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Realizări ale muncitorilor 
preparației Lupeni

In luna martie, dato
rită însemnatelor canti
tăți de cărbune furniza
te peste plan de minerii 
din Lupeni, Vulcan, U- 
ricani și a desfășurării 
întrecerii socialiste între 
echipe, colectivul prepa
rației Lupeni a obținut 
la spălarea cărbunelui o 
depășire de plan de 3,8 
la sută. In activitatea 
pentru asigurarea bunu
lui mers al instalațiilor 
uzinei s~au evidențiat e- 
cbipa condusă de spălă
torul Gyorgy Ștefan, 
schimbul lui Wilk Emil 
de la flotație, echipa lui 
Moldovan Victor de la 
încărcare. Întreținerea u- 
tilajelor a fost asigurată 
în permanență de lăcă
tușii din echipele con
duse de Drotzinger An
drei, Dascălu Ștefan.

Cziler Carol și Erdosi 
loan.

Atenție deosebită s-a 
acordat calității cărbu
nelui spălat. Ca urmare 
a măsurilor luate pentru 
înlocuirea unor elevatoa
re, pentru schimbarea «■ 
nor site, a îmbunătățirii 
cgutării la silozuri, pro
centul de cenușă în căr
bunele cocsificabil a fost 
redus cu 0,2 puncte fa
ță de normă. Un aport 
de preț pentru îtnburtă 
tățirea calității producției 
le-au adus schimbul de 
la spălare condus de Du
mitrescu Alexandru, cel 
de la flotație condus de 
Kertes Alexandru și e- 
chipa de încărcare con
dusă de Gașpar Emerik.

ing. IOAN IONICA
corespondent

Din inițiativa deputaților
Recent din inițiativa 

deputaților Hunyal: loan 
ș: Jura Valeria, cetățenii 
de pe străzile 6 Martie, 
Minerul (circumscripția 
nr. 26) și «t'ăzile Dece- 
bal, Grivița 5i Daina 
(circumscripția nr. 43) 
din Vulcan au efectuat 
mai multe acțiuni de mun- 

pentru în- 
cartierelor 
Cu acest

că voluntară 
frumusețarea 
unde locuiesc, 
prilej ei au curățat și re- 
amenajat zonele verzi, au 
reparat gardurile, au să
pat 200 metri de șanț și
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șoferul Acs Alexandru de la U.R.U.M.P. deși 
nu este prea tlnăr se numără printre fruntașii 
în munca, patriotică. El participă mai întot-, 
deauna la acțiunile de muncă voluntară ale 
tinerilor, ajutîndu-1 la transportarea fierului 
vechi-

ftpgirtayii mineritului scriu despre experiența lor

Cu toate brigăzile peste plan, 
In abataje avansârl mari

au așternut piatră și ni
sip pe porțiunile de drum 
erodate.

Intr-un viitor apro
piat tovarășii Nistor 
loan, Isac Fulviu, Vlai- 
cu Petre, Aramă Vasili- 
ca și alți deputați în 
Sfatul popular al ora
șului Vukan vor organi
za acțiuni de muncă vo
luntară pentru repararea 
punții de peste Jiu îns
pre Plesnitoarea, pentru 
construirea unui solar 
nou pentru copii etc.

- oglindă a abundentei 
din magazine

Vitrinele magazinelor 
textile ale O.C.L. Produ
se .Industriale Petroșani 
au >/st amenajate, în a- 
ceastă primăvară, cu sco
pul unei mai bune pre
zentări a mărfurilor de 
sezon Colectivul de vi- 
triniori al O.C.L. Produse 
Industriale a căutat să 
găsească pentru fiecare 
vitrină, potrivit specifi
cului magazinului, o te
matică. Și, desigur, prin
cipala temă o constituie

prezentarea confecțiilor, 
stofelor. încălțămintei și 
a celorlalte produse ne
cesare oamenilor muncii 
în anotimpul primăverii. 
S_a căutat ca vitrinele 
să fie astfel aranjate in
cit să oglindească abun
dența mărfurilor din ma
gazine, să prezinte noile 
produse și, mai ales, să-l 
ajute pe cumpărător să-și 
aleagă articolele care îi 
sînt necesare.

Cărbune de
Grija pentru ca întrea

ga cantitate de cărbune 
extrasă să fie de cit mai 
bună calitate, constituie 
pentru colectivul minei 
Vulcan o preocupare cen
trală La toate sectoarele 
minei alegerea șistului îo 
abataje 
atenție, 
dovedi* 
primele 
că djn

se face cu mare 
Lucrul acesta este 
de faptul că în 
10 zile de mun- 
aprilie, cărbunele
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bună calitate
blocuri extras la Vulcan 
a avut un procent de ce
nușă cu 1,4—3,1 la sută 
sub normă. Cărbunele 
trimis de minerii Vulcă- 
neni la preparația Lupeni 
conține acum cu 3,8—4,4 
la sută mai puțină cenușă 
decît norma admisă. Cele 
mai bune rezultate în a- 
legerea șistului din căr
bune 1 au obținut mine
rii sectoarelor III și IV 
ale minei.

Sectorul I В al 
Lupeni exploatează 
bataje frontale stratul 13. 
Minerii care muncesc pe 
acest strat au create con
diții bune de
muncă. Datorită 
acestui fapt in
luna trecută ei 
și-au depășit 
planul cu peste 
910 tone de căi" 
bune cocsificabil. 
In prima decadă 
din aprilie, fron- 
taliștii de aici 
continuă să obți
nă de aseme
nea, realizări 
frumoase. Pe sec
tor planul 
cadal e 
cu peste 
ne de 
rezultat 
și-au adus con-

de- 
depășit 

750 to- 
cărbune, 
la care

frontaliștilor
minei
cu a-

tribuția brigăzile condu
se de Urzică Constantin, 
Băcanu Sava, Gîrea loan, 
Marton Dionisie și Vinc- 
ze Iosif.

Sectorul I este sectorul de 
bază al minei Uricani. Din ex
ploatarea stratului 8—9, colec
tivul nostru acoperă circa 60 
la sută din volumul total al 
cărbunelui extras pe mină. Bi
lanțul primului trimestru din 
acest an este rodnic. Planul a 
fost depășit cu mai bine de 
3000 tone de cărbune cocsifi
cabil, in abataje am obținut o 
productivitate medie de 5,48 
tone de cărbune pe post, iar 
toate brigăzile 
pregătiri și-au 
sarcinile.

Stratul 8—9 
acum numai cu abataje came
ră. Ca mecanizare avem doar 
cratere TP-1 și, mai recent, per
foratoare pneumatice rotative 
în toate abatajele. Pentru a 
ridica toate brigăzile Ia nive
lul celor fruntașe este necesar 
să se creeze la fiecare loc de 
muncă condiții corespunzătoa
re. In primul rînd am asigurat 
o aprovizionare bună în sub
teran. Acum putem spune că 
regia sectorului își face pe de
plin 'datoria, că la fiecare loc 
de muncă există la timp goa
lele necesare, lemnul, armătu
rile trebuincioase. In consfă
tuirile de producție pe sector 
propunerile făcute de mineri 
au fost incluse în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice 
și s-a urmărit îndeplinirea lor 
întocmai. In acest fel au putut 
fi îndepărtate o seamă de greu
tăți, au fost rearmate și refă
cute porțiuni de galerie, de 
linie ferată. Un accent deose
bit s-a pus și se pune pe res
pectarea termenelor la lucră
rile de pregătiri. La aceste lu
crări au fost plasate brigăzi 
bine organizate, conduse de 
mineri cu experiență. In luna 
martie, de pildă, brigada lui 
Mischie Gheorgbe, care a lu
crat un timp la pregătiri în 
cărbune, a obținut o avansare 
de aproape 55 m./lună în con
diții de exploatare nu tocmai 
favorabile. Tot la pregătiri a- 
vem brigăzi bune ca cele con
duse de Șerbănescu Alexandru,

din abataje și 
depășit ritmic

se exploatează

I
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I Fabrica de rulmenți de la Bîrlad I
.8 Ctnd se vorbește despre avîn- un înalt grad de calificare, tti 2 
8 tul industrializării socialiste a marea lor majoritate tineri §8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
O o
wV

Bora Grigore, Malnuș Gheor- 
ghe, Stăncău. loan. Toyte bri
găzile noastre de la abataje șl 
pregătiri își depășesc ritmic 
sarcinile de plan.

Asigurarea condițiilor bune 
de muncă a dus Ia creșterea: 
productivității in abataje. Iată 
cîteva exemple: în luna fe
bruarie brigada lui Timofte 
Spiridon a muncit cu un ran
dament de circa 4,740 tone de 
cărbune pe post, pentru ca in 
martie să realizeze 5,120 tone 
de cărbune pe post. Brigada 
lui Ștefan Nicolae in februarie 
a realizat 5,490 tone pe post, 
Iar în martie 5,960 tone pe post. 
La toate abatajele creșterea 
productivității ‘muncii s-a ob
ținut și prin sporirea vitezelor 
de avansare. La abatajul nr. 
9 brigada lui Apostol Vasile a‘ 
realizat in martie cite 4,170 
tone de cărbune pe post, (lu
crînd în condiții grele norma a 
fost de 3,500 tone pe post) pe, 
seama unei avansăti de 59 mJ 
într-o cameră și de 34 m. în 
cealaltă. ■ Rezultate bune în a-; 
ceastă direcție a oț^inut șl bri-ț 
gada de la abatajul nr. 10 con
dusă de Cîrciumaru Victor. In 
luna martie brigada a avan
sat într-o cameră 44 m. și în 
cealaltă 49 m./lună.

Sporirea vitezelor de avan
sare și deci a productîvițățlli 
în abataje a avut repercusiuni 
pozitive asupra întregului sec
tor și asupra cîștigului mine
rilor. Față de circa 5,050 tone 
pe post cît s-a realizat în fe-* 
bruarie în medie pe sector în 
abataje, în luna martie acest; 
indice a sporit la 5,480 tone pei 
post. La brigăzi cîștigul pe>î 
post de miner a sporit în mar-: 
tie de la 83,29 lei la 110,10 lei..

In urma experienței din mar
tie, acum ne străduim să rea
lizăm la toate locurile de mun
că extragerea a cite două cîm- 
puri pe schimb in abatajele ca
meră. Acest program de lucru, 
în părte, l-am introdus la bri
gada lui Nicolae. loan de la a.- 
batajul nr. 5 
Abatajul are 
racteristici: 
bele arini. 3,9 
de 5,2 m. si, 
In martie brigada a 
într-o aripă 59 m. și în cea
laltă 45 m., total deci 104 m. 
ne lună. Planul-abatajului, sta
bilit pentru o viteză de avansa-; 
re de 73-75 m./lună a fost depă
șit cu 425 tone de cărbune, rea- 
l’z’rdu-se un randament metllu': 
de 7.700 tone 
zilele lucrate 
*•03 obținută 
Nicolae loan 
5.5—6 m. de

ing. NICOLAE TESLICI 
șeful sectorului I Uricani

pe stratul i 8—9. - 
următoarele că- 
înălțime în am- 
m.. lățimea ^iad: 
respectiv, 4,3 nv 

avansat

marea lor majoritatetul industrializării socialiste a 
Moldovei, sînt amintite unități 
puternice ridicate în ultimii ani: 
hidrocentrala „V. I. Leniri1 de 
la Bicaz, laminorul de țevi de 
la Roman, micro hidrocentralele 

se ridică in număr de 10 
de-a lungul Bistriței, îmblinzind 
kilowații din apele acestui rîu și 
strunindu-i pe conductori grei 
de oțel-aluminiu; este amintită, 
de asemenea, fabrica de rulmenți 
de la Bîrlad. Marca acestei fa
brici este bine cunoscută multor 
întreprinderi constructoare 
șini din țară șirle peste 

Ceea ce impresionează 
mul rînd aici este gradul 
nicitate, precizia cu care 
rează, organizarea exemplară a 

§ muncii și ordinea desăvîtșită din 
% fabrică.

Pentru ca să ajungă la masa 
de. montaj și de acolo la rampa 
de recepție sub forma rulmenților, 
oțelurile speciale străbat un drum 
destul de întortocbiat, sînt pre
lucrate la un mare 
mașini.

Barele lungi de 
intrarea în fabrică 
forjă. .Aici ele sînt 
și se transformă în stive mari de 
inele brute, negricoase, de rul
ment, In hala întinsă a secției 
strungărie fiecare inel în parte 
este prelucrat cu multă atenție. 
Dacă la strungărie se lucrează cu 
toleranțe de zecimi de milimetru 
față de cota admisă, la secția ur
mătoare, adică la rectificare, a- 
ceste toleranțe sînt mult mai 
strînse : e vorba de sutimi de 
milimetru și uneori de microni. 
Cu ajutorul calibrelor și al cea
surilor comparatoare sînt măsu
rate toate cotele interioare și ex
terioare ale inelelor. Muncitori cu
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9
de ma- 
hotare. 
în pri
de teh- 
se lu-

număr de

oțel își fac 
pe la secția 
„decapitate11

Minerii din brigada condusă de Păcuraru Traian, de la sec
torul III al minei Vulcan, se situează pe loc de frunte in în
trecerea cu celelalte brigăzi. In prima decadă a lunii 
e‘ și-au depășit planul de producție cu peste 100 tone 
bune cocsificabil.

IN CLIȘEU : Minerii Marcu Dumitru, Florea Oprea 
ca Nicolae dintr-un schimb al brigăzii conduse 
Traian.

in curs 
de căr-

și Sto4- 
de Păcuraru
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O 
care au învățat meserie la școala g 
muncii din fabrică, slăpînesc cu g 
pricepere mașini complicate de g 
rectificat interioare și exterioare, g 
de rectificat plane, strunguri au
tomate de prelucrat role și altele.

Dar, rulmenții nu pot fi conce- g 
puți fără bile. In fabrică sînt ci' 8 
leva mașini de presat orizontale. 8 
Barele înroșite de oțel sînt in
troduse in aceste mașini. Un cu
țit le taie la dimensiuni cores
punzătoare apoi sînt preluate de 
un braț care le introduce într-o 
presă. Una după alta, bucățile 
de oțel roșu cad într-o tavă. Iu 
glumă oamenii îi spun acestei 
mașini „găina care fabrică ouă 
roșit*. Acestea sînt viitoarele bile 
ale rulmenților. După un drum 
lung în care ele sînt prelucrate, 
bilele ajung la atelierul de sorta
re. Tinere în halate vernil și cu 
mănuși albe pe mîini le cerce
tează cu migală. Bilele sînt atîl 
de lucioase incit chipul muncitoa
rei se vede în ele ca într-o o • 
glindă.

La controlul final se face sor
tarea pe tipuri de rulmenți a 
rolelor și bilelor. Aici muncitorii g 
se folosesc de aparate de măsură 
și control de o înaltă precizie. 
Ceea ce nu vede ochiul vede a~ 
paratul. Mașinile de sortat ca și 
aparatele de precizie sînt sensibile 
la cote de la un micron pînă la 
0,1 micron.

După ce toate corpurile de ru
lare sînt montate și rulmentul es
te gata de a fi ambalat și trimis 
la drum spre cei care~l așteaptă, 
pe suprafața lucioasă a inelului se 
aplică cu litere mărunte marca și 
numele de tmndrie al certificatw 8 
lui de naștere : Fabricqt în Re- 8 
publica Populară Romînă.
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pe post. Față de 
în plin, i ansa- 
dA brigada Iul; 
revine pe zi la" 
front.
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Utemistul Haîdu Alexandro,1 
de la atelierul mecanic al ml-*' 
ne! Petrila este un muncitor 
cu o înaltă calificare proce
sională și un inovator pasio
nat

Fotoreporterul nostru i-ai 
surprins lucrînd cu dispozttf ' 
vul conceput de eL .* j
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• Dimineață la orele 6,30 pe 
stadionul din Lenea vor avea 
loc întîlnfri de rugbl Intre e- 
chipele Jiul Petroșani — Elec
tro putere Craiova contînd pen
tru calificarea în categoria A 
după care se va desfășura me
ciul de rugbi între echipele

Clubul din Petrila are mulți prieteni din rîndul copii
lor. Aproape zilnic, ei pot fi întâlniți la bibliotecă sau la 
diferite cercuri. Printre prietenii clubului poate fi întâlnit 
destul de des și elevul Iekel Francisc. Pasionat al desenului.
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IN CLIȘEU : Elevul Iekel Francisc, la cercul de desen * 
de la club. J

Biblioteca — 
de c

In fiecare zi, cînd timpul le 
permite, muncitorii ceferiști nu 
pierd ocazia de a se abate pe 
la biblioteca din stația Petro
șani. Aici cele cîteva sute de 
volume 
poziție. 
Sabina 
proape 
turile acestora, 
străduiește ca 
Indice cartea pe

de cărți le stau la dis- 
Bibliotecara Bendea 

a ajuns să cunoască a- 
pe fiecare cititor, gus- 

De aceea se 
fiecăruia să-î 

care ar dori-o

Acțiuni tot mai multe
Biblioteca stației C.F.R. dis

pune de un fond de cărți de 
peste 7000 volume. Numai a- 
nul acesta fondul de cărți a 
fost îmbogățit cu încă 700 vo
lume. Ca urmare a crescut și 
numărul cititorilor care au a- 
juns Ia 300, pînă în prezent ei 
citind 3500 de volume.

La bibliotecă au fost pre
zentate în această perioadă 7
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Cresc rîndurile 
organizațiilor de bază 
din sectoarele minei 

Lupeni
Succesele de seamă pe câ

ți re le-au obținut in perioada 
g trimestrului I al acestui an 
g minerii din Lupeni in înde- 
g plinirea sarcinilor de plan și 
g a angajamentelor de intre- 
g Cere reflectă eficacitatea 
g muncii politice a organiza - 
8 țiilor de partid desfășurat? 
8 In acest scop in rîndurile mi 
8 nerilor exploatării.
8 Pentru întărirea continuă a 
fi influenței organizațiilor de 
l| partid in rîndurile minerilor. 
II comuniștii de la mina Lu
ll peni desfășoară o activitate 
8 susținută in vederea lărgirii 
II rindurilor lor, prin primirea 
I In partid a celor mai înain- 
i| tatâ muncitori, mineri și teh- 
I nielenl de frunte In lupta 
g pentru realizarea sarcinilor 
g da producție. In cursul pri- 
I motor trei luni ce au trecut
I din acest an. rîndurile orga- 
■ nlzațlllnr de bază din sectoa- 
o rele minei au fost In conți- 
g nul creștere. In lunile la- 
g nnarie șl februarie, organ!- 
• zațlfle de bază de la mina 
S Lupeni au primit in rindu- 
g rile lor 40 de membri șl cân
ii didatl de partid, Iar în luna 
îl martie numărul membrilor și 
îl candidațllor de partid noi 
g primit! s-a ridicat la 30,
g O deosebită atenție au a- 
g cordat în ultimul timp orga- 
îl nisatâile de bază rezolvării 
g situației eândidaților eu sta
ll gini expirat. In cursul lunii 
î| trecute a fost rezolvată si
li tuatia a 28 de candidați cu 
g stagiul expirat.
II Printre membrii de partid 
î| recent primKi sfe numără 
g minerii fruntași Fetică Nico-

Slae. Dumitraș Nicolae. Simon 
Bel». Drosz Eugen și lăcă- 
g; ♦mnl Fierea Florescu.
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loc îndrăgit
i

recenzii printre care la căr
țile „Stepă cît vezi cu ochii" 
de N. Virta, „Viața, și opera Iui 
N. Grlgorescu", „inimă tînără" 
de A. Istvan și altele.

De asemenea, s-au organizat 
3 seri literare. Printre cei mai 
pasionați cititori ai bibliotecii 
se numără Medrea Iullu, Ola- 
ru Teodor, Alexandrescu Du
mitru, Mare Vasile, Sucală Ște
fan, Ghineț Sușana și alții.

In planul de perspectivă al 
bibliotecii sînt prevăzute o se
rie de obiective importante ca 
recenzii, concursuri-ghicitori, 
recitări, jocuri distractive șl 
altele. Toate acestea duc la 
îmbogățirea activității biblio
tecii.

La biblioteca tehnică
După terminarea lucrului, 

muncitorii de la Complexul 
C.F.R. Petroșani trec pe la 
biblioteca tehnică pentru a-șl 
îmbogăți cunoștințele cu ulti
mele noutăți tehnice, pentru a 
împrumuta cărți de speciali
tate.

Cele peste 1000 volume de 
cărți tehnice constituie un a- 
jutor prețios în munca cefe
riștilor. Nu de puține ori ele 
i-au ajutat să pună la punct 
unele Inovații, să-și comple
teze cunoștințele. Alături de 
cărțile tehnice cititorii urmă
resc cu multă atenție și colec
țiile din diferite publicații șl 
reviste de specialitate ce apar 
lunar. Acestea sînt citite șl 
studiate cu deosebit interes de 
muncitori.

Tovarășii Basârab Simlon, 
Constantinescu Teodor, Suciu 
Victor si Anghel Damian sînt 
doar cîțiva dintre cititorii per- 
maneți ai cărților tehnice.

Intoxicația accidentală este 
o îmbolnăvire foarte gravă ca
re pune în ретіеоі viața copi
lului. O substanță toxică dis
truge unele organe și aparate 
din corp fără de care acesta 
nu mai poate supraviețui.

Copilul sugar, care se tirăște 
deja, sau copiii mici, în curio
zitatea lor, pun mina pe orice 
le cade la îndemînă și pe baza 
unui reflex caracteristic aces
tei vîrste, duc totul la gură 
și dacă este un obiect solid 
ajungînd în căile respiratorii 
duce la axfixiere, iar dacă sînt 
lucruri care se pot mînca a- 
jung în stomac și produc into
xicații.

Medicamentele sub formă de 
bomboane, frumos coloratei 
prescrise de medic pentru a- 
numite boli, sînt lăste de pă
rinți la locuri accesibile 
ușurință copiilor care le 
ie mănîncă în cantitate 
neori — toxică. Alteori 
mici pot să ajungă, în 
nă, în posesia unor fructe sau 
semințe care nu sînt comesti
bile și pe care le mănîncă. El 
pot ajunge în posesia unor so-

cu 
iau și 
— u- 
copiii 

grădi-

Știința Petroșani — Grivița Ro
șie București.

« In Lupeni, la ora 10 Înce
pe crosul „Să întâmpinăm 1 
Mai".

• Cercul de filatelie al clu
bului central al sindicatelor 
din Petroșani, laorele 10,30, în
ființează o secție de filatelie 
peniru tineret.

* La orele 10,30 pe stadie - 
nu. Minerul Lupeni începe me
ciul de fotbal de categoria A 
între Minerul Lupeni — Pro
gresul București.

9 La orele 19. va avea Ioc o 
seară închinată luptei de eli
berare a Africii. în cadrul clu
bului central al sindicatelor 
din Petroșani urmată de un 
program distractiv-educativ și 
dans.

N O T Ă
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NU-I FRUMOS
Frumos e cartierul Viscoza < 

Lupfeni. Frumoase sînt și ac- < 
țiunile ce le întreprind corni- 5 
tetele de blocuri pentru ă-1 I 
înfrumuseța șl mai mult. 5 
Dar nu-i frumos din partea 5 
sectorului I.C.O. Lupeni că 5 
neglijează confecționarea u- > 
Hor lăzi de depozitare a res- ? 
turilor menajere. Neglijența ? 
sectorului I.C.O. însă nu se 1 
oprește aici.

Cartierul viscoza III este ■; 
cel mai nou cartier al orașu- I 
lui Lupeni. Ultimul bloc con- S 
struit în acest cartier a fost $ 
daț în folosință la sfîrșîtul' 5 
anului trecut. De atunci zeci 1 
de gospodine pîndesc doar, 5 
doar, o să apară vreo mași- ? 
nă I.C.O. pentru transportat ? 
resturile menajere. PInă a- < 
cum însă așteptarea pare ? 
zadarnică, iar malul pîrîului j 
Braia a devenit depozit de ? 
resturi menajere dovadă a ! 
neglijenței celor care ar tre- < 
bui să se îngrijească de salu- < 
britatea orașului, deci și a. < 
cartierului Viscoza Ш.

/

Să ferim copiii de intoxicații
iuții sau săpunuri, atunci cind 
mamele spală.

Copiii care au înghițit sau 
au mincat diferite medicamen
te sau fructe toxice după un 
timp oarecare, variind de la 
‘/2 oră 2—3 ore, în funcție de 
cantitatea de toxice și virsta 
copilului, încep să vorbească

Sfatul medicului

fără legătură, fără înțeles, sînt 
neliniștiți, nu-și găsesc locul.

In cazul sodei caustice, co
pilul simte imediat arsuri și 
dureri în jurul gurii, pe buze, 
In gură, pe esofag, îndărătul 
pieptului și la stomac. In a- 
ceste locuri se produce o ro- 
.șeață și ohiar răni mai mult 
sau mai puțin întinse Și adinei.

Cu unele sau altele din a- 
ceste semne, copilul este adus 
la spital. Aici i se dă ajuto
rul medical de urgență și dacă 
copilul a fost adus la timp, 
poate fi salvat.

Prevenirea acestor intoxica-

Риіи гаімп — alih

La mina Vulcan ca și In ce
lelalte exploatări miniere din 
Valea Jiului s-a extins perfo- 
rajul rotativ la toate lucrările 
din cărbune. Sînt folosite în a- 
cest scop mașini rotative de di
ferite construcții. Din acest an 
am început să utilizăm perfo
ratoarele rotative pneumatice 
fabricate la U.R.U.M.P. care pre
zintă un progres tehnic sim
țitor. Rezultatele comparative 
din producție arată că în ur
ma micșorării greutății și îm
bunătățirii principiului lor de 
funcționare, perforatoarele 
produse de U.R.U.M.P. sînt des
tul de bune, au o viteză mare 
de perforare atunci cînd pre
siunea 
în jur 
losirea 
ne-am 
deficiențe. Așa de pildă, dacă 
la U.R.U.M.P, s-ar utiliza ma
teriale de calitate mai bună și 
o tehnologie mecanică și ter
mică care să* asigure o prelu
crare de calitate superioară a 
pieselor, atunci s-ar putea e- 
vita uzura prematură a mași
nilor rotative produse aici. Ele 
deși se comportă bine la în
ceput, după 2—3 luni de func
ționare prezintă deja o uzură 
înaintată la pinioane, cilindri.

O altă problemă, pe care co
lectivul de la U.R.U.M.P. tre
buie să o rezolve de urgență, 
este calitatea capetelor deta
șabile armate cu plăcuțe vi
dia, ce servesc tot la perfora-

-----------—Ѳ,
PE TEME DE CONSTRUCȚII

aerului comprimat este 
de 3,5 atmosfere. In fo- 

acestor perforatoare 
lovit însă și de unele

Finisajele exterioare
problemă actuală pentru șantiere <
îmbunătățirea timpului, creș

terea zilei, creează condiții fa
vorabile pentru executarea lu
crărilor de finisaje exterioare 
șl alte lucrări de pe șantie
rele de construcții, in același 
timp, se pot face mai ușor și 
o seamă de finisaje interioare 
ca tencuire, mozaicare etc.

Un exemplu bun de preocu
pare față de această problemă 
11 dă șantierul Lupent care a 
organizat Începerea lucrărilor 
de tencuieli exterioare — bri
gada lui Vleki Iosif — la clă
direa Complexului cooperati
vei meșteșugărești, s-a început 
montarea schelăriei în jurul 
unor blocuri din cartierul Vls- 
eoza I și execută tencuieli in
terioare Ia noul bloc D aflat în 
construcție, schele pentru ten- 
culre exterioară s-au montat 
și la unele obiective de pe 
șantierul Petroșani: complexul 
cooperației meșteșugărești, la
boratoarele institutului de 
mine, blocul A 1 — Livezeni 
etc.

Cu toate acestea, începutul 
trimestrului П nu a fost mar

ții este însă un lucru mult 
mai sănătos. Pentru aceasta 
va trebui ca medicamentele, 
soluțiile toxice, soda, săpunul . 
etc. să nu fie ținute la locuri 
accesibile copilului.

De asemenea, va trebui să 
învățăm din timp copiii să nu 
m&nînce nimic ce nu le este 
cunoscut dinainte. Cînd mer
gem în excursii să atragem a- 
tenția copiilor să nu mănlnce 
diferite fructe sau semințe etc.

In caz de intoxicație cu so
dă vom da imediat copilului 
să bea apă cu oțet sau ceai cu 
multă lămîie, neutralizlnd ast
fel o parte din toxice. In caz 
de intoxicație cu diferite me
dicamente și fructe din cele 
amintite, vom da copilului să 
bea lapte dulce și albuș de ou.

in asemenea situații, de ur
gență, vom duce copilul la spi
talul de copii aduci nd totoda 
tă și un exemplar din medi
camentul sau fructele amintite 
spre a ajuta pe medic în apli
carea celui mai util tratament.

dr. TEODOR PONOVA 
medic de copil

STEAGUL..ROȘU

In pro- 
în fap- 
la сопг- 
detașa-

Din 
feno-

jul rotativ. Ultima serie din a- 
ceste capete detașabile care a 
sosit la mina Vulcan s-a com
portat nesatisfăcător 
ducție. Defectul constă 
tul că metalul folosit 
fecționarea Capetelor 
bile prezintă porozități și _re- 
tasurl în urma turnării, 
această cauză are loc 
menu! de rupere a tijei capu
lui detașabil care se introduce 
in burghiu în timpul perforă
rii. Astfel, floarea rămîne pier
dută în gaură și în majorita
tea cazurilor nu se poate re
cupera. După primele încer
cări de perforare s-au pierdut 
din aceasta cauză o serie de 
capete detașabile. Se mai în- 
tîmplă uneori ca plăcuțele vi- 
dia să se 'dezlipească de floa
re și astfel să se piardă, ceea 
ce denotă că sudura executată 
lasă de dorit In privința cali
tății. Cred că un schimb de 
experiență între sudorii de la 
U.R.U.M.P. șl cel de la mina 
Lupeni care au experiență în 
sudarea plăcuțelor vidia ar fi 
binevenit.

Sperăm că tovarășii de la 
U.R.U.M.P., prin revizuirea teh- 
nc’c-giei de turnare și prelu
crare a capetelor detașabile 
necesare perforajului rotativ, 
vor îmbunătăți calitatea aces
tor produse astfel ca ele să co
respundă pe deplin cerințelor 
minerilor.

ing. N. LUPȘA 
mina Vulcan

cat de o intensificare cores
punzătoare a lucrărilor exteri
oare : finisaje, diferite amena
jări, lucrări, definitivări la o- 
biectivele în construcție.

Pentru anul curent, sînt 
multe asemenea lucrări de e- 
xecutat. Constructorii din Lu
peni au inclus în planul șan
tierului tencuirea exterioară a 
tuturor blocurilor clădite cu 
ani in urmă la Vlscoza I și ră
mase nefinisate. De aceea, ar 
fi necesară montarea unei sta
ții centrale de mortar, in mij
locul grupului de blocuri, șt 
organizarea transportării mor
tarului la fiecare obiectiv prin 
conducte și pompe. In’privin
ța schelei, șantierul are'posi
bilități, în schimb conducerea» 
trustului trebuie să dea un a- 
jutor masiv in dulapi, acești» 
lipsind! acum complet. Tot la 
Lupeni, o lucrare care trebuie 
încheiată definitiv, prin exe
cutarea ultimelor finisări, ește 
grupul de alimentare cu apW 
a orașului.

Pe șantierul Vulcan sînt în 
prezent în curs de construcție 
3 blocuri cu 120 apartamente 
și o școală modernă cu 16 săli 
de clasă. Toate aceste obiec- k. 
tive trebuie tencuite exterior 
încă in lunile următoare. ” 
aici mai sint de făcut unele 
lucrări la alimentările cu apă 
de la Vulcan șl Anlnoasa —■ a 
căror executarea trebuie inohe- 
lată. La fel. pe șantierele din 
Petroșani tși așteaptă executa
rea tencuirea exterioară a gru
purilor de blocuri din cartie
rele Livezeni. с. I. Parhon, o 
seamă de drumuri, alei, asfal
tări etc.

■Este necesar ca pentru tri
mestrul II, conducerile șantie
relor să-șl alcătuiască îm
preună cu beneficiarii — pla
nuri de perspectivă pentru e- 
xecutarea lucrărilor de finisaje 
— In deosebi finisaje exterioa
re. amenajări, lucrări de defi
nitivare a unor obiective — 
pentru a putea planifica în 
timp începerea șl executarea lor. 
In acest fel. se v^r npțea Dla- 
nlfica mai bine forțele șantie
relor. șe va face mai bine apro- . 
vizionarea cu materiale etc.

Constructorii din Valea Jiu
lui au DosibH’+ști nentru rea
lizarea Integrală a planului de 
finisaje exterioare, 
pornit la lucru încă 
cum I

Trebuie 
de pe a-
MTHAIȘT.
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Romînia și Africa

Eveniment de seamâ
La 15 aprilie a.c se săr

bătorește pentru a cin- 
cea oară Ziua libertății 
Africii. Acest eveniment 
are loc în condițiile 
existenței sistemului mon
dial socialist, avîntului 
mișcării de eliberare na
țională, ale succeselor ob
ținute de popoarele afri
cane în lupta împotriva 
colonialismului. Anii 
1960 și 1961 au intrat 
în istorie ca „Anii Afri 
di", mareînd «astfel ma
rile transformări politice 
petrecute pe acest 
continent. Procesul 
trămării sistemului 
ui al se 
plin. Se apropie sfîrșitul 
erei cînd Washingtonul 
și Londra, Parisul, Lisa
bona și Bruxelles ul ho
tărau nestingherite desti
nele unor popoare cu
noscute numai prin pris
ma cotelor bursiere ale 
monopolurilor care ex
ploatau uriașele bogății 
ale Africii.

De-a lungul deceniilor, 
colonialiștii au luat afri
canilor nu numai pămîn- 
tuL posibilitatea de a 
trăi o viață cit de cît o- 
menească, ci au încercat 

lipsească și de cul- 
și istoria lor. Ei au 
să-i silească să-și 
pînă și denumirea

desfășoară

uriaș 
des- 

colo- 
din

să-i 
tura 
vrut 
uite 
țărilor loc, pînă și pro
priul lor nume. Mi
zeria de neînchipuit, 
discriminarea rasială, jig
nirea demnității naționa
le, iată ceea ce a carac
terizat dominația colo
nialiștilor în Africa.

Astăzi, 29 de țări din 
Africa și-au cuoerit in
dependența națională. 
Multe dintre acestea și-au 
dobîndit o binemeritată 
autoritate pe plan inter
național, promovind o 
politică, independentă, de 
neutralitate.

Harta Afridi mai este 
însă marcată de pete ne
gre ale dominației colo
nialiste. 60 de milioane 
de africani nu și-au do
bîndit încă libertatea. Dar 
valul mișcării de elibera
re națională crește în țări 
ca Angola, Rhodesia, 
Ruanda-Urundi, Kenya 
etc. Anul aoesta, Ziua 
libertății Afridi este săr
bătorită în condițiile în
cetării războiului colonia
list din Algeria. care 
deschide calea areăriî unei 
Algerii independente, rod 
al luptei eroice purtate 
timp de aproape opt ani 
de poporul algerian. Po
poarele africane asaltează 
ultimele poziții ale colo
nialismului pe continen
tul negru. Și in această 
luptă ele se bucutâ de 
sprijinul cel mai larg al 
tuturor țărilor socialiste, 
al popoarelor iubitoare 
de pace din lumea întrea
gă Dedarația cu privire 
la acordarea independen
ței țărilor coloniale și de
pendente inițiată de U- 
niunea Sovietică, și adop
tată de Adunarea Gene
rală a O.N.U., constituie 
un sprijin de cea mai 
mare însemnătate dat lup
tei de eliberare 
relor africane.

R.P. Romînă 
ferm lupta de 
națională
africane. De 
Organizației 
Unite, 
sistem colonialist, tovară
șul Ghcorghe Gheorghiu- 
Dej a spus : „Poporul 
romîn se pronunță cu 
hotărîre pentru abolirea 
definitivă ți neîntîrziată 
a acestui sistem mons
truos, care face să se cu
tremure de rușine pe ori
cine se simte om“.

Țări independente
Republica Arabă U- 

nită, Etiopia, Republica 
Liberia, Republica Sud~ 
Africană, Libia, Maroc, 
Sudan, Tunisia, Republi
ca Congo, Somalia, Re
publica Dahomey, Re
publica Niger, Republica 
Volta Superioară, Re
publica Coasta de FiT 
def, Republica Ghana, 
Republica Guineea, Fe
derația Camerun, Repu
blica T ogo, Republica 
Senegal, Republica Mali, 
Republica Malgașă, Re
publica Ciad, Republica

Africii Centrale, Repu
blica Congo (Brazavil- 
le), Republica Gabon, 
Federația Nigeria, Sier
ra/ Leone, Mauritania, 
Tangatnca. Cele 29 de 
state independente cu
prind peste două treimi 
din „continentul negru".

Lupta de eliberare na
țională dusă de poporul 
algerian a determinat în
cheierea acordurilor fran- 
co-algeriene, ceea ce 
deschide calea dobîndi- 
rii independenței Alge
riei.

Luptă pentru independență
teritorii de- 
Angola, Ba- 

Beciuanaland, 
Guineea spa-

Au mai rămas 23 dc 
colonii și 
pendente : 
soutoland, 
Gambia,
niolă, Guineea portughe
ză, Zanzibar, insulele 
Capul Verde, Ifni, Ke
nya, Insula Mauriciu, Sf

Elena, insulele Seychel
les, Somalia franceză, U- 
ganda, Federația Rhode, 
sia și Nyassaland, Afri
ca de sud-vest, Mozam- 
bic, insula Reunion, 
Ruanda-Urundi, Sao 
Tome, insula Principe, 
Sahara spaniolă, Swasi- 
land.

a popoa-

sprijină 
eliberare 

a popoarelor 
la tribuna 
Națiunilor

înfierînd odiosul

> Bogățiile continentului
Africa dă 62,8 la sută din producția de 

aur a lumii capitaliste, 98 la sută' din pro
ducția de diamante, 66,5 la sută dta pro
ducția de uraniu, 32,6 la sută din produc
ția de fosfați, 15,9 la sută din producția 
de cositor, 12,7 la sută din producția de 
plumb, 27 la sută din producția de cupru. 
De asemenea, Africa posedă 34,4 la sută 
din zăcămintele de minereu de fier alei 
lumii capitaliste, 51,4 la sută din cele de | 
cobalt, 74.9 la sută din zăcămintele de mi
nereu de crom, precum și uriașe rezerve 
de cauciuc natural. Africa deține 20 lai 
sută din rezervele hidroenergetice тонн 
diale. Fluviile Nil, Congo, Zambezi au un 
potențial uriaș.
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„Asociației 
din 
să

liberi și fericiți, dar 
vrea șă vă prevenim 
lupta voastră încă

s-a sfîrșit. Vă

„Africani fiți atenți
i,Vrem să ne exprimăm 

admirația față de reali
zările dv. în lupta pen
tru independență — 
scrie într-o scrisoare 
membrilor
prietenilor Africii" 
S.U.A. Vrem ca dv. 
fiți 
am 
că 
nu
chemăm să fiți atenți în 
fața unui nou pericol se
rios ce vă amenință : mi
na rapace a imperialis
mului american încearcă 
să acapareze bogățiile 
țăriloț dv.

Guvernul S.U.A. în
cearcă să vă înșele cu 
cuvinte mieroase și cu 
promisiuni, vrea să apa
ră în rolul de prieten al 
popoarelor africane. In 
rîndurile dv. există oa
meni care dau crezare a- 
cestor promisiuni. Acest 
lucru este de înțeles, de
oarece S.U.A. ,_____ ■
este departe de 
dv iac dv. nu-i 
cunoașteți pe a- 
merioani așa cum 
îi cunoașteți 
belgieni, 
francezi 
englezi.

pc 
pe 
pe

Somalia este una din țările africane care și-a cucerit recent 
independența. Una din moștenit io epocii coloniale : lipsa de 
drumuri și șosele. In prezent au început să se construiască șo
sele modeme.

Noi. negrii care locuim 
în S.U.A. vrem să vă 
spunem deplinul adevăr, 
despre felul în care sînt 
tratați în S.U.A. oamenii 
cu pielea neagră. Ne adre
săm în mod deosebit po
porului din 
Congo care 
jugul asupririi

, dar poate 
sub căldiul 
imperialiștilor

Acum 400 de ani stră
moșii noștri au fost stră
mutați cu forța din Afri
ca și vîaduți ca sclavi în 
America. De atunci, 
milioane de negri 
S.U.A. — mai multi de
alt populația Congouiui 
— sînt supuși unor sufe
rințe și schingiuiri cate 
cu greu pot fi descrise. 
Negrii din America sînt 
sclavi fără drepturi. Ne
grul poate fi molestat, ars 
de viu, sau mutilat. In
tr-o perioadă de timp 
scurtă, din anul 1945 pî- 
nă în 1961, în S.U.A- au 
fost asasinați peste 3000 
de negri".

De la sfîrșitul secolului trecut, 
cînd Dimitrie Ghica Gotaănești 
și fiul său, Neculae, întreprindeau 
o călătorie aventuroasă prin So
malia, de la Congoul vizitat pe 
vremuri de romînul Sever Pleni- 
ceanu, sau din vremea cînd verii 
Strat au ajuns pe meleagurile 
Dahomeyului, Africa s-a transfor
mat enorm. Sub ochii noștri ea la- 
aă în urmă tragedia secolelor în 
caro a fost ținută intenționat în 
loc de colonialiști și pășește îa 
contemporaneitate.

Poporul rpmin care a cunoscut 
la rîndul său împilarea străină a 
sprijinit și continuă să sprijine cu 
hoțărîte lupta popoarelor africa.ie 
pentru dobândirea independenței 
sau pentru consolidarea indepen
denței cîștigate.

Relațiile diplomatice, economi
ce, culturale dintre țara noastră 
și noile țări africane devin tot 
mai strîose.

Perspectivele favorabile ale re
lațiilor economice dintre Republi - 
ca Populară Romînă și țările afri
cane sînt determinate de capaci
tatea industriei noastre de a furni
za economiei în curs de dezvol
tare a acestor țări, 
de mărfuri dintre 
Exprimînd această 
Transporturilor și 
țiilor al Republicii 
Edusei, a declarat următoarele 
după semnarea acordurilor econo
mice și culturale cu R P. Romînă : 
„Sîntem foarte fericiți că am avut 
posibilitatea 
acorduri cu 
primi sprijin 
în realizarea 
Numai datorită legăturilor econo
mice cu țările socialiste, țările in
dependente din Africa vor putea 
supraviețui, vor putea să se dez
volte".

Intre cele peste 80 de țări cu

un mare număr 
cele mai utile, 
idee, ministrul 
Telecomunica- 
Ghana, Krobo

să încheiem diferite 
Romînia, că vom 
din partea țării dv. 

proiectelor noastre.

care Romînia întreține în prezent 
schimburi comerciale se numără 
și cîteva țări africane. Dintre a- 
cesteaj primul loc îa ceea ce pri
vește volumul schimburilor îl o- 
cupă Republica Arabă Unită care 
importă de la noi cantități impor
tante de mașini} utilaje, produse 
chimice etc. in, schimbul produse
lor sale de export Primul acord 
comercial semnat) la începutul a- 
pului 1961 între R.P. Romînă și 
Republica 
schimburi 
pute încă 
de față, 
pament și 
șini agricole, material rulant, uti
lai electronic etc. Misiunea de 
bunăvoință a Republicii Niger 
care a vizitat țara noastră în 1961, 
misiune condusă de Adamou Ma- 
yaki, ministrul Industriei și Co
merțului, a studiat posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor economice 
și culturale între cele două țări. 
Comunicatul comun semnat! cu 
acest prilej a relevat existența u- 
nor condiții favorabile pentru dez
voltarea unor asemenea relații

Schimbul de misiuni diplomatice 
la rangul de ambasade între tara 
noastră și republicile Ghana 
Guineea a creat 
cooperare rodnică 
Populară Romînă 
republici africane.

In ultimii ani 
schimburi comerciale și cu Maro
cul, Etiopia, Libia și alte țări.

Fără îndoială că hotărîrea ma
nifestată de poporul și guvernul 
Romîniei de a contribui la spriji
nirea eforturilor depuse de statele 
africane pentru lichidarea înapoie
rii lor economice și sociale, va 
aduce noi prieteni țării noastre, va 
mări numărul țărilor care colabo
rează între ele pe baza coexisten
ței pașnice.

Sudan a urmat după 
comerciale directe îace- 
din 1959. In momentul 
Sudanul cumpără echi- 
utilaje industriale, ma-

si 
posibilități de 
între Republica 
și aceste tinere

s-au realizat

Republica 
a aruncat 

belgiene 
ajunge acum 

de fier al 
americani.
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In Republic* Sud-Afrieanl, țară cu 15.500.000 locuitori din
tre care 4 cincimi sînt negri domnește cea mai cruntă teroa
re rasistă. Dar și in această „republică albă" se duce o luptă 
hotărită pentru desființarea politicii de apartheid. In clișeu, 
manifestație a populației de culoare Ia Johannesburg.

Popoarele africane sprijină dezarmarea 
generală și totală

tru interesele noilor țări indepen- , 
denie. înfăptuirea dezarmării ge 
nerale fi totale ar ajuta popoarele 
în lupta lor pentru lichidarea co
lonialismului fi imperialismului".

Propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la înfăptuirea dezarmării 
generale fi totale se bucură de urf 
larg sprijin din partea popoare
lor africane. Iată cîteva declara
ții ;

periențelor nucleare reprezintă spe
ranța tuturor popoarelor. Pentru 
noi, dezarmarea înseamnă sfîrfitul 
imperialismului fi colonialismului 
ceea ce ar duce la pacea generală 
atît de dorită de toate popoarele".

AHMED ZEMIRLIN, reprezen
tantul Algeriei în secretariatul per
manent al Consiliului de solidari
tate al țărilor Asiei și Africii ; 
„Atunci cînd prețedintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a 
prezentat la O.N.U. propunerea c» 
privire la dezarmarea generală si 
totală, noi am salutat pozițai U~ 
niunil Sovietice în această proble
mă".

M. PILISO, reprezentantul Par
tidului Congresului Național African 
din Republica Sud-Africană, în 
organizația Asociația Africană care 
își are sediul la Cairo : „Insistînd 
asupra dezarmării generale fi to ■ 
tale. Uniunea Sovietică fi poporul 
sovietic manifestă grijă si pentru 
interesele popoarelor care luptă 
pentru eliberarea națională, fi Pen-

С. KAMANGA, vicepreședinte
le Partidului Unit al independen
ței naționale din Rhodesia de 
nord : „Propunerile Uniunii So
vietice în problema dezarmării ex
primă tocmai ceea ce dorește po
porul nostru.

Nu există nici o îndoială că 
dezarmarea ar slăbi într-o măsura 
considerabilă forțele colonialismu
lui fi ar înlesni lupta popoarelor 
coloniale vpentru independență na
țională. lată de ce propunerile so
vietice cu privire la dezarmarea 
generală fi totală sînt sprijinite de 
noi".

MURSI SAAD ED-DIN, se
cretar general ad-interim al secre
tariatului permanent al Consiliului 
de solidaritate al țărilor Asiei si 
Africii : „Dezarmarea generală я 
totală fi încetarea imediată a ex-“

M. FAWZI, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Arabe Uni
te : „Trebuie să condamnăm răz
boiul fi să consacram țelurilor paș
nice resursele umane și economice 
mondiale. Noile realizări ale ftiin- 
ței trebuie să fie folosite spre 
binele omenirii fi nicidecum spre 
distrugerea ei".

K. YIFRU, ministrul Afacerilor 
Externe al Etiopiei : „Principala 
problemă de pe ordinea de zi a 
comitetului este problema dezar
mării generale fi totale. Este ne
cesar să ajungem la un acord cu 
privire la dezarmarea generală fi 
totală".
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STEAGUL ROȘU

Declarația Ministerului
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Prezențe romînești peste hotare

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
îf.ASS transmite :

La 13 aprilie Ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S S., din în
sărcinarea guvernului Uniunii So
vietice, a adresat Biroului Inter
național al expozițiilor din Paris 
o declarație în care se arată că 
guvernul U.R.S.S. a hotărît să nu 
mai organizeze în anul 1967 expo
ziția mondială la Moscova și să o 
amîne la o dată mai îndepărtată. 
Guvernul sovietic se va adresa la 
timp Biroului Internațional al ex
pozițiilor în problema organizării 
expoziției mondiale la Moscova în 
conformitate cu convenția din 
1928.

In această declarație se arată

se prevede organi- 
interval mai scurt

că în prezent 
zarea într-un 
de doi ani, de fapt a două expo
ziții mondiale — una la New York, 
în anii 1964-—1965 și alta la Mos
cova, în anul 1967. In consecință 
majoritatea țărilor lumii se află 
în fața alternativei : Fie să parti
cipe la două expoziții mondiale 
într-un interval mai scurt de doi 
ani, fie să prefere una din aceste 
expoziții în dauna celeilalte. Tre
buie să se țină seama și de faptul 
scurt dintre cele două expoziții; 
că, dat fiind intervalul atît de 
scurt dintre cele două expoziții, 
ele s-ar deosebi puțin una de alta 
în ce privește conținutul expona
telor.

O-

LONDRA 14 (Agerpres).
Săptămînalul englez „New Sta

tesman" publică articolul ziaristu
lui american Stone consacrat pro
blemei controlului asupra încetă
rii experiențelor cu arma nucleară 
Stone arată că rapoartele serviciu ■ 
lui american al inspecției de lito
ral și geodezioe care conțin ob
servații asupra exploziilor nu
cleare din S.U.A., dezmint pozi
ția oficială a Statelor Unite la 
Conferința de la Geneva potrivit 
căreia unele explozii nucleare nu 
ar putea fi detectate sau deosebi
te de cutremure. In legătură cu 
aceasta în articol se spune prin
tre altele :

„Guvernul S.U.A. nu a dat pu
blicității două comunicate cu pri
vire la recentele sale experiențe 
subterane. Primul este comu
nicatul cu privire la rezultatele 
observațiilor Serviciului american 
al inspecției de litoral și geodezice 
în timpul seriei de experiențe sub
terane în Nevada efectuate anul 
trecut. Acest raport a fost întoc
mit acum cîteva săptămîni fiind 
destinat Comisiei pentru energia 
atomică. Unele aluzii la conți
nutul lui s-au putut găsi într-o 
relatare a ziarului „Star" din Wa
shington care a scris : „Un savant 
cunoscut care dă consultații gu
vernului american arată că în 
cursul fiecărei explozii efectuate în 
Nevada (New Mexico) și chiar în 
cursul exploziilor cu o putere mai 
mică de o kilotonă, erau emise 
semnale de avertizare care tre
buiau să fie recepționate aproape 
în mod sigur de sistemul de con
trol pentru interzicerea experien
țelor".

Al doilea comunicat nepublicat 
a fost întocmit de același servi
ciu și se referă la observațiile fă
cute în străinătate asupra proiec
tului „Gnome" — explozie sub
terană în minele de sare din New 
Mexico. Cu mici excepții peste 90 
de stațiuni străine care au detectat 
explozia efectuată în cadrul pro
iectului „Gnome" au anunțat a- 
pariția primei unde de compresiu
ne. Cu ajutorul datelor furnizate 
de stațiunile străine serviciul ins
pecției de litoral și geodezice a 
avut, de asemenea, posibilitatea 
să întocmească graficul de mișcare 
a undei explozive, care permitea să 
se determine locul exploziei cu 
o precizie de cîteva zecimi de milă. 
Aceasta a confirmat părerea exis
tentă înainte a experților și anume 
că sistemul de inspecție poate fi 
„eșalonat" în așa fel ca să se 
determine locul exploziei subtera
ne în limite suficient de precise 
pentru detectarea ei cu succes

Un alt rezultat al acestui ra
port nepvblicat pînă în prezent 
constă în demonstrarea injusteței 
faimoasei teorii „a hrubei mari" 
elaborată de savantul american 
Teller. Potrivit acestei ■„teorii", da
că se efectuează o explozie într-o 
mare hrubă subterană, într-o rocă 
saliferă sau în roci tari, șocul seis
mic ar fi, atenuat sau ■„amortizat" 
aproximativ de 300 de ori astfel

îneît explozia de 300 de kilotoae 
ar apare pe seismografele insta
late la mari distanțe ca o explo
zie numai de o kilotonă.

In realitate explozia efectuată în 
cadrul proiectului „Gnome" a fost 
înregistrată în Suedia, Finlanda și 
Japonia sub formă amplificată și 
nu atenuată.

Aceasta înseamnă că teoria for
mulată de Teller s-a dovedit in
consistentă chiar la prima verifi • 
care. Aceste fapte însă sînt atît 
de puțin cunoscute în afara unui 
cerc restrîns din S.U.A. încât au 
putut fi redate într-o lumină ab
solut denaturată la Geneva".

Savanți sovietici distinși 
cu diplome de onoare

MOSCOVA 14 (Agerpres).
La 13 aprilie, Gheorghe Stoiaa, 

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Populare Romîne la 
Moscova a înmînat lui Nikolai 
Konovalov, membru activ al Aca
demiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S., laureat al Premiului Le
nin, și profesorului Nikolai Șme- 
lev diplome de onoare ale Socie
tății științifice medicale din R.P. 
Romînă.

La solemnitate au participat 
prof. G. G. Kocerghin, adjunct al 
ministrului Sănătății al U.R.S.S. și 
О. V. Kerbikov, membru al Aca
demiei de Științe 
U.R.S.S, precum și 
de știință, funcționari 
Ministerului Sănătății 
tecului Afacerilor 
U.R.S.S., ziariști.

Adresîndu-se savanților sovietici 
Gheorghe Stoian a subliniat că 
între oamenii de știință din Repu
blica Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică s-au statornicit relații 
permanente, trainice de prietenie

----------------- ©

și colaborare, ceea ce contribuie 
Ia promovarea științei medicale.

Nikolai Konovalov a exprimat 
mulțumiri colegilor romîni care au 
dat o înaltă apreciere meritelor 
medicilor sovietici. El a declarat 
că au fost statorinicite cele mai 
strînse contacte între colaboratorii 
Institutului pe care îl 
Institutul de neurologie 
Iov din București.

In cinstea oamenilor
sovietici, distinși cu diplome de 
onoare, a fost oferit un deiun la 
care au luat parte Ivan Kocerghin. 
locțiitor al ministrului 
Sănătății al U.R.S.S. 
sovietici.

conduce și 
I P. Pav-

de știință

Ocrotirii 
și medici

Medicale a 
alți oameni 
superiori ai 

și ai Minis- 
Externe al

Expuneri ale acad. M. Nicolescu
MOSCOVA 14. Corespondentul 

Agerpres transmite:
Acad. Miron Nicolescu, care se 

află la Moscova, a făcut o serie de 
expuneri de specialitate în fața 
matematicienilor de la Universita
tea de Stat 
face, de asemenea, 
Universitățile 
Tbilisi.

„Lomonosov". El 
expuneri 

din Leningrad

■>

Mare scandal economic în Filipine
MANILA 14 (Agerpres).
Presa americană dezvăluie cu lux 

de amănunte un mare scandal e- 
conomic izbucnit recent în Filipi
ne, „unul din cele mai senzațio
nale și mai explozibile scandaluri 
din istoria Filipinelor", după cum 
se exprimă ziarul „New York Ti-
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ASPECTE ALE MODULUI 
DE VIAȚA CAPITALIST

Vizifa lui M. Șolohov 
în Anglia

ANDREWS 14 (Ager- 
TASS transmite:

SAINT 
pres). —

După cum s-a mai anunțat M. 
A Șolohov se află de cîteva zile 
în Anglia. La 13 aprilie el la fost 
oaspetele Universității Saint And
rews — una din cele mai vechi 
instituții de învățămînt superior 
din Scoția. La Universitate a avut 
loc o adunare festivă, în cadrul 
căreia oaspetelui sovietic i-a fost 
decernat titlul de Doctor honoris 
causa al Universității. M. A. Șo
lohov este primul scriitor sovietic 
care a primit această înaltă dis
tincție.

-=©=

4 
♦ 
♦
♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

♦4*
♦

„Este mai ieftin 
să mori dedt să fii 

bolnav"
NEW YORK 14 (Agerpres).
„Este mai ieftin să mori" își 

intitulează William Mitchelfelder 
o carte despre asistența medica
lă în S.U.A. Autorul arată că 
titlul i-a fost sugerat de un me
dic, care i~a declarat: „Este mai 
ieftin să mori decît să fii bol
nav". Umorul pare cam cinic, 
dar medicul avea dreptate și se 
referea la cazuri pe care le cu
noscuse. O familie și-a pierdut 
mama Boala femeii, care a stat 
înainte de moarte în spital, a lă
sat familia într-o situație dintre 
cele mai grele. Pe umerii tatălui 
apasă nu numai grija pentru cei 
cinci copii, pe care îi avea ci o 
notă de plată în valoare de 2.655 
de dolari pentru medicamentele, 
tratamentul 
a soției.

Și totuși, 
mai ieftin.
S.U.A. provoacă nu numai dure
rea rudelor și prietenilor, ci și 
mari cheltuieli. După cum relatea
ză ziarul „Detroit News'' chel- 
uielile pentru înmormântare sc 
ridică în S.U.A. la 1.250 de do
lari. Relatînd acest fapt, ziarul 
scria că la Detroit a fost înfiin
țată o societate de luptă împotri
va creșterii... costtdui morții.

și șederea in spital

nici a muri nu este 
înmormântarea în

Escrocherie sadea
WASH1GTON 14 (Agerpres). 
A face carieră, este, la urma 

urmei, foarte simplu, după păre
rea unora care dețin funcții semi
oficiale în S.U.A. Ca argument 
d~na Ruth D. Bates, membră a 
unui „Consiliu pentru relațiile în
tre oameni" din districtul Co
lumbia, pune la dispoziția tineri
lor cititori un indicator — „Car
net pentru cei ce vor să facă 
carieră", „experiența celor 15 ară

de cercetări' desfășurată 
domeniul respectiv.

D-na Bates arată că, 
pentru „a ajunge" este

de ea гГ.

de fapt, 
suficient 

să „te interesezi îndeaproape de 
ce se poartă ca îmbrăcăminte'1-, să 
„mergi la manichiuristă și să porți 
lac alb pe unghii" și să te parfu
mezi cu parfum de lăcrămioare 
sau cu lavandă. Volumul d-nei 
Bates, împărțit în două capitole 
mari — unul pentru tineri și al
tul pentru tinere a fost distribuit 
unui număr de 25.000 de elevi, 
pe care, potrivit afirmațiilor d~nei 
Bates, îi așteaptă o carieră minu
nată.

Agenția Reuter relatează că 
părinții unora dintre tinerii care 
au primit volumul au cerut ca 
acest volum să fie retras.

Dat în judecată...
BUENOS AIRES 14 (Ager 

pres).
-„Cel mai senzațional proces 

care a avut loc în Argentina în 
ultimii 50 de ani este, după apre
cierea agenției France Presse, pro
cesul intentat tinăridui magistrat 
Carlos Alberto Nunez în vîrstă 
de 55 de ani", lată cum redă a~ 
genția evenimentele care au pre
mers procesului.

„Nunez a întreprins, împreună 
cu mai multi cetățeni curajoși în
cercarea de a purifica orașul Men
doza cunoscut de zeci de ani ca 
fiind „cetatea viciului". Poziția 
Mendozei situată la 1.100 km. de 
Buenos Aires, în apropiere de 
frontiera chiliana, a făcut din a~ 
cest oraș un loc de 
pentru contrabandiști, proxeneți și 
gangsteri de tot felul. Orașul era, 
practic, dominai' de un fel de 
mafia care se bucura de un soi 
de imunitate corupînd funcționa
ri superiori... Curînd Nunez a ob
ținut un mare succes în misiunea 
pe care și-o asumase".

Totuși... în fața justiției va a- 
pare Nunez ca inculpat. Motivul? 
Este acuzat că șt- neglijat unele 
îndatoriri judiciare"...
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mes". a fost 
cei mai mari 
din Filipine, 
Stonehill.

Sosit în Filipine în 1945 ca ofi
țer în armata lui MacArthur. Sto
nehill și-a clădit imperiul său, 
scrie săptămînalul american „New
sweek"; printr-o combinație de 
clarviziune și lipsă de scrupule". 
El avea prieteni în cercurile cele 
mai sus puse din preajma fostului 
președinte al Filipinelor, Garda 
Prevăzător el a sprijinit din punct 
de vedere finandar și campania 
electorală a rivalului lui Garcia 
Macapaga], care a ieșit învingător 
în alegerile prezidențiale. Acesta 
l-a făcut pe Stonehill să declare 
în public că -„îl are în buzunar pe 
Macapagal". Pus în fața unei si
tuații de netolerat în ochii proprii
lor săi concetățeni, președintele 
Macapagal a ordonat o descindere 
la birourile și locuința particulara 
a lui Stonehill. Documentele gă
site cu acest prilej au fost atît de 
compromițătoare, îndt Stonehill a 
trebuit să fie arestat și probabil 
va fi deportat. El este acuzat de 
evaziune fiscală, încălcare a regu
lamentelor bancare, corupere de 
funcționari publid și trafic de in
fluență și în plus de încercare de 
asasinat împotriva unui subaltern 
al său care a sesizat autoritățile 
asupra unora dintre afacerile ne
cinstite ale lui Stonehill.

arestat unul dintre 
oameni de afaceri 
americanul Harry

A. Karialainen 
a format noul guvern 

finlandez
HELSINKI 14 (Agerpres).
In seara zilei de 13 aprilie pre

ședintele Republicii Finlandeze 
Urbo Kekkonen, a aprobat lista 
noului guvern finlandez în frunte 
cu Ahti Karialainen (agraian). Din 
noul guvern de coaliție fac parte 
cînci miniștri agrarieni, doi din 
partea partidului popular finlan
dez, doi din partea partidului 
popular suedez și trei conservatori.

De asemenea, conducători ai 
organizațiilor sindicale participă 
la guvern în calitate de miniștri 
specialiști, deși în mod oficial sin
dicatele nu fac parte din coaliția 
partidelor din care este alcătuit 
noul guvern.

Potrivit relatării agenției France -ț 
Presse, „noul guvern a fost format 
în urma înțelegerii la care s-a a- 
juns între partidele participante la 
coaliție asupra continuării liniei 
politice „Paasikivi-Kekkonen" care 
are Ia bază neutralitatea Finlandei 
și relațiile prietenești cu Uniunea 
Sovietică".
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Schimbare de guvern 
în Franța

PARIS 14
După cum 

France Presse, 
ză a avut loc o ședință xri or 
dinară a Consiliului de Miniștri 
francez în cursul căreia primul 
ministru, Michel Debre a prezentat 
președintelui Republicii demisia 
guvernului său.

Tot în cursul după amiezii de 
sîmbătă, președintele de Gaulle 
l-a însărcinat pe Georges Pompi
dou, director general al Băncii 
Rothschild, cu formarea noului 
guvern. Cercurile politice franceze 
consideră că prin instalarea noului 
guvern se urmărește intensificarea 
influenței marelui capital în viața 
politică franceză.

(Agerpres).
relatează agenția 

sîmbătă duț^i-amia-

PROGRAM DE RADIO
16 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul ziarului „Scîn 
teia", 7,10 Melodii populare ro
mînești, 8,00 Muzică, 8,30 Cîn
tece și jocuri populare romînești, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 10,08 
Cînreqe pentru cei mici, 11,03 
Pagini alese din operete, 12,00 
Muzică distractivă de estradă, 
13,05 Interpreți și formații de 
muzică ușoară, 14,00 Muzică din 
opereta „Sărutul Gianittei" de Mi- 
Iiutin, 15,10 Muzică ușoară ro- 
mînească, 16,25 Soliști și forma
ții artistice de amatori. 18,00 
Concert de muzică ușoară din 
țări socialiste. 18,40 Studenți in- 
terp’reți ja microfon, 20,20 Me
lodii populate interpretate la mu
zicuță, 21,00 Din cele mai în
drăgite melodii și jocuri populare 
romînești, 23,17 Concert de es
tradă. ’PROGRAMUL II. 12,15 
Cîntă orchestra de instrumente 
populare a Radioteleviziunii so
vietice, 14,30 Din folclorul po-

poarelor, 15,30 Valsuri de con
cert, 16,15 „Republică patrie iu
bită" — program de cîntece. 
16,30 Vorbește Moscova !, 18,37 
Cîntece populare romînești de 
dragoste, 19,30 Din activitatea 
sfaturilor populare, 20,20 Concert 
de muzică ușoară, 21,15 Cîntă 
orchestra de mandoline a Com
binatului de industrializare a 
lemnului din Rîmnicul Vîlcea, 
22,00 Din prelucrările de folclor 
ale compozitorilor noștri.
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CINEMATOGRAFE

16 aprilie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Secerișul verde ; Al. Sabia: Cinci 
zile și cinci nopți ; PETRILA : 
Romeo, Julieta și întunericul ; 
ANINOASA : Sentința ; ISCRONI: 
Spectatori în ofsaid ; VULCAN : 
Drum bun autobuzele ; URICANI: 
Artistul.
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