medicina în des
coperirea timpurie a bo
lii.

Colaboratorii centrului 
nu se vor ocupa numai 
de studierea virusologiei, 
ci și de elaborarea de 
preparate pentru diagnos
ticare, profilaxie și trata
mentul bolilor virotice.

Construirea „orășelului 
sănătății" de lingă Odesa 
este o nouă dovadă grăi
toare a atenției pe care 
o acordă Partidul comu
nist și guvernul sovietic 
dezvoltării științei medi
cale sovietice, luptei pen
tru sănătatea și longevi
tatea' omului.

---------- - -"У. .м-м..і.----------  ----------

Mareele - surse de energie electrică
A fost aprobat proiectul pri

mei centrale electrice experimen
tale din Uniunea Sovietică care 
va folosi energia mareelor. In gol
ful Motovsk din Marea Barenț (la 
nord-vest de Murmansk), unde 
Se va ridica centrala, au fost 

1 terminate cercetările.
Proiectul centralei electrice a 

fost elaborat la Moscova sub 
conducerea lui Lev Bernștein, 
cunoscut specialist sovietic în 
domeniul folosirii energiei ma
reelor.

Puterea centralei din golful 
Motovsk nu este mare — 1200 
kW a «tedarat Bernștein — 
dar însemnătatea ei constă în 
aceea că v.a permite să se folo
sească cu mare randament ener
gia cosmică pe Pămînt.

Inginerii au biruit greutățile 
case se iveau în trecut la proiec
tarea de centrale pe baza ener
giei mareelor. Centrala din gol
ful Motovsk va furniza energie 
indiferent de fazele Lunii și de 
neuniformitatea mareelor. Din 
punct de vedere tehnic acest lu
cru a devenit posibil datorită 
combinării funcționării unor hi
drocentrale fluviale cu o centrală 
care folosește energia mareelor 
și instalării la aceasta din urmă 
a unor hidro-agregate speciale, 
reversibile.

In orele de vîrf centrala 
mareecă va livra curent sistemu
lui energetic comun, iar cînd 
puterea hidrocentralelor fluviale 
va fi folosită incomplet, surplu
sul lor de energie va fi folosit 
la pomparea apei de mare în ba

----------------- ©

liant emirii peotre tiitiiiii irifiirll
H. 1. Volobov publică în revis

ta Ugoli nr. 36 (1961) un studiu 
asupra noului aparat electric por
tabil sovietic pentru controlul 
prăfuirii. aparat care poate servi 
și la colectarea probelor de praf. 
Principiul de funcționare a acestui 
aparat se bazează pe proprietățile 
de electroprecipitare a prafului.

Observator științific pe un vulcan
In Kamciatka, pe versantul vulcanului Avacinsk 

s-a început construirea unei stațiuni științifice pen
tru studierea caracteristicilor fizice ale vulcanului. 
Stațiunea va fi înzestrată cu aparataj seismic, mag
netometric și alte aparate din cele mai moderne. 
Observatorul de la Avacinsk va fi prima stațiune 
de cercetări științifice din U.R.S.S. situată pe un 
vulcan activ.

------------------ ©-------------------

Telefon în troleibuze .
Această inovație a fost întîmpinată cu multă 

satisfacție atît de șoferii troleibuzelor cît și de dis
peceri și pasageri. Dacă uijdpva s-a produs o opri
re sau defecțiune — este destul să ridici receptorul

zinul centralei care folosește 
energia mareelor. Apoi, cînd va 
fi necesar, se va produce ener
gie pe baza acestor rezerve de 
apă. Astfel se realizează o soli
citare uniformă a întregului 
sistem energetic.

In mod original au fost re
zolvate și problemele legate de 
construirea propriuzisă a centra
lei. Construirea acesteia direct 
pe malul stîncos al Mării Ba
renț este legată de mari greu
tăți. Aici clima este aspră, nu 
există drumuri, în general locu
rile acestea sînt puțin populate.

De aceea s-a hotă rit ca clădi
rea centralei electrice să fie 
construită sub forma unui bloc 
plutitor, pe malul Dvinei de 
nord, lîngă orașul Arhanghelsk. 
De aici blocul va fi remorcat 
pînă în golf și fixat pe funda
țiile dinainte pregătite. Astfel 
durata lucrărilor de construcție 
se reduce de două ori,totodată 
ele vor costa mult mai ieftin.

Sînt în curs de elaborare pro
iectele altor trei centrale care 
vor folosi energia mareelor și 
care vor furniza curent siste
mului energetic de pe peninsula 
Kola. Una din ele cea <fe 1a Me- 
zeni, va avea o putere de 1,3 
milioane kW.

Specialiștii consideră, de ase
menea, absolut reală posibilita
tea de a construi în viitor o ma
re centrală de acest fel pe țăr
mul Mării Albe — cu o putere 
de 14 milioane kW — cea mai 
mare din istoria energeticii.

El poate lua probe de praf la 
o viteză a aerului de 20—30 m. 
pe minut. Avînd un gabarit redus, 
o greutate de 4 kg. și o gamă 
de măsurare de la 0,3—1000 mg. 
praf pe metru cub, aparatul este 
de un real folos pentru protecția 
muncii minerilor în subteran. 

aflat direct în cabuia șo
ferului și poți să anunți dispece
rul sau să chemi mașina pentru 
ajutor tehnic.

Acest sistem de înaltă frecven
ță de legătură telefonică dublă 
prin cablurile de contact, produs 
de întreprinderea „Ukranergocer- 
niet" pentru legătura cu minele, 
a fost experimentat cu succes pe 
una din liniile de troleibuz din 
Harcov. Audibilitatea este bună 
atît în timpul opririi cît și în 
timpul mersului mașinii.

„De ce dimineața nu se găsește pîine

In numărul 3718 din 27 septem
brie a.c.' în ziarul „Steagul roșu" 
a apărut un articol care s-a ocupat 
de una dintre neajunsurile lega
te de aprovizionarea cu pîine și 
anume : de ce dimineața nu se 
găsește pîine în magazine ?

In urma materialului publicat, 
Secția comercială a Sfatului popu
lar al orașului Petroșani a convo
cat o ședință cu conducerile O.C.L. 
Alimentara și întreprinderii de 
panificație in scopul de a analiza 
cauzele care fac ca dimineața cum
părătorii să nu găsescă pîine în 
magazine și șă stabilească măsuri 
care să ducă la remedierea acestei 
deficiențe.

Cu această ocazie a reieșit că 
în prezent capacitatea de producție 
a întreprinderii de panificație este 
corespunzătoare pentru a satisface 
cerințele populației. Cu toate aces
tea aprovizionarea nu este la "ni
velul cerințelor. >

Pentru a asigdra o ritmicitate 
în aprovizionarea cu pîine a uni
tăților comerciale, conducerea 
O.CL. Alimentara și a întreprin
derii de panificație au întocmit un 
grafic conform căruia să se des
fășoare aprovizionarea magazine
lor cu pîine. Acest grafic nu a 
fost respectat dccît în mică mă-
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— Avem atita piatră măruntă, 
incit nu mai știm unde s-o arun
căm — ne spunea cu amărăciune 
tehnicianul Mara de la cariera de 
calcar Banița. Peste tot numai hal
de cu măruntă de calcar, incit 
au ajuns și la rampa gării. Cum 
să scăpăm de ea ?

...In cursul procesului de produc
ție, alături de piatra bulgări ex
trasă pentru furnale, la cariera 
de calcar Bănița rezultă și piatră 
măruntă, care se aruncă la haldă 
Pînă acum, singura întrebuințare 
a acestui deșeu era umplerea gro
pilor de pe șosea... Ca urmare, in 
decursul anilor haldele au tot cres
cut, s-au extins cuprinzînd terenu
rile din jurul cariere», fată ca pia
tra măruntă (sub 3 cm. diametru' 
să capete vreo întrebuințare eco
nomică de amploare.

Oare, intr-adevăr această pia
tră măruntă de calea- nu se poate 
întrebuința la nimic ?

Directivele Congresului al III- 
lea al P.M.R. prevăd ca pîna in 
anul 1965, producția globală agri
colă să crească cu 70- 80 la sută 
față de 1959. In perioada planului 
de șase an>, sarcina principală în 
agricultură o constituie sporirea 
considerabilă a producției de ce
reale. Astfel, producția totală de 
cereale și leguminoase se prevede 
tă ajung* in 1965, în condiții de 
climă normală, la 14—16 milioa
ne de tone.

Pentru realizarea unei asemenea 
producții Directivele Congresului 
al Ill lea al P.M.R. prevăd un 
plan larg de măsuri, printre care 
și îmbunătățiri funciare, folosirea 
de îngrășăminte etc. pentru mă
rirea fertilității solului și spori
rea randamentului la hectar.

Una din aceste căi este și apli
carea de amendamente calcaroa- 
sc, în special la terenurile podzo- 
lice, cu caracter acid. (Asemenea 
terenuri se găsesc multe în regiu
nea noastră, pe Valea Mureșului 
se află, de asemenea, în regiunea 
învecinată, în Oltenia). Prin apli
carea acestor amendamente câl- 
caroase la terenurile podzolice, 
împreună cu alte îngrășăminte, se 
îmbunătățește compoziția solului 
și se obțin producții sporite la 
hectar.

In raportul prezentat la Plena
ra C.C. al P.M.R. din 30 iunie— 
1 iulie 1961, asupra mersului în
deplinirii Directivelor Congresului 
al Ш-lea al P.M.R. privind cons
truirea socialismului la sate și dez
voltarea agriculturii, tov. Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej arată că 
„solurile podzolice cu productivi
tate scăzută ocupă peste 3.000.000 
ha. Capacitatea de producție a 
acestora se poate ridica simțitor 
prin aplicarea amendamentelor 
calcaroase. Experiența arată că, pe 
podzolurile tratate cu calcar la

în magazine ?“ 
sură de către întreprinderea de 
panificație. Uneori magazinele pri
mesc (nine mai puțină decît cca 
prevăzută în comenzi, fapt ce 
a făcut ca mai ales în orele de 
dimineață să lipsească plinea din 
magazine. In zilele 25, 26 și 27 
septembrie, de pildă, centrul de
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desfacere a plinii nr. 133 din Pe
troșani în loc de 2200 kg. pîiae 
cîț a cerut prin comenzi, a pri
mit doar între 1300—1600 kg. 
pîine neagră. întreprinderea de 
panificație n-a asigurat o persoa
nă care să dirijeze desfășurarea 
distribuirii pîinii. Deseori, în 
cursul după-amiezelor, de pildă, 
cînd unitățile de desfacere s-au 
adresat întreprinderii de panifica
ție pentru a mai cere pîine. n-au 
mai găsit la telefon decît... porta
rul întreprinderii. Lipsuri s-au ma
nifestat și din partea personalului, 
din magazine. Unii responsabili 
de unități comerdale în loc să se 
îngrijească pentru a avea piine 
pentru orele de dimineață refuză

STEAGUL ROȘU

care se adaugă îngrășăminte or
ganice, producțiile obținute se pot 
dubla. Cu toate că în țara noas
tră există zăcăminte mari de pia
tră de var in imediata apropiere a 
acestor soluri, amendamentele cal
caroase s-au aplicat pini acum pe 
suprafețe neînsemnate, în mod spo
radic și neorganizat.

Pentru a valorifica această im
portantă rezervă de sporire a pro
ducției, este necesar ca în regiu
nile cu cele mai întinse suprafețe 
podzolice să se organizeze cariere 
de exploatare și prelucrate a pie
trei de var, astfel incit în anii ur
mători să se aplice amendamente 
cu var pe 400.000— 500.000 ba. 
anuat‘,

Industria locală ar putea con
tribui efectiv la îndeplinirea a* 
cestor importante sarcini trasate de 
partid. La cariera Bănița, avem 
piatră de var din abundență. Nu
mai haldele conțin peste 250.000 
tone piatră de calcar măruntă, cu 
o granulație sub 3 cm. Acesta «ste 
aproape calcar pur. Buletinele de 
analiză arată că el conține ^5,75 
la sută Ca O ; 0,80 la sută' Fe2 
Оз ; 0,31 la sută Si O2 ; 0,39 la 
sută Alo O3 ; 0,40 Ia sută MgO ; 
0,56 la sută Fc — încadrîndu-se în 
calcar de categoria I-a! Acest 
stoc de piatră de calcar de peste 
un sfert de milion de tone se află 
chiar în gară, la distanțe de 20 
100 m. de rampa de încărcare în 
vagoane C.F.R. Stocul sporește zi 
de zi cu noi cantități, rezultate 
din producția curentă a carierei, 
în 24 ore fiind aruncate pe halde 
cca. 120 tone piatră măruntă.

Deci piatră de calcar este in 
mari cantități (stocul de pe haldă 
cuprinde 25.000 vagoane). Această 
piatră fiind odată exploatată și 
plătită, revine deci complet gra
tuită din haldă. Mai rămîne să 
fie transportată și prelucrată. Po
sibilități există și în această direc
ție.

La Livezeni există o moară cu 
bile, foarte.,, modernă. Această 
moară, avind o capacitate A<‘ț 30 - 
50 tone pe schimb, ar puț,'' ifi fo
losită din plin pentru1 măcinarea 
calcarului, după cerințele agricul
turii, transformîn 1 halda de la 
Bănița în resursă de amenda
mente calcan ase cart pot fi ivra- 
te atit regiuni' noastre cît și re
giunii Oltenia.

Toată această producție va re
veni ieftin : piatra este gratuită 
și nu trebuie cheltuială pentru ex
ploatarea ei, moară modernă exis
tă și nu trebuie investite fonduri 
pentru construcție ; cheltuielile se 
vor reduce numai la transportul 
pietrei de la Bănița la Livezeni 
și la măcinat.

Iată o problemă care merită să 
fie studiată îndeaproape, Cu toată 
atenția.

Mi HAI ȘTEFAN

să preia plinea adusă seara pen
tru a evita numărarea stocului ră
mas penau a doua zi.

Penau remedierea neajunsurilor 
s-au stabilit unele măsuri : Atît 
O.C.L, Alimentara dt și între
prinderea de panificație vor numi 
cite un responsabil cu aprovizio- ? 
narea unităților de comerț cu pli
ne, pe baza graficului care, de ase
menea, va fi îmbunătățit și a co
menzilor făcute de magazine. In 
prezent întreprinderea de panifi
cație întîmpină greutăți din cauza 
numărului insuficient de autoca
mioane pentru distribuirea pîinii. 
De aceea aprovizionarea pentru 
orele de dimineață a centrelor de 
pîine se va face în seara prece
dentă, iar a doua zi in prima oră 
după deschiderea magazinelor vor 
fi aprovizionate celelalte unități 
alimentare care desfac pîine. Dis
tribuirea franzelei, cornurilor etc. 
se va face tot dimineața. Se vor 
introduce, de asemenea, caiete de 
control pentru fiecare distribuitor 
și fiecare magazin. O.C.L. Alimen
tara va deschide în curind în Fe" 
troșani noi centre de desfacere a 
pîinii, iar în cursul zilelor viitoa
re Secția comercială a Sfatului 
popular va instrui întreg persona
lul magazinelor.



„COMUNIȘTII - MOBILIZATORI 
Șl INSUFLETITORI Al COLECTIVULUI

(Urmare din pagina l-a)

de inovatori șî raționalizări s-a 
desfășurat în acest an sub posi
bilități. Multe propuneri de ino
vații ale muncitorilor au fost 
respinse cu ușurință. Conferința 
a cerut noului comitet de partid 
să aibă maj multă preocupare 
pentru îmbunătățirea activității 
tehnicienilor. Inginerii, tehnicienii 
din fabrică să sprijine mai mult 
eforturile muncitorilor pentru 
îmbunătățirea calității producției, 
reducerea deșeurilor, realizarea 
de economii. Spre aceste obiec
tive trebuie orientată întreaga 
muncă politică a organizației de 
partid. Conferința a exprimat 
hotărîrea comuniștilor din fila
tură de a-ți spori eforturile pen
tru mobilizarea colectivului fa
bricii la îndeplinirea angajamen
tului de a produce 100 tone de 
fire de mătase peste planul a- 
nual, de a îmbunătăți necontenit 
calitatea producției prin reduce
rea deșeurilor.

Muncii cultural-educative 
toată atenția I

Alături de grifa pemt^u întă
rirea muncii de partid în vederea

-------------------- Q

Membrii de partid scriu despre desfășurarea adun arilor

La nivelul
Majoritatea comuniștilor care 

au discutat în adunarea generală 
pentru darea de seamă și alege
rea noului birou a srgarizației de 
bază din sectorul VIII transport 
al minei Lupeni, au analizat cu 
răspundere activitatea desfășurată 
de biroul organizației de bază și 
de Ați membrii si candidații de 
part,"'* pentru aprovizionarea rit
mică cir materiale și goale și a 
locurilor de muncă, transportarea 
cărbunelui la suprafață.

In activitatea sa biroul organi
zației de bază a repartizat la fie
care loc de muncă membri și can
didați de partid, care prin exem
plul lor personal, prin munca po
litică de zi cu zi au mobilizat 
muncitorii la desfășurarea ritmică 
a transportului, la întreținerea și 
repararea cu simț de răspundere 
a parcului de vagonete și a liniilor 
de transport. Drept rezultat, sec ■ 
torul și-a îndeplinit cu regulari
tate sarcinile de plan.

Despre munca biroului organi
zației de bază pentru mobilizarea 
muncitorilor la repararea și între
ținerea in bune condition; a par
cului de vagonete, întreținerea li
niilor de transport, desfășurarea 
transportului au discutat mai mulți 

Mai multă atenție întăririi disciplinei
In adunarea de alegeri membrii 

și candidații de partid de la Gru
pul școlar minier Petroșani au fă
cut o temeinică analiză asupra des
fășurării procesului de invățămînt 
și a modului în care comuniștii 
au reușit să aplice iu viață sarci
nile încredințate de organizația de 
partid. In cuvîntul lor tov. Ilie 
Petru, Gavrilescu Gheorghe, Bica 
Iancu, Lupașcu Radu și alții au 
șeps în evidență realizările abți
nute la învățătură dc elevii frun
tași, preocuparea biroului organi
zației de bază față de întărirea 
disciplinei în școală.

Aproape fiecare din cei înscriși 
la cțivint a criticat unele cazuri 
de abatere de la disciplină a tov. 
David Amoș de la mina Aninoasa,
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Examen de admitere la Școala tehnică sanitara
Valea Jiului, unde în trecut, pe 

vremea regimului burghezo-moșie
resc asistența sanitară era aproape 
inexistentă. în prezent are o vastă 
rețea de spitale, policlinici și dis
pensare puse în slujba sănătății 
țelor ce muncesc. Dezvo’tarea re
țelei sanitare cere tot tnai multe

realizării sarcinilor de plan, con
ferința de partid de ia Filatura 
Lupeni a acordat o atenție deo
sebită muncii cultural-educative 
desfășurată pentru dezvoltarea 
atitudinii noi socialiste față de 
muncă. Atît darea de seamă a 
vechiului comitet cit și partici- 
panții la discuții s-au arătat ne
mulțumiți de munca cultural-edu- 
cativă desfășurată in rîndu' 
muncitorilor și tehnicienilor din 
'abrică.

Preocuparea pentru atragerea 
salariaților la o activitate cui 
tur&l-educativă bogată pentru or
ganizarea timpului lor liber, a 
fost sporadică atît din partea 
sindicatului cit și a organizației 
U.T.M. Deși în fabrică lucrează 
multi tineri la activitatea clubu
lui central participă foarte pu
țini. A fost neglijată șl activi
tatea colțului roșu. Brigada ar
tistică de agitație de multă vre
me e dezorganizată. Astfel, mul
ti tineri îșl Irosesc timpul liber 
fără nici un folos. Nu participă 
la acțiuni culturale nici cadrele 
tehniico-ingiinerești.

Conferința de partid, prin ho-z 
tărirea adoptată, a cerut noului 
comitet de partid să pună un 
accent deosebit pe intensificarea

cerințelor
vorbitori printre care tovarășii 
Pin tea Octavian, Kovacs Francisc, 
Scoromoslei loan, Grișan Petru, Mu- 
reșan Gheorghe, . uu șa.t .>an. 
Bidea Gheorghc care au arătat că/ 
prin exemplul comuniștilor la lo
curile de muncă, muncitorii au, 
devenit tot mai conștienți față de 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, execută lucrări de bună cali
tate, A fost relevat exemplul îna
intat pe care-1 arată în procesul 
de producție comuniștii Borza Cor
nel, Kacso Carol, Ujupan Ioan, 
-muIț Augustin, Vîlcu Virgil, me
canicii Mihai Ioan, Timișan Ioan, 
Benedec Emeric și alții care do
vedesc o deosebită grijă față de 
locomotive și utilaje.

Lulnd cuvîntul în încheierea a- 
dunării, tov. Ana Ferdinand, se
cretarul comitetului de partid al 
minei, a arătat că in fața noului 
birou și a tuturor comuniștilor de 
la sectorul de transport stau sar
cini mari. In cursul lunilor viitoare 
producția exploatării va crește sub
stanțial. iar sectorul de transport 
va trebui să facă față sarcinii de 
a deservi în bune condlțîuni sec
toarele productive ale minei.

AVRAM MICA

care în repetate tinderi a dovedit 
că nu se împacă cu disciplina din 
«coală- De asemenea, comuniștii 
au luat atitudine hotărîtă și împo
triva lipsurilor manifestate în acti
vitatea tov. Petruș Vasiie ,1 Căr- 
căleanu loan, care cu tot ajutorul 
primit din partea biroului nu au 
reușit să înlăture o seric de aba
teri, fiind astfel mutați disciplinar 
din cadrul Grupului școlar minier 
din Petroșani la școala din Anina.

In hotărîrea adoptată de adu
narea generală se prevede intensi
ficarea muncii de educație comu
nistă în rindurile elevilor, mobili
zarea lor la însușirea temeinică a 
materialului predat, întărirea con
tinuă a disciplinei școlare.

DUMITRU OLTEANU

cadre calificate. In acest scop, în 
Petroșani a luat ființă începiud cu 
anul școlar 1961-62 o școală teh
nică sanitară cu o durată de 3 ani. 
Examenele de admitere la școala 
de asistente medicale va avea loc 
la data de 11 octombrie, orele 8 
dimineața la sediul Grucu Roși» 
din Petroșani. 

muncii cultural-educative, 
sporească preocuparea organiza
țiilor de masă pentru atragerea 
întregului colectiv, atît a munci
torilor cit și a tehnicienilor și 
în deosebi a tineretului, la o bo
gată activitate culturală, să asi
gure reactivizarea și lărgirea 
brigăzii artistice de agitație și 
crearea de noi formații culturale 
care să contribuie efectiv la edu
carea comunistă a colectivului 
'abrlcii. Comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de bază să 
asigure ca membrii și candida
ți! de partid să fie în fruntea 
acțiunilor culture l-educative.

In încheierea conferinței a luat 
cuvîntul tov. Karpinetz loan care a 
făcut recomandări prețioase nou
lui comitet de partid pentru în
tărirea continuă a rolului con
ducător al organizației de partid 
în viața colectivului întreprii> 
derii. Fiecare membru și candi
dat de partid, a arătat tov. Kar
pinetz, la locul său de muncă, 
în activitatea de zi cu zi, să fie 
în primele rîndurj ale luptei pen
tru înfăptuirea hotărîrilor celui 
de-al П1-1еа Congres al P.M.R., 
să fie un agitator de frunte. Vor
bitorul a făcut recomandări pen-' 
tru întărirea vieții interne de 
partid, a conducerii de către or
ganizațiile de partid a organiza
țiilor de masă, a corpului teh
nico ingineresc, a cerut comu
niștilor să manifeste combativi
tate față de unele atitudini îna
poiate, să mobilizeze colectivul 
întreprinderii spre noi succese 
realizarea sarcinilor puse 
partid.

în 
de

aproape 
bază

Noi brigăzi 
de agitație

In cursul lunii trecute 
în fiecare organizație de 
U.T M. de la exploatarea minie
ră Lupeni s-au discutat problețne 
strîns legate de mobilizarea u- 
nui număr cît mai mare de tineri 
la activitatea cultural-artistică. 
In această privință s-au încre
dințat sarcini concrete unor 
membri din comitetul U.T.M. de 
la mină, care împreună cu orga
nele sindicale vor studia posibi
litățile de înființare în liecare 
sector, a unor brigăzi artistice 
di' agitație.

In sectoarele IV A. Vil și IX au 
și fost luate măsuri în acest scop, 
urmînd ca activitatea brigăzilor 
artistice de agitație să înceapă 
încă în prima jumătate a lunii 
curente.

Trei trimestre de muncă rodnică
de-a rîndul. în urma efor- 
depuse de muncitorii din 
secție a U.R.U.M.P., a 

de

Luni 
turilor 
fiecare 
ajutorului acordat acestora 
personalul tehnic. întrecerea so
cialistă s-a soldat cu îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan. In scopul îndeplinirii și 
depășirii indicilor de plan, s-a 
pus un mare accent pe creșterea 
continuă a productivității mun
cii, S-au aplicat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice efi
ciente. In fiecare secție și loc de 
muncă lucrul a fost organizat 
mai temeinic aplicîndu-șe pro
cedeele cele mai avansate la exe
cutarea diferitelor lucrări. S-a 
extins forjarea în matrițe închișe 
la turnătorie (formele se întăresc 
în bioxid de carbon) s-a pus la 
punct procesul tehnologic pentru 
confecționarea dispozitivelor de 
legat cablu la colivii; a fost ex
perimentată turnarea în coji de 
bachelită, etc.

Un alt fapt lăudabil, care a 
făcut să crească productivitatea 
muncii în secția construcții me- „ 
talice cu 15—20 la sută, este 
aplicare? în producție a inițiati
vei muncitorilor Toth luliu, Kiss 
Eugen, Grămadă Romulus, Sa
cagiu loan și alții din secția res
pectivă, care au cerut reducerea 
timpului planificat de execuție 
a unor lucrări ca : stîlpi de aba
taj, roți dințate pențru locomo
tive cu troley, arfnături

Qabinet dentar ? Da, un cabinet bine utilat, care are pro' 
prietatea de a se deplasa unde e nevoie, fiind pe roți. Acest că' 
bintn dentar face varie din caravana sanitară.

IN CLIȘEU: dr. stomatolog Emil Popa, asistat de sora Țene 
Maria aplici nd unei paciente tratamentul cerut.

In cinstea aniversării R. D. G
♦ LAUHHAMMER. Muncitorii,
• tehnicienii și inginerii de ,1a între-
1 prinderea de cocsificare din Lauh-
Ț hammer, regiunea Cotbus, au dat
v pînă la 30 septembrie 40.000 tone
I cocs peste plan, î.-;deplinindu-și
î înainte de termen angajamentul
T luat în cinstea aniversării R. D. 
t Germane.

Adunarea generală 

a biologilor din U. R. S. S.

MOSCOVA. La Academia de 
Științe a U.R.S.S. s-a de”his la 
3 octombrie o adunare generală 
a biologilor de frunte din Uniunea 
Sovietică consacrată rezultatelor 
și perspectivelor cercetătorilor iu 
domeniul biologiei cosmice. La n- 
dunare vor fi prezentate în total 
peste 30 de comunicări științifice 
care vor oglindi cercetările între
prinse de Uniunea Sovietică în 
domeniul cuceririi cosmosului.

-=©=-

Marea grevă a muncitorilor 
automobiliști din U. A.

NEW i’ORK. Agențiile ame
ricane de presă anunță că la 3 
octombrie o vastă mișcare grevis
tă a izbucnit în cinci mari uzine ale 
societății „Ford Motor Со.” din 
Detroit. La grevă partidpă 120.000 
de muncitori.

Tot în sprijinul producției s-au 
luat măsuri pentru extinderea 
tot mai largă a tehnicii noi. 
Muncitorii .maiștrii și inginerii 
au fost antrenați în mișcarea de 
inovații. Ei au căutat să îmbu. 
nătățească tot mai mult proce
sul de producție. In acest an nu
mai pînă la 1 septembrie, au 
fost propuse cea. 60 de inovații 
și raționalizări, din care s-au a- 
plicat deja 33, restul fiind în 
studiu Valoarea antecalculață 
a acestora se ridică la aproape 
800.000 lei.

în afara celor arătate, în ca- 
drul uzinei s-a acordat o mare 
atenție calității lucrărilor. Maiș
trii și tehnicienii controlează în
deaproape felul cum sînt exe
cutate piesele, dau îndrumările 
necesare acordînd în același 
timp un sprijin electiv celor ca
re le execută. De asemenea, a 
crescut simțitor preocuparea 
muncitorilor pentru calitate. Ca 
urmare, toate secțiile au redus 
rebuturile sub limitele admise.

Strădaniile colectivului de aici 
au făcut ca Uzina de reparat 
utilai minier Petroșani să-și în
deplinească planul de producție 
lună de lună. Pînă la data de 1 
octombrie a.c.. fată de planul 
anual la zi, producția globală a 
fost depășită cu 10,52 la sută, 
iar planul la producția marfă 
cu 10,98 la sută. ț,a principalele

‘0 •
i 
tf 

întreprinderea de cocsificare f 
din Lauhhammer și-a început I 
producția la 1 octombrie 1951- І 
Astăzi ea produce anual peste un j : 
milion tone cocs. 800 milioane 1 
metri cubi de gaze, 140.000 tone î : 
de gudron și lubrifianți ușori pre- î ! 
cum și 5.000 tone de fenol brut, t [
»»♦»»♦<» »■»»»» »■»»» • 0 • •-»

S. U. A. va recunoaște
S?ria '

NEW YORK. Corespondentul 
din Washington al ziarului „New 
York Times", referindu-se la de
clarațiile unor persoane oficiale 
americane, relatează că, după toate 
probabilitățile, in următoarele eî- 
teva zile S.U.A. vor recunoaște 
noul guvern al Siriei.

_=©=_

5еяняе« Naționale
a Franței

PARIS. Agenția France Press» 
relatează că în după-amiaza zilei 
de 3 ectombrie s-a deschis La P»* 
ris sesiunea ordinară a Adunării 
Naționale a Franței.

După discursul de deschidere, 
rostit de președintele Adunării 
Naționale Jacques Cheban Del- 
mas a luat cuvîntul primul minis
tru al Franței, Michel Debră.

sortimente, ca: piese de schimb, 
stîlpi de abataj, grinzi metalice 
planul a fost, de asemenea de
pășit, producția de armături 
metalice TH depășește pe cea 
planificată cu 702 tone. In ace
lași timp, prin folosirea rațio
nală a materialelor. întrebuința
rea Ia diferite lucrări a deșeuri
lor, trasarea materialelor la di
mensiunile strict necesare și prin 
alte măsuri eficiente, prețul de 
cost a fost simțitor redus, pe 
primele 8 luni ale anului obți- 
nîndu-se economii în valoare de 
peste 2.600.000 lei.

Pentru rezultatele obținute, 
merită laude întregul colectiv și 
fiecare secție. In mod deosebit 
ș-au evidențiat muncitorii Lailr 
Nicolae, Svoboda Adalbert, Szi- 
lagyi Alexandru, Ciora loțlf, 
Mehedint Victor de la secția 
mecanică, Mardare Vasiie, Ko
vacs Alexandru și Biro Rudolf 
din secția construcții metalic», 
Kristaly Ludovic, Inel Rcmulus 
și Rusu Gavrilă de la turnăto
rie, iar dfe la secția metrologie 
maistrul Pozsgai Ludovic 
muncitorul Mihăi eseu
De menționat că această din ur
mă secție, datorită bunel organi
zări a muncii asistentei tehnice, 
și interesului depus de întregul 
colectiv, și-a îndeplinit planul' 
anual cu Ș luni înainte de țțr- 
rnen

ȘT. EKART

si 
Adrian.



STEAGUL-KUȘtr

Primul congres 
Al partidului neutralist 

laoțian
, XIENG KUANG 4 (Agerpres).

Agenția China Nouă relatează 
A la Fong Savan (provincia Xieng 
Kuang) a avut loc primul congres 
*1 Partidului neutralist laoțian în
temeiat de primul ministru al gu
vernului regal al Laosului prințul 
Suvanna Fumma

Din inițiativa prințului Suvanna 
rumma congresul a discutat pro
gramul partidului păcii și neutra
lității și statutul partidului.

Congresul l-a ales președinte pe 
prințul Suvanna Fumma, iar pe 
Feng Fongsavang și pe generalul 
Kong Le — vicepreședinți ai co
mitetului central al partidului.

_=0=_

In U.R.-S.S. au fost create 
nouă sisteme 

energetice unite
< MOSCOVA 4 (Agerpres).

Potrivit relatării revistei „Elec- 
triceskie Stanții", în Uniunea So
vietică au fost create 9 sisteme 
energetice unite și se apropie de 
slirșit prima etapă a construirii 
sistemului energetic unic al părții 
europene. Aceasta va avea o pu
tere de aproximativ 30.000.0% 
kW.

Ritmul anual mediu de creștere 
a producției de energie electrică 
a Uniunii Sovietice depășește con
siderabil ritmul realizat în S.U.A. 
In perioada 1954 -1959 acest ritm 
a fost îq U.R.S.S. de 11,9 Ia sută, 
în limp ce în 3 U.A. de numai 
7.5 la sută.

Sosirea unor noi unități ale aviației 
militare americane în Franța

PARIS 4 (Agerpres)
După o întrerupere de un an 

locuitorii orașului! Chambley 
(departamentul Meurthe et Mo
selle) au auzit din nou deasupra 
capetelor lor vuietul avioanelor 
militare cu reacție. La baza si
tuată în această regiune s-au 
înapoiat cîteva formații ale a- 
vioanelor de vînăfoare și bom
bardament americane „F-84" și 
„F-100".

Avioanele forțelor aeriene mi
litare ale S.U.A. au părăsit a- 
ceastă bază anul trecut and pre
ședintele de Gaulle a refuzat să 
admită amplasarea pe teritoriul

—,------ ©---------- -
împotriva înzestrării armatei 
canadiene cu arma nucleară

: OTTAWA 4 (Agerpres).
Congresul canadian al muncii 

din provincia Quebec . a adresat 
primului ministru Diefenbaker o 
scrisoare în care se pronunță cu 
hoțărîre împotriva tuturor acor
durilor dintre Canada și Statele 
Unite cu privire la amplasarea ar
mei nucleare pe teritoriul Canadei.

„Congresul, se spune în scri
soare, nu este de acord nici cu 
înzestrarea forțelor armate cana
diene cu această armă. Prezența 
armei nucleare pe teritoriul Cana-1 
dci creează pentru țara noastră 
primejdia unui atac din partea 
oricărui eventual inamic al S.U.A. 
și a tiansformării ei într-un pus
tiu radioactiv".

Consiliile sindicale din Toronto, 
Montreal, Winnipeg, Vancouver și 
din mai multe alte orașe s-au pro
nunțat, de asemenea, împotriva 
plasări-, armei nucleare în Cana
da. Intr-o serie de orașe au avut 
loc demonstrații împotriva armei 
nucleare. Presa anunță că la can
celaria primului ministru și oe a- 
dresa altor personalități din guvern

(и й-a IIH asittfwie а НеваЬІісіі баіоееа
CONAKRY 4 (Agerpres)
La 2 octombrie poporul gui- 

nez a sărbători® a treia aniver
sare a independentei sale.

In capitala republicii, Cona
kry, a avut loc o paradă a uni
tăților armatei naționale, un mi
ting și o demonstrație. Cu acest 
prilej Seku Ture, președintele 
republicii și primul ministru a 
rostit o amplă cuvîntare.

Acum trei ani, a spus preșe
dintele, poporul Guineei a des
chis calea spre o suveranitate 
reală șt eficientă care exclude 
orice compromisuri cu forțele a- 
supririi, cu forțele colonialismu
lui și imperialismului. Poporul 
nostru a pășit cu hoțărîre pe 
calea revoluționară, opunînd tu
turor încercărilor de activitate 
subversivă și tuturor complotu
rilor contrarevoluționare o înal
tă vigilență care a fost și rămîne 
caracteristică pentru înaltul său 
nivel de mobilizare și conștiință 
politică, hotărîrea sa de a nu 
ceda nici una din realizările sale 
și nici una din victoriile sale.

Eliberarea Guineei nu numai
—__—©----------------

O primejdie pentru statele 
Americii Latine

MEXICO CITY 4 (Agerpres).
O profundă îngrijorare au stîr- 

nit în rîndul popoarelor din țările 
latino-americane hotărîrile primei 
conferințe a reprezentanților state
lor majore ale țărilor din America 
Centrală, care a avut loc recent 
la baza maritimă militară guate
maleză „Mariscal Savala".

Franței a armei atomice ameri
cane pe care S.U.A, refuzau să 
o pună sub controlul guvernu
lui francez.

Pe atunci presa burgheză a 
stîrnit în jurpl acestui fapt o 
mare zarvă propagandistică, în- 
fă-țișînd pe generalul de Gaulle 
ca pe un apărător al „suvera
nității naționale" și „indepen
denței" Franței. Acum însă cînd, 
folosind așa-zisa „criză a Ber
linului", avioanele americane 
s-au înapoiat din nou la Cham
bley șî mai înainte la Toul Etaîn 
și Chaumont, ziarele burgheze în 
mod -TOșînos nu scriu nici un 
rînd.

se primesc numeroase scrisori din 
partea canadienilor; în care aceștia 
se pronunță împotriva înzestrării 
forțelor armate canadiene cu arma 
nucleară.

Primul ministru Diefenbaker, 
scrie ziarul „Canadian Tribuae" 
s-a lovit de problema cea mai 
critică de la venirea sa la putere.

------- _=0=----

India este îngrijorată 
de evenimentele 

din Siria
DELHI 4 (Agerpres). — Cores

pondentul din Haiderabad al agen
ției Reuter transmite •

Primul ministru al Indiei, Ne
hru, a declarat ziariștilor în tim
pul vizitei sale la Haiderabad că 
India „este firește foarte îngrijo
rată" de recentele evenimente din 
Siria".

„Am apreciat cumpătarea preșe
dintelui Nasser și declarația lui că 
problemele ivite trebuie reglemen
tate pe cale pașnică", a spus Ne
hru, răspunzînd la o întrebare. 

că a fost o victorie asupra co
lonialismului francez, ci a făcut, 
totodată, o breșă adîncă în fron
tul forțelor asupririi și exploa
tării care acționează în Asia, A- 
frica și America Latină.

Demascînd mascarada ruși
noasă înscenată de O.N.U. în 
Congo, Seku Ture a arătat că 
forțele reacționare caută să folo
sească această organizație in
ternațională ca un camuflaj 
pentru continuarea războaielor 
de exterminare împotriva popo
rului african din Algeria, împo
triva popoarelor frățești din An
gola Și Africa de sud, pentru a 
menține acolo vechile relații ba
zate pe asuprire și exploatare.

„Principala problemă care tre
buie să fie rezolvată pentru 
triumful păcii în întreaga lume 
este problema egalității între po
poare. Iar această egalitate — 
factor hotărîtor al progresului și 
păcii în întreaga lume — poate 
fi realizată numai prin lichidarea 
totală a colonialismului și impe
rialismului, a spus în încheiere 
Seku Ture.

Săptămînalul mexican „Prensa 
Libre" relatează că la această con
ferință s-a hotărît să se înființeze 
un birou de informații pentru co
ordonarea acțiunilor anticomuniste 
și că adevăratul scop al conferin
ței la care au luat parte reprezen
tanți ai statelor Guatemala, Salva
dor; Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica și Panama, a fost crearea u- 
nei armate speciale care să poată 
ataca țările unde ar exista guverne 
cu o orientare de stingă.

Prensa Libre" subliniază că 
această hoțărîre pune în primejdie 
suveranitatea Mexicului și este în
dreptată împotriva Cubei.

------ - _;_:•—•■=====•=------------
In legătură cu ocuparea canalului Panama 

Un tratat care nu mai corespunde
WASHINGTON 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, la 2 octombrie un pur
tător de cuvînt al Departamentu
lui de stat a declarat că guvernul 
american studiază în prezent cere
rea guvernului panamez de a în
cepe negocieri cu Statele Unite 
în vederea încheierii unui nou 
tratat cu privire la zona canalului 
Panama. Această cerere este cu
prinsă într-o scrisoare adresată 
recent președintelui Kennedy de 
Robert Chiari, președintele statu
lui Panama.

-----------o-----------
In S.U.A, răsar zeci de organizații 

cu caracter fascist
LONDRA 4 (Agerpres).
Săptămînalul „Sunday Times" 

publică o corespondență din New 
York în care se arată că pe tot 
cuprinsul Statelor Unite ca urmare 
a isteriei războinice și intensifică
rii cursei înarmărilor răsar zeci 
de organizații cu caracter fascist.

La Houston, statul Texas, a luat 
ființă o organizație denumită „Ti
nerii împotriva comunismului' care 
se manifestă, scrie corespondentul, 
„într-un mod de~a dreptul ridi
col". Dr. Billy James Hargis din 
Tulsa, statul Oklahoma, se laudă 
că a creat „cea mai mare organi
zație anticomunistă din America"-. 
„Cruciada creștină” 1 anurtță că 
împreună cu alte grupări de ex
tremă dreaptă a format o socie
tate secretă pentru „coordonarea 
luptei împotriva subversiunii”.

Corespondentul arată că acești 
„Cruciați anticomuniști” sînt spri
jiniți de ofițeri în retragere și

Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

NEW YORK 4 (Agerpres)
In ședința plenară din după- 

amiaza zilei de 3 octombrie a A- 
dunării Generale a O.N.U., la dis
cuțiile politice generale au luat 
cuvîntul reprezentanții Albaniei, 
Paraguayului și Pakistanului.

Behar Shtylla, ministrul Aface
rilor Externe al Albaniei, după ce 
a subliniat că în ultimii ani s-au 
repurtat victorii uriașe împotriva 
forțelor colonialismului și impe
rialismului, a arătat că politica a~ 
gresivă a S.U.A. și a celorlalți 
membri ai N.A.T.O. amenință se
rios cauza păcii.

Behar Shtylla a subliniat im
portanța încheierii Tratatului de
pace german și a înfăptuirii de
zarmării și a cerut Adunării Ge
nerale să restabilească drepturile 
legitime ale R.P. Chineze în
O.N.U.

Pedro Vilare, ministrul adjun 
al Afacerilor Externe al Para
guayului; a acordat atenția prin ■ 
cipală problemelor interne ale ță-

----------------- Q

încheierea Tratatului de pace cu R. D. 6. 
va constitui o lovitură dată militarismului

BERLIN 4 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

A.D.N., Lothar Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R.D. Ger
mane, președintele Partidului 
Național-Demoaat din Germa
nia, luînd cuvîntul la o confe
rință a acestui partid, a subli
niat, printre altele, că încheierea 
Tratatului de pace cu Germania 
va constitui o lovitură grea dată 
militarismului. „Măsurile luate 
de noi la 13 august, a spus Lot
har Bolz, ușurează simțitor a- 
cest act. Tratatul de pace va fi 
încheiat cu R.D. Germană dacă 
puterile ocidentale vor continua 
să-l respingă. Acest lucru va a- 
vea o mare importanță pentru 
pacea în Europa, căci Tratatul 
de pace va consfinți frontierele

La 1 octombrie președintete 
Chiari a declarat în fața Adunării 
naționale panameze că tratatul în 
vigoare, încheiat în anul 1903, 
„nu mai corespunde revendicărilor 
panameze" și aduce prejudicii in
tereselor economice ale țării.

Uitima oară nemulțumirea opi
niei publice panameze față de o- 
cupația militară americană a cana
lului Panama s-a manifestat cu o 
deosebită tărie în noiembrie 1959 
cu prilejul sărbătoririi indepen
denței; cînd au avut loc violente 
manifestații antiamericane.

chiar activi, printre care se numă
ră și generalul Edwin Walker fost 
ptnă nu de mult comandant de 
unitate în Germania occidentală 
care „predica preceptele organiza
ției John Brich" (Faimoasa orga
nizație fascistă avînd strînse le
gături cu cercuri influente din 
S.U.A. — N.R.1).

Infiltrarea în școli și universi
tăți a acestor extremiști este în 
creștere, subliniază coresponden
tul care arată că organizațiile reac
ționare se ocupă și de difuzarea 
de filme cu caracter anticomunist. 
------ -=©=-

Deschiderea primei 

universități ghaneze

ACCRA 4 (Agerpres)
La Legon, în apropiere de Ac

era, a avut loc deschiderea festi
vă a primei universități ghaneze, 
creată pe baza fostului colegiu. 

rii sale și a proslăvit programul 
președintelui S.U.A., Kennedy pen
tru America Latină, Vilare a fost 
nevoit însă să recunoască că a- 
jutorul economic străin în țările 
Americii Latine nu poate fi efi
cient dacă nu se vor depune efor
turi pentru stabilizarea prețurilor 
la principalele mărfuri ale țărilor 
latino-americane.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Pakistanului, Zafrulla-Khan, a în
cercat să înlocuiască problema de
zarmării generale și totale prin 
cererea de a se înceta experiențele 
nucleare, căutînd să abată aten
ția delegărilor de la primejdia 
pe care o comportă intensificarea 
cursei înarmărilor și să amine dis
cutarea acestei probleme strin
gente a contemporaneității, de a 
cărei rezolvare depinde în ultimă 
instanță și problema încetării, ex
periențelor nucleare.

Cu aceasta ședința plenară de 
după-amiază a Adunării Generale 
a O.N.U. a luat sfîrșit

existente și prin aceasta va 
crea noi bariere în calea revan- 
șismului".

Existența R- D. Germane ca 
stat independent și suveran, a 
continuat L. Bolz, capătă o no
uă confirmare prin tratatul de 
pace. Va fi zdrobită concepția 
Bonnului, potrivit căreia acea 
parte din Germania, care face 
parte din N.A.T.O. trebuie să se 
întindă pînă la Oder.

Conform tratatului de pace, 
Berlinul occidental va fi trans
format îhtr-un oraș liber, neu
tru și demilitarizat". 4

Lothar Bolz a insistate mod 
amănunțit asupra sarcinilor 
Partidului National-Democrat
din Germania, ca partid al pă
turilor mijlocii, în lupta pentru 
încheierea Tratatului de pace și 
pentru rezolvarea problemei Ber
linului occidental, dînd o înaltă 
apreciere alianței, trainice dintre 
toate partidele și organizațiile 
de masă reunite în Frontul NaJ 
țional al Germaniei Democrate.

PRODRAM DE RADIO
6 octombrie

PROGRAMUL I. 6,30 Cîntece 
populare sovietice, 7,00 Radiojur
nal și sumarul presei centrale, 
7,45 Muzică ușoară, 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,00 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 9,30 Prietena noastră car
tea, 10,08 Coruri și scene din o- 
perele lui Verdi, 11,03 Suite de 
balet, 11,40 Muzică populară ro
mînească interpretată de Natalia 
Șerbănescu și Grigore Kiazim, 
12,30 Laureați ai celui de-al II-lea 
Concurs Internațional „George 
Enescu" — 1961. 13,05 Convert 

I de prînz, 14,30 Melodii populare 
romînești, 15,50 Cîntece din țările 
socialiste, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,30 Emisiune muzicală pen
tru copii, 18,30 Viața literară în 
Uniunea Sovietică, 19,05 Tribuna 
radio, 20,30 Program muzical pen
tru fruntași în producție din in
dustrie și agricultură, 22,30 Muzică 
din operete. PROGRAMUL II. 
12,15 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 13,30 Radioreportaj • 
Proiectanții uzinei, 14,30 Simfonie- 
poem de Dumitru Bughici, 15,0C 
„Răsună cîntecul și jocul pe me
leagurile patriei", 16,15 Piese ins
trumentale de tineri compozitor, 
romîni, 17,00 Concert popular 
18,05 „Sub steagul gloriosului 
partid" — montaj de cîntece și 
versuri, 19,30 Teatru la microfon : 
„Omul cu arma". Adaptare radio
fonică după piesa lui Nikolai Po
godin, 21,45 Muzică populară ro
mînească interpretată de Felician 
Fărcașu, 22,35 Săptămîna muzicii 
R.D. Germane.
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