
Proletar? 8ln foate țafîte, uniți-vă!

Sleagui roșu
Organ aî Goniitctuîui orășenesc r.m.R. Petroșani și ai Sfaiuiui popular orășenesc

Apropiata vizită a unei delegații 
de partid și guvernamentale sovietice 

in R. P. Romînă
La invitația Comitetului 

Central al Partidului Munci
toresc Romîn, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, o delegație de partid 
și guvernamentală a Uniunii1 
Republicilor Sovietice Socia
liste, în frunte cu tovarășul

N. s. Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., va tace o vizită de 
prietenie in Republica Popu
lară Romînă în a doua jumă 
tate a lunii iunie 1962.

Ѳ

Anul XIV 
XIX Nr. 3921

Miercur
23 mai

1962

4 pag. 20 bani

Citiți în interiorul ziarului:
• Cuvintarea lui Palmiro Togliatti
• Apelul Uniunii germane a păcii
• Vizita la Moscova a lui Modibo Keita
• Divergențe la Washingto n în legătură cu abordarea 

problemei laoțiene
• Mișcare grevistă în Italia

Realizări sporite în
Minerii sectorului III al minei 

Lupeni își sporesc continuu reali
zările. Ei depun eforturi susținute 
pentru realizarea integrală a anga
jamentelor asumate. Pînă pe data 
de 20 ale lunii mai sectorul are un
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Îndrumarea 
organizației U.T.M.— 
îti tâenția comuniștilor

x

Sectorul IV este cel mai mare 
sector productiv din cadrul ex
ploatării Petrila și totodată secto
rul unde lucrează cei mai mulți 
tineri.

In adunarea generală a organi
zației de bază din sector care a 
avut loc zilele trecute,- comuniștii 
au analizat felul' cum își desfășoa
ră activitatea comitetul U.T.M. și 
organizațiile U.T.M. pe schimburi 
din cadrul sectorului. Adunarea 
de partid s-a oprit cu atenție a~ 
supra unor neajunsuri din activi
tatea desfășurată de organizația 
U.T.M, pentru educarea comunis
tă a utemîștilor, pentru atragerea 
de noi tineri în rîndurile U.T.M.

Pentru îmbunătățirea muncii de 
viitor, adunarea generală a făcut 
o serie de recomandări în ceea ce 
privește organizarea temeinică a 
adunărilor U.T.M., atragerea de 
noi tineri la concursul ,,Iubiți car-' 

și la alte activități educative-, 
precum și în privința încheierii cu 
succes a învățămîntului politic 
U.T.M. Adunarea generală a în- ‘ 
credințat sarcini concrete unor ■ 
membri ai biroului organizației de ! 
bază și altor membri de partid ; 
pentru a îndruma activitatea bi- ; 
rourilor organizațiilor U.T.M.
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sectorul frontaliștilor 
plus de producție de 2042 tone de 
cărbune cocsificabil. Adăugind a- 
ceasta cantitate la producția ex
trasă peste plan în lunile anterioa
re, reiese că de la începutul anu
lui minerii de aici au livrat eco
nomiei naționale mai bine de 20.000 
tone de cărbune peste sarcina pre
văzută. La aceste frumoase reali
zări și-au adus din plin contri
buția brigăzile de frontaliști con
duse de Ghioancă Sabin, 
Victor și Ghioanaă loan, 
țin în medie randamente 
5 tone pe post.

Butnarii 
care ob' 
de peste

Inovatorii uzinei
Colectivul Uzinei de reparat 

utilaj minier Petroșani se 
preocupă permanent de intro
ducerea noului în procesul de 
producție, contribuind astfel la 
realizarea de economii și la 
ușurarea efortului fizic al mun
citorilor. In acest an în uzină 
au fost înregistrate 42 propu
neri de inovații, din care au 
fost acceptate 20. Printre ino
vațiile mai importante amin
tim pe cea a tov. ing. Crăciun 
Dumitru „Dispozitiv pentru in
dicarea limitei maxime a încăr
cării cîrligului macaralei", ino
vația unui colectiv în frunte 
cu tov. Kristalyi Ludovic, „Tur
narea în cochile a elicelor pen
tru motoarele electrice", pre
cum și inovația tov. 
Benedek „Dispozitiv de 
lemnul la freză".

Pentru lucrările lor, i 
nicii inovatori din uzină i 
recompensați cu premii.

Farkaș 
șlefuit

dest ui - 
au fost
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Minerii sectorului III investiții de la ex
ploatarea minieră Uricani dau un aport 
substanțial la dezvoltarea minei prin noile 
orizonturi pe care le sapă în subteran. Lu
crările miniere de deschidere executate de 
ei spre stratele de cărbune cocsificabil sînt

de bună calitate. IN CLIȘEU : Șeful sec
torului III investiții, tov. ing. Voichița Ion 
și mai mulți mineri din brigăzile de pre
gătiri conduse de Iles Ioan, Tokes Toma și 
Boboloacă Nicolae analizînd împreună rea
lizările obținute de colectivul lor în primele 
două decade din mai.
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Pentru intensificarea acțiunii de colectare a fierului vecht

Tinerii preparației din Lu
peni dețin drapelul roșu de or
ganizație U.T.M. fruntașă în 
colectarea fierului vechi pe Va
lea Jiului. Din această uzină 
au fost expediate spre oțelă- 
riile hunedorene în anul tre
cut 580 tone de metale vechi, 
in acest an tinerii preparatori 
s-au angajat să colecteze alte 
300.000 kg. fier vechi. v

De la începutul anului au 
trecut doar 4 — -...- -

• luni, dar jumă- Colectînd cantități sporite 
tate din anga- 1 - - - - - -
jamentul tine
rilor 
tori este aproa

pe realizat. In perioada 1 ia
nuarie — 1 mai 1962 ei au tri
mis oțelarilor 130 tone de fier 
vechi.

In ultimii ani, organizația 
U.T.M. de la preparația Lupeni 
a acumulat o bogată experien
ță în munca politică de mobi
lizare a tinerilor la această 
însemnată acțiune patriotică.

Gare este însemnătatea eco
nomică a 
a fierului 
Iau tinerii 
contribui 

de I

In uzină sînt expuse fotomon
taje care înfățișează 
laje, cite biciclete sau 
ticole se pot produce 
tonă de fier vechi.

Munca politică este 
de o organizare judicioasă a 
acțiunilor de colectare a me
talelor vechi.

Comitetul U.T.M. stabilește 
lunar pe secții ce cantități de 
fier vechi vor colecta tinerii.

ce utij 
alte ar- 
dintr-o

însoțită
par- 
blo- 
deo-

I

de fier vechi venim în

Sarcinile stabi
lite sînt discu
tate în adunări
le generale alei

prepara I Sprijinul producției de oțel I organizațiilor del
............ ' ■- ■ г bază и. T. M. 
In ultimul timp, se întreprind, 
săptămînal acțiuni de colecta, 
re a fierului vechi, ziua de joi 
fiind consacrată în fiecare sec
ție acestei acțiuni.

O bogată experiență în mo
bilizarea tinerilor la acțiunile 
de muncă patriotică a acumu
lat mai ales organizația U.T.M.

Comitetul blocului В din cartie
rul 7 Noiembrie din Petrila des
fășoară o muncă susținută de mo
bilizare a locatarilor la acțiuni de 
înfrumusețare a cartierului.

La amenajarea celor patru 
cele de zone verzi din jurul 
cului s-au evidențiat în mod
sebit locatarii Matei Rozalia, Co- 
loji Nicolae, Cojoaaru loan, Mun- 
teanu Gavrilă, Dragu Ilie, Holsoc 
Alexandru, Arcu Stelian, Diaco- 
nescu Nicolae, Țemneanu Viorica, 
Enache Nicolae și Enaclie Victo
ria care au efectuat zeci de ore 
de muncă patriotică la înfrumu
sețarea cartierului. Cetățenii din 
blocul B., nu sînt însă împăcați 
cu faptul că la înfrumusețarea 
cartierului nu participă toți locata
rii. Printre aceștia sînt tov. Găină 
Petru, Petran Ioana, Florea Ni
colae, Florea Alexandrina și alții.

KAKOCZI ADALBERT

acțiunii de colectare 
vechi, ce posibilități 
preparatori pentru a 
la realizarea planu

lui de colectare a fierului 
vechi pe uzină — iată doar cî- 
teva din temele discuțiilor ca
re se poartă în adunările ge
nerale ale organizației U.T.M.

(Continuare <n pag. 3-a)
POPESCU STELIAN
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Muncitorii fierari-betoniști din brigada comunistului Alexandru Constantin de pe șantie
rul de construcții de locuințe din Lupeni sînt în primele rînduri ale luptei muncitorilor con
structori pentru realizarea pianului, pentru îmbunătățirea calității lucrărilor.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tov. Alexandru C onstantin la o consfătuire cu 
brigada sa, discutînd despre realizarea planului de lucru al brigăzii.
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Pregătirile pentru duminica ti- 
s-au făcut din timp. 

Artiștii amatori au intensificat 
repetițiile pentru ca în duminica 
aceasta să prezinte în fața tova
rășilor lor de muncă programe 
reușite. Formația de dansuri. s-a 
întrunit de trei ori pe săptămână 
și a făcut repetiții la dansurile 
incluse în repertoriu. Au făcut 
repetiții și soliștii vocali, fanfara. 

Duminica în-
* chinată tinereții a
* fost anunțată încă 
J de dimineață prin

programul pre
zentat de fanfarăi 
care a adunat nu
meroși tineri și 
vîrstnici în jurul estradei amena
jate în fața sfatului popular al ora
șului Lupeni. In același timp pe 
terenurile de sport din localitate 
au început întrecerile la numeroa
se discipline. In sala Palatului 
cultural, artiștii amatori ai școlii 
nr. 1 de 8 ani din localitate au 
prezentat un bogat program artis
tic. Corul școlii a început progra
mul interpretînd numeroase ăn- 
tece. Gimnaștii au dovedit și ei 
măestrie în executarea Unor exer
ciții de gimnastică, după care au 
apărut pe scenă echipa de balet 
și formația de dansuri. Piesa 
„Cravata roșie“, în interpretarea 
echipei de teatru formată din e~ 
levi ai ciclului II de la aceeași 
școală, a cules tot atîtea aplauze 
ca și celelalte formații școlare.

După-amiază o bună parte din

programul duminicii tinereții s-a 
desfășurat pe estrada din fața 
sfatului. Aici și-au dat întîlnire 
cu publicul spectator formația de 
dansuri și soliști vocali ai cli. 
bului.

Din nou cîntece, dansuri, vese
lie și multe, multe aplauze. Solis
tele Serfezu M. Ciora Violeta, Si
mon It inel, cîntăreții Moldovan 
lacob, Sîrbu Gheorghe și Simon

Pe estradă — In sălile 
de spectacol — întreceri 

pe terenurile de sport
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se cîntece popir ♦
♦

Ștefan au cîntat 
cele mai frumoa-

lare și roman
țe, iar formația de ♦ 
dansuri a prezen- ♦ 
tat 
un program 

toată frumusețea.
Duminica tinereții s-a încheiat 

tot cu cînt și dans, de astădată 
într~una din sălile clubului. Or
chestra clubului a cîntat, iar ti
nerii s-au avîntat în vtrtejul dan
sului.

Nu numai pentru minerii și 
muncitorii tineri, ci și pentru nu
meroși vîrstnici care au asistat la 
manifestările cultural-artistice din 
această zi, duminica tinereții va 
rămâne pentru multă vreme o a~ 
mintire plăcută. Dar pentru orga
nizațiile U.T.M. din Lupeni, pen
tru colectivul clubului, duminica 
tinereții a constituit un mijloc de 
a-și îmbogăți experiența privind 
organizarea mai plăcută, mai ins
tructivă a timpului liber al tineri
lor.

spectatorilor *
deZ
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Prin extinderea 
susținerii metalice

Unul din principalele angaja
mente pe care și le-au asumat anul 
acesta minerii din Aninoasa pre
vede reducerea consumului specific 
la lemn de mină cu 0,3 m.c./1000 
tone de cărbune. In vederea înde
plinirii angajamentelor privind mic
șorarea consumului de lemn în a- 
bataje și galerii, conducerea ex
ploatării a preconizat, prin planul 
tehnic, extinderea susținerii meta
lice în subteran.

Luna aprilie a fost rodnică la 
mina Aninoasa în domeniul spo
ririi producției de cărbune extras 
din abatajele susținute cu armături 
metalice. Prevederile planului teh
nic la producția extrasă cu susți
nere metalică a fost depășit cu 
peste 2800 tone de cărbune, iar la 
susținerea metalici în galerii cu a- 
proape 100 de metri. Ca urmare, 
consumul de lemn pe mia de tone 
de cărbune extrase în luna aprilie 
a scăzut la mina Aninoasa cu 1,77 
mi.c.

inovatorii de la mina Vulcan 
au realizat un diapozitiv me
canic pentru curățat și uns 
cablurile mașinilor de extrac
ție de la puțurile de mină, iată 
acest dispozitiv Înfățișat în 
clișeul de mal sus.

„Luna proiecției muncii0 
la preparafia Lupeni

Prin hotărirea Colegiului Mi
nisterului Minelor și Energiei 
Electrice din 9—10 martie a. c„ 
luna mai a fost declarată „Lu
na protecției muncii" la toate 
exploatările miniere, uzinele șl 
celelalte unități. In cadrul a- 
cestei importante acțiuni vor 
fi căutate și puse in aplicare 
noi măsuri tehnlco-organlza- 
torlce menite să contribuie la 
întărirea protecției muncii, la 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de mun
că.

La preparația 
Lupeni, „Luna 
protecției mun
cii" găsește co
lectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri cu o seamă de 
succese dobîndite în domeniul 
protecției muncii. In cele 4 
luni trecute din acest an, la 
preparația Lupeni s-a înregis
trat o scădere a numărului de 
accidente cu 45 la sută față de 
aceeași perioadă din anul tre
cut. In luna aprilie nu s-a pro
dus nici un accident în sec
toarele preparației. Colectivul 
preparației, îndrumat de orga
nizația de partid și sprijinit 
de comitetul sindicatului a ho- 
tărît să-și dezvolte succesele
repurtate pe linia protecției 
muncii. Prima măsură luată a 
fost constituirea unei comisii 
de control preventiv formată 
din cele mai pregătite cadre 
tehnico-inginerești din prepa- 
rație. incepindu-și activitatea, 
comisia a controlat toate lo
curile de muncă. Deficien
țele depistate cu acest pri
lej au fost imediat înlătu
rate. mcepind cu luna mal, s-a 
introdus definitiv Instructajul 
N.T.S. demonstrativ. Acest sis
tem de instructaj S-a aplicat 
în luna aprilie experimental 
la preparația Lupeni și a dat 
rezultate bune. Instructajul 
demonstrativ constă în aceea 
că maiștrii de secție se depla
sează cu oamenii pe care îi 
instruiesc la fața locului de 
muncă și acolo le arată cum 
trebuie să lucreze corect la in
stalații, care sînt locurile pe
riculoase unde există posibili
tăți de accidentare și ce pres- 
Scripțîuni indică N.T.S.-U1 pen

PE TEME ACTUALE

tru a se putea munci tot tim
pul în deplină siguranță. In 
scopul Însușirii cit mai com
plete a normelor tehnice de 
siguranță și protecție a muncii 
de către muncitorii din sectoa
rele de preparare șl de trans
port, se vor procura și da aces
tora manuale de N.T.s. pentru 
metalurgie, construcții de ma
șini și transporturi feroviare. 
S-a prelucrat regulamentul de 
ordine interioară (îmbunătățit) 

cu întreg per
sonalul din pre- 
parație. Comi
tetele sindicale 
de secții au or
ganizat între 

sectoarele preparației o între
cere pentru cîștigarea „drape
lului de sector fruntaș în res
pectarea N.T.S.-ului".’ Cercul 
A.S.I.T. a pregătit o conferin
ță pe această temă.

In ansamblul de măsuri în 
curs de Înfăptuire în perioada 
„Lunii protecției muncii" se 
mai numără : completarea cu
tiilor de prim ajutor cu medi
camente, pansamente, sterili
zatoare ete.: distribuirea echi
pamentului de protecție; a fost 
intensificată prin toate mij
loacele propaganda tehnicii se
curității, aflșîndu-se noi tăbli 
țe cu inscripții de avertizare 
(în luna martie au fost con
fecționate 400 de astfel de tă
blițe) la locurile de muncă, 
panouri cu extrase din articole 
N.T.S.; organizarea unor schim
buri de experiență la celelalte 
unități din C.O.V.J. etc. Vor fi 
acordate în continuare premii 
acelor muncitori și maiștri ca
re, intervenind la timp, preîn- 
tlmpină producerea unui acci
dent — așa cum a fost în luna 
martie cazul lăcătușului Mlhoc 
Nicolae de la atelierul meca
nic care, cu mult curaj, a pre- 
Intîmpinat explozia unui tub 
de oxigen.

Toate aceste măsuri, odată 
aplicate în viață, vor asigura 
muncitorilor de la preparația 
Lupeni posibilitatea de a-și 
îndeplini sarcinile de produc
ție în condiții de siguranță 
mereu mai bune, cu eforturi 
fizice tot mal reduse.

I. BALAN I

Mina Lenea se află in plină dezvoltare. In subteran î 
< și la suprafață sînt introduse în procesul de producție noi « 
i și noi mașini și utilaje miniere moderne, care fac munca •
♦ minerilor mai spornică, mai ușoară. La începutul acestei * 
» luni, de exemplu, a făcut primele curse cu cărbune la i
♦ preparația Petrila o nouă lo comotivă electrică de 200 C.P.. « 
? crescînd. ca urmare capacitatea de transport la suprafață. * 
» IN CLIȘEU : Noua locomotivă electrică cu trolei, fabricată ♦
♦ în țară, indreptîndu-se cu un „țug" de cărbune spre pre- *
? parație. ,•'? |

Pași importanți pe calea introducerii 
tehnicii noi la preparația Petrila

Inovatorii și cadrele tehnico- 
inginerești de la preparația 
Petrila participă activ ia in
troducerea tehnicii noi în pro
ducție.

Ca urmare a muncii depuse 
pentru introducerea tehnicii 
noi, in luna aprilie s-au reali
zat un dispozitiv pentru gău
rit tablele pentru segmenți de 
filtru, un dispozitiv de reglare 
automată a șistului 0—10 mm. 
pe banda de șist în vederea 
colectării automate a probelor, 
un dispozitiv pentru extrage
rea rulmenților din interior, o 
instalație pentru controlul 
temperaturii cărbunelui uscat 
la silozurile de la brichetaj și 
s-a găsit o metodă rapidă de 
înlocuire a cupelor la eleva
toarele de bruțl.

In curs de experimentare se 
află un dispozitiv pentru de
clanșarea automată la cînta- 
rul de 100 tone de la linia V-a, 

un dispozitiv de alimentare cu 
bulgări mari a concasoarelor 
de mixte la separație, un pla
tou cu patru bacuri la strun
gurile „Iosif Rangheț". Se ex
perimentează, de asemenea, un 
nou tip de aparate Rheo pen- 
tur Jgheaburile de spălare.

S-a dat o deosebită atenție 
introducerii în procesul de pro
ducție, din fișele S.E. de la 
alte întreprinderi, a anumitor 
noutăți tehnice între care: 
cheie pentru montarea și de
montarea șuruburilor prizonie
re, dispozitiv cu role pentru 
randalinări încrucișate, port-: 
electrod pentru sudură, dispo
zitiv pentru ridicarea butoaie
lor în camioane etc. t

Un aport deosebit la Intro
ducerea tehnicii noi l-au adus 
inovatorii Kapros Augustin, 
Galinszki Rudolf, loniță loan, 
H6gh Iosif și alții.

sn(îniij •1 Considerațiuni asupra rocilor din Valea Jiului 
' ' ' li cu rol determinant in apariția silicozei

II. GRESIILE, sînt roci formate 
prin cimentarea nisipurilor de cu
loare de la cenușiu deschis și pî- 
nă la cenușiu închis, uneori cu 
nuanțe negricioase sau verzi. Se 
recunosc ușor după mărimea gra
nulelor minerale, mult asemănă
toare cu acelea ale granulelor de 
nisip. Ele sînt aspre la pipăit. Cu 
ochiul liber se deosebesc în gra
nule sticloase de cuarț, fluturași 
strălucitori de mică, minerale ne
gre, urme de cochilii sau vegetale 
incarbonificate, prinse sau fixate 
Intr-un ciment de natură calcaroa- 
să silicoasă sau argiloasă. Uneori 
te observă bine stratificația — mai 
ales oînd conțin urme de plante — 
alteori apar compacte și masive. 
Sînt dure și opun o mare rezis
tență la perforare și sfărîmate, în 
special cele cu ciment silicos. Con
ținutul de cuarț, determinat prin 
planimetrarea secțiunilor subțiri, 
variază în funcție de constituț'a 
lor mineralogică între 28,6 la sută 
(gresii argiloase) și 92,6 la sută 
(gresii silicoase).

ARGILELE, sînt formate prin 
întărirea mîlurilor și prafurilor fi
ne. Apar în nuanțe de culori ce
nușii — negricioase. Se recunosc 
ușor prin finețea la pipăit ca ur
mare a dimensiunilor mici ale mi
neralelor, greu vizibile cu ochiul 
liber sau cu lupa și prin mirosul 
specific de praf umezit pe care îl 

capătă cînd sînt udate. Apar com
pacte sau cu oglinzi de alunecare 
și frecare (argile frămîntate). Cu 
ochiul liber nu se observă decit 
fluturași de mică și resturi de co
chilii sau urme de plante catboni* 
ficate. Sub microscop, argilele apar 
constituite dintr-o masă fundamen-

Prevemrea formării prafului 
de mină — factor de seamă 
în îmbunătățirea condițiilor 

de muncă ale minerilor

tală argiloasă impregnată cu sub
stanță bituminoasă sau cărbunoasă 
— în cazul argilelor închise la cu
loare. In această masă se observă 
granule de cuarț de dimensiuni 
mici și forme diferite, în cantitate 
redusă, fluturași de mica, granule 
și cuiburi de pirită, concrețiuni de 
siderit și resturi organice (cochilii, 
solzi de pești, corpuri bituminoase, 
fragmente vegetale, etc. Majorita
tea argilelor sînt rezistente la de
zagregarea în apă. Unele din ele, 
in prezența apei, se transformă în 
pastă

Conținutul lor in cuarț nu de
pășește în general 10 la sută prin 
proporția între materialul grosier 
și fin. Sînt aspre la pipăit.

După însușirile microscopice, ar

gilele grezoase ocupă o poziție in
termediară între gresii și argile. 
Conținutul lor în cuarț variază în
tre 10 la sută și 30 la sută.

MARNELE ȘI ARGILELE BI
TUMINOASE. Ele se recunosc 
ușor după culoarea brună negri
cioasă sau neagră. Apar in apro
pierea stratelor de cărbuni. Nu 
sînt aspre la pipăit, deoarece mine
ralele componente sînt de dimen
siuni foarte mici. Sînt foarte re
zistente la dezagregare în apă. 
Sub apă degajă bule de gaz.

Sub microscop se observă în 
masa fundamentală — pe lîngă 
cristale mici și izolate de cuarț, 
fluturași de mică și granule sau 
cuiburi de pirită — numeroase cor
puri bituminoase ca granule de ră
șini, spori, învelișuri de frunze 
etc. Conținutul de cuarț al aces
tor roci nu depășește 5 la sută.

MICROCONGLOMER  AȚELE 
care apar foarte rar, și conglome
ratele întîlnite frecvent în aco
perișul și culcușul orizontului pro
ductiv, se aseamănă cu gresiile de 
care se deosebesc numai prin di
mensiunea mai mare a mineralelor 
componente. Conținutul lor în cuarț 
poate ajunge pînă la 95—98 la su
tă.

Din cele menționate, rezultă că 
din rîndul mineralelor din cons
tituția rocilor în care se execută 
berări minere apar unele ca de 

exemplu cuarțul, feldspatul și mi
ca cu rol important în apariția si
licozei. Literatura de specialitate 
consideră cuarțul ca mineralul cel 
mai periculos în apariția silicozei. 
Celelalte minerale, deși mai puțin 
periculoase, devin mai agresive a 
tunci cînd sînt asociate cu cuarțul. 
In special mineralele cu potasiu 
(micele albe și feldspații alterați), 
datorită acțiunii radioactive a izo-

Conținutul de SiOî 
liber în rocă

% 

mai 
între 10 — 
mai mic de

mare de 40%
40%
10%

Studiile și cercetările efectuate 
de Stația de Cercetări pentru Se
curitatea Minieră din Petroșani îu- 
cepind din anul 1956, au arătat 
că la actualele procedee de lucru 
din Valea Jiului se dezvoltă con
centrații de praf care depășesc cu 
mult aceste limite. Astfel, la perfo
rarea uscată a găurilor de mină, 
concentrațiile de praf variază în
tre 62.988 și 94.216 particule 
praf/cmc aer, la încărcarea prin 
diferite procedee, fără stropirea 
materialului cu apă între 3457 — 
20.096 particule praf/cmc aer, iar 
la 15 minute după pușcare între 
7000—11.145 particule praf c 
aer..

Intrucît aceste valori întrec în 
totalitatea lor cu mult concentra

topului K40 care favorizează mult 
acțiunea vătămătoare a cuarțului. 
Se citează cazuri de îmbolnăviri de 
silicoză provocate de acțiunea com
binată a acestor minerale, care au 
avut o evoluție mult mai rapidă 
decît a silicozelor obișnuite. ,

In funcție de gradul de pericol' 
al rocilor, prin N.T.S. sînt stabilite 
concentrațiile de praf maxime ad
mise la frontul de lucru. Iată cî- 
teva date în tabelul de mai jos.

Gradul de 
pericol

foarte periculoase 
periculoase 

puțin periculoase

Concentrația maximă 
de praf în nr. de par
ticule praf sub 5 mi

cron i/cmc aer
120-180
300—350

1000 

țiile de praf maxime admise, se 
impune ca actualele procedee de 
lucru din Valea Jiului să fie de 
urgență înlocuite prin procedeele 
tehnice de combatere a prafului 
cunoscute și experimentate cu re
zultate bune în Valea Jiului de 
către S.C.S.M. în ultimii ani. In
troducerea și generalizarea petfo- 
. ajului umed la locurile de muncă 
din steril, in curs de realizare în 
minele din Valea Jiului, const- 
tuie o măsură importantă pe linia < 
comDater:i și prevenirii îmbolnăvi
rilor de silicoză.

ing. PATRAȘCU M.
ing. COICULESCU M.

laboratorul de protecție a muncii
S C S M. — Petroșani
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Petru

U temistul 
Vcnnvulescu Pe
tru, lăcătuș în 
secția sculărie 
de la U.R.U.M.P. 
e fruntaș în 
producție, acti
vitatea obșteas
că cit și In 
munca cultu
rală.

IN CLIȘEU : 
Lăcătușul Vom- 
vulescu
In timpul lucru-

Din abatajele
In primul trimestru al aces

tui an majoritatea brigăzilor 
din sectorul I al minei Lonea 
au avut rebutate zeci de tone 
cărbune pentru șist vizibil. Prin 
aceasta, minerii acestui sector 
au contribuit și ei la depășirea 
cu 0,9 la sută a procentajului 
de cenușă pe exploatare. In a- 
ceastă perioadă brigăzile con
duse de Burdea Nicolae, Bă- 
lăpftgc Mănăilă șl Berindei Au
rel fost penalizate cu 25-47 
tone cărbune pentru calitatea 
necorespunzătoare a produc
ției date, in aceeași situație se 
aflau și minerii din abatajele 
nr. 9, 11 și 12. După cum se 
vede, era o situație care nu 
mai putea dăinui.

Sub îndrumarea organizației 
de bază, comitetul de secție 
sindicală și-a propus să des
fășoare o activitate susținută 
în scopul îmbunătățirii cali
tății producției. In primul rînd 
comitetul de secție, organiza
torii de grupe sindicale șl con
ducerea tehnico-administrativă 
a sectorului, împreună cu un 
grup de mineri fruntași, au 
studiat timp de mai multe zile 
cauzele care au făcut ca pro
ducția de cărbune să conțină 
mult șist, precum și măsurile 
ce trebuiesc luate în scopul 
îmbunătățirii calității. Rezul
tatul studiului și măsurile pro
puse au fost discutate apoi 

*Intr-o consfătuire de produc
ție a sectorului I.

Dezbaterile în consfătuirea 
de producție au scos la iveală 
cauzele care au făcut ca pro
ducția extrasă să nu fie Ia ni
velul cerințelor. Printre altele 
s-a semnalat că minerii din u- 
nele brigăzi, în goană după 
tone, nu aleg șistul 
grupele sindicale în 
sură au analizat in 
rile lor preocuparea 
a tehnicienilor față 
tea producției. Aici
muncitorilor, pe bază de cal
cul, cît a pierdut colectivul 
sectorului din cauza procenta
jului ridicat de cenușă. Numai 
In lunile februarie și martie 
a. c. — a spus șeful sectoru
lui I -- noi am pierdut peste 
10.000 Iei din cauza cantității 
exagerate de șist. Șeful secto
rului a mai arătat că minerii

—---0——
„Bme ar fi 

să nu se ma? greșească
Sub acest titlu a fost publi

cată o notă critică la adresa 
Oficiului P.T.T.R. Petroșani. In 
notă se arată modul defectuos 
de distribuire a imprimatelor 
la ghișeul de mandate prezen
tate, precum și greutățile ce 
decurg din aceasta. In urma 
articolului publicat, conduce
rea oficiului P.T.T.R. Petroșani 
a luat măsuri ca pe viitor să 
nu se mai greșească. Astfel s-a 
trecut la reorganizarea servi
ciului de la ghișeul mandate, 
luîndu-se măsuri ca imprima
tele să se vindă la alt ghișeu. 
In ce privește funcționara vi
novată, acesteia i s-a făcut 
observația cuvenită.

vizibil, iar 
mică mă- 
consfătui- 
mînerilor, 
de călită- 
s-a arătat

Pe faatitreicmuftcii patrioticepen/ruînfrum utefarea localităților

7 ilnic, numeroși oameni ai 
muncii cumpără mobilă. In 

timpul transportului se mai 
ciocănește un colț, rămîn pete 
mate în urma mîinllor. Totuși 
omul vrea să aibă o mobilă 
frumoasă. De ce nu înființea
ză cooperativa secție de lus
truit mobilă Ia domiciliu ?

pezervorul stației de distri
buție a benzinei de la pom

pa din Petroșani s-a stricat. 
Reparația durează însă mult 
timp iar benzină se dă numai 
la depozitul Competrol. Totuși 
orarlul de aici este menținut 
între orele 8—15. Este prea 
redus. Ar trebui modificat: în
tre orele 6—20.

mteei Lonea — 
numai cărbune de calitate! 
Avram Nicolae, șef de schimb 
in abatajul nr. 7 și Butnaru 
Iordache, șef de schimb în bri
gada lui lacob Petru, nu au 
pus la inimă lupta pentru o ca
litate superioară a producției, 
nu au tras la răspundere mi
nerii care au încă obiceiul să 
lase bulgări mari de șist în 
cărbune. Alți membrii de sin
dicat, printre care Benko Io
sif și Rek Iuliu au arătat că 
unii șefi de brigăzi și de schimb, 
artificieri, nu aplică — atunci 
cînd e cazul — pușcarea se
lectivă a frontului de lucru.

Consfătuirea de producție a 
adoptat măsuri menite să du
că la îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Una din măsurile 
adoptate a fost aceea ca, îna
inte de 
fie luat 
fiecare 
mita te 
găsit în 
punctajul în întrecere, 
lucru a sporit exigența mineri
lor față de alegerea șistului 
vizibil. In abatajul lui Burdea 
Ioan IV, de exemplu, norma de 
șist planificată era de 30 la 
sută. Datorită preocupării mi
nerilor de aici, procentul de 
cenușă a fost redus lntr-о mă
sură mult mal mare.

In consfătuirea de producție 
membrii de sindicat au cerut 
comitetului de secție și condu
cerii sectorului să afișeze de
cadal, ln sala de pontaj, reali
zările fiecărei brigăzi în ce pri
vește calitatea cărbunelui și 
-otoidâtă să pună operativ în 
discuția grupelor 
acei mineri care 
cu șist vizibil.

In consfătuire 
Aurel a chemat 
socialistă pe ceilalți mineri din 
sector sub lozinca : ,,Dln aba
tajele sectorului să lasă numai 
cărbune de calitate". Această 
chemare a fost primită cu un' 
viu interes de toți cei prezenți 
la consfătuire. Ca urmare, în

fiecare prăbușire, să 
în primire șistul de la 
brigadă și, ln confor- 
cu cantitatea de șist 
cărbune, să i se acorde 

Acest

sindicale pe 
dau cărbune

In frunte cu deputății
Mobilizați de deputați, cetă

țenii din Vulcan desfășoară ln 
aceste zile de primăvară o rod
nică activitate obștească. Zi
lele trecute ei au pavat cu 
piatră un. drum lung de 200 
m. și au desfundat un canal 
pentru scurgerea apelor.

Curțile caselor, 
fiori au căpătat și 
grijirea harnicilor 
înfățișare plăcută.

La aceste acțiuni au parti
cipat 230 de persoane care au

grădinile de 
ele, sub In- 
locatari, o

efectuat peste 800 de ore de 
muncă voluntară.

S-au evidențiat în mod deo
sebit tov. Nistor AnUța, Șaucă 
Valeria, Petrescu Irina, Nistor 
loan, Hanuș Florlca, Șaucă 
Nicolae, Cocotă loan, Onească 
ion, Duc Vasile, Zgura Gheor- 
ghe, Jurca Alexandru, Vlădu* 
lescu loan, Cazan Valeria, Mo- 
țiu Susan a, Filip Marla, Gri- 
gorescu Margareta, Cătană Ana 
Șl alții.

Contribuția elevilor

ultimele săptămîni, 
mai multor 

acestei școli

în 
acțiuni e- 
au

M. I. DUMITRE! Щ 
corespondentă

din Aninoasa
Eugenia, Gttrieț Marla din 
VI-a, Popescu Andrei, Da-

tov. 
la

Berlndei 
întrecere

toate brigăzile sectorului s-a 
pornit o muncă avîntată pen
tru alegerea și depozitarea șis
tului vizibil la locurile de mun- 
eă. Rezultatul întrecerii a dat 
roade. Astfel, dacă în fiecare 
lună din trimestrul I ai 
lui, colectivul sectorului I 
vut rebutate în medie 65 
de cărbune pentru șist, 
trecută minerii de la Cimpa I 
nu au avut rebutat decît 15 
tone de cărbune pentru șist. 
Sînt tot mai numeroși acel 
mineri care depun eforturi 
susținute pentru îmbunătăți
rea calității producției. Prin
tre aceștia amintim pe minerii 
din brigăzile conduse de Bur- 
dea Nicolae, Farkaș loan, Bur- 
dea Ioan IV și alții care luna 
trecută nu au avut rebutat 
nici un vagonet de cărbune 
pentru șist. Și-au îmbunătățit 
simțitor activitatea în această 
privință minerii din brigăzile 
tovarășilor David Gheorghe, 
lacob Petru șl alții.

Dezbaterile în consfătuirea 
de producție au scos la iveală! 
faptul că atunci cînd există 
preocupare poate fi îmbună
tățită calitatea producției. Ex
periența dobîndită de colecti
vul sectorului I în * privința 
îmbunătățirii producției tre
buie extinsă șl la celelalte sec
toare ale exploatării șl în mod 
deosebit la sectoarele IV și V 
care au ponderea cea mal ma
re în producția minei și care 
neglijează calitatea. Din cau
ză că în aceste sectoare cali
tatea cărbunelui e încă negli
jată, la ora actuală la mina 
Lonea procentajul admis 
cenușă este depășit.

In frunte cu comuniștii, 
nerii sectoarelor IV și V 
buie să-și intensifice eforturile 
pentru alegerea șistului din 
cărbune, să lucreze în așa fel 
îneît din abatajele sectoarelor 
să iasă numai cărbune de ca
litate.

anu- 
a a- 
tone 
luna

de

ml- 
tre-

CO
S'* au 
pio- 
Voi-

Alături de oamenii muncii din 
comuna Aninoasa, elevii Școlii de 
8 ani participă și ei cu însuflețire 
la acțiunile patriotice.

In 
cadrul 
levii
lectat 2000 kg. de fier vechi, 
evidențiat în această muncă 
merii Cocota Eugen, Macavei 
chița, Bulea Olga, Mera Esteta din 
clasa V-a, Niculescu Mihăilă, O-

Muncă politică susținută» 
opganizape judicioasă

prișa 
clasa . .
vid Nina si Crîznic Eugenia din 
clasa VII-a.

Tot în această perioadă elevii 
din clasele ПІ-ѴІІ au strîns 150 
kg. maculatură, au curățit două 
parcuri și au luat patte la amena
jarea solarului din localitate, care 
a fost dat în folosință.

SIMO IOSIF
corespondent

(Urmare din pag. l-a)

secția transport, organiza -din
țîe fruntașă pe uzină în colec
tarea fierului vechi. In adună
rile generale ale acestei orga
nizații se analizează lunar re
zultatele obținute in această 
acțiune, sînt stimulați frunta 
șii, se stabilesc sarcinile pen
tru luna următoare.

Urmărind atragerea tuturor 
tinerilor la acțiunea de colec
tare a fierului vechi, biroul or
ganizației U.T.M. din acest sec
tor a creat trei brigăzi de mun
că patriotică pe schimburi. 
Pentru a stimula participarea 
brigăzilor la colectarea fieru
lui vechi, organizația U.T.M. 
acordă lunar un drapel roșu 
de brigadă fruntașă. Acest sti
mulent a dat naștere unei vii 
întreceri între tinerii din sec
ție. Pină acum cîteva luni 
fruntași în colectărea fierului 
vechi au fost tinerii din briga
da condusă de utemistul Szeles 
Mihai. Pențru rezultatele obți

nute, în cinstea acestei brigăzi 
a fost organizată și o întru
nire tovărășească. Din luna fe
bruarie însă, întîietatea o de
țin tinerii din brigada condu-: 
să de tov. Hamzu Gheorghe. 

întrecerea continuă, iar re
zultatele ei sînt edificatoare. 
Tinerii din secția transport au 
colectat în acest an pestei 
50.000 kg. fier vechi. Cei mat 
activi utemiștl sînt Rusu loan, 
Lurcz Henric, Șchlopu Dumi
tru, Șoloc Teodor, Cioată Mi
hai, Buha Aurel.

O întrecere entuziastă, pen - 
tru a expedia cit mai mult fier 
vechi oțelarilor se desfășoară 
și în secțiile întreținere, pre
parare, încărcare, iată rezul
tatele muncii politice susținu
te pe care o desfășoară orga
nizația U.T.M. în direcția mo-! 
bilizării tinerilor la colectarea! 
fierului vechi — acțiune Ъе o 
deosebită însemnătate pentru 
sprijinirea luptei muncitorilor 
siderurgiști în vederea sporirii 
producției de oțel.

PROGRAM
I ... I. ... I - "

DE RADIO
24 mai

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Piese de estradă, 8,30 Con
cert de dimineață, 9,00 Vreau să 
știu, 10,35 Melodii populare ro- 
mînești interpretate Ia diferite ins
trumente, 11,03 Din creația de 
cîntece a compozitorilor noștri,Z. ȘUȘTAC

Soră mai mică a lactoba rului „Miorița'*, dar la fel de frumoasă șl bine amenajată, 
plăcintăria ..Minerul" din Petroșani te îmbie să o vizitezi.

11.30 Muzică de cameră de Mi
hail Jora, 12,35 Răsună cîntecul 
și jocul pe plaiuri bănățene, 14,00 
Emisiunea Studioului de radio Iași,
14.30 Muzică ușoară de compozi
tori romîni, 15,05 Muzică popu
lară sovietică, 16;15 Vorbește 
Moscova ! 17,15 Progiram interpre
tat de orchestre de mandoline;
17.30 Din viața muzicală a orașu
lui Craiova, 18,10 Muzică popu
lată romînească, 19,15 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură, 
19,45 Transmisiune din studioul 
de concerte a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 22,50 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,15 Arii din opere interpret 
tate de soliști ai Operei de Stat 
din Cluj, 12,45 Interpret sovietici 
de muzică ușoară, 13,25 „înfrățiți 
în muncă, în cîntec și joc“ — 
program de muzică populată ro
mînească și a minorităților națio
nale, 14,30 „Programe muzicale 
alcătuite de ascultători", 15,30 
Estrada primăverii, 16,15 Cîntece 
pionierești, 16,30 Melodii populate 
romînești, 17,00 Muzică de came
ră, 18,05 Cîntă formațiile de mu- 
zică ușoară dirijate de Gelu So- 
lomonescu și Imre Alexandru,
18.30 Jocuri populare romînești,
19.30 Tinerețea ne e dragă, 20,40 
Soliști de muzică populară romî
nească, 21,15 Din repertoriul an
samblurilor noastre corale, 22,00 
Din muzica popoarelor.
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Cuvîntarea lui Palmiro l'ogliattiCuvîntarea lui Palmiro Togliatti Apelul Uniunii germane a păciiApelul Uniunii germane a păcii
ROMA 22 (Agerpres).
La Milano și-a încheiat lucrările 

conferința organizației regionale 
din Lombardia a Partidului Comu 
nist Italian.

La conferință a rostit o cuvîn- 
tare Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ita
lian. care s-a referit la problemele 
clasei muncitoare din Italia și în 
special din Lombardia și la situa
ția politică actuală din țară.

„Situația clasei muncitoare din 
Italia, a spus Togliatti, este grea, 
dificultățile apasă în special pe u- 
merii muncitorilor, țăranilor, arga- 
ților, micilor proprietari de pămînt, 
și ai păturilor de mijloc ale popu
lației11. Togliatti a spus că „pre
siunile și lupta maselor au pus la 
ordinea zilei anumite sarcini pen
tru rezolvarea cărora comuniștii au 
luptat mulți ani și continuă să 
lupte (naționalizarea unor ramuri 
ale economiei, lichidarea dijmei, 
crearea unui sistem de autocoa- 
ducere regională)11. „De aceea, sa
lutăm cu satisfacție faptul că nu 
numai socialiștii, ci și alte forțe

-=©=—
Vizita ia Moscova 
a lui Modibo Keita

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 22 mai, Modibo Keita, șef. 
statului și președintele guvernului 
Republicii Mali care a sosit la 20 
mai la Moscova a făcut o vizită 
la Kremlin lui Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Intre N. S. Hrușciov și Keita 
a avut loc o convorbire prieteneas
că.

Modibo Keita a făcut de as 
menea o vizită președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., Leonid Brejnev.

al
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Arestarea unei noi căpetenii O.A.S.-iste
PARIS 22 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, poliția franceză a 
arestat la Alger pe Francois Leca, 
membru activ al O.A.S., care s-a 
făcut vinovat de participarea la 
asasinarea comandantului militar 
din Alger. In cursul interogatoru
lui acesta a dezvăluit în afară de 
faptul că a participat la o serie de 
alte antentate și că era însărcinat 
cu organizarea unui atentat împo
triva președintelui Republicii Fran
ceze.

Potrivit agenției France Presse 
în cursul zilei de Juni au continuar 
acțiunile sîngeroase ale ultracolo- 

politice recunosc necesitatea rezol
vării acestor sarcini11. Trebuie tra
să concluzia că dacă puținul pe 
care l-am obținut constituie un 
rezultat al luptei maselor, înseam
nă că trebuie să dezvoltăm și pe 
viitor această luptă, trebuie să mo 
bilizăm poporul la luptă pentru re
zolvarea sarcinilor ce se află la 
ordinea zilei.

_ ------ —= ■ --=------- ---

Divergențe la Washington în legătură 
cu abordarea problemei laoțiene

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
„Criza neașteptată care a făcut 

ca trupe americane să fie trans
portate în cursul acestei săptămîni 
în Asia de sud-est pare să fie în 
parte rezultatul unui eșec al poli
ticii S.U.A. în Laos“, scrie în- 
tr-un comentariu din Washington 
agenția Associated Press. Agenția 
relevă că administrația americană 
studiază în prezent „ce anume s-a 
greșit și dacă greșeli similare pot 
fi evitate în viitor11.

La Washington, arată Associated 
Press, se relevă existența unor di-

LONDRA. Membrii laburiști 
ai parlamentului au chemat 
la 21 mai în Camera Comu
nelor guvernul englez să cea
ră guvernului Portugaliei în
cetarea politicii coloniale în 
Angola și aplicarea rezoluți
ei Adunării Generale 
din 30 ianuarie 1962.

VIENA. Referindu-se 
vele din Spania și la

O.N.U.

la gre- 
faptul

nialiștilor O.A.S.-iștii au ucis 20 
de persoane, iar alte 12 au fosi 
rănite. Agenția citată arată, de a- 
semenea, că pe litoralul de vest al 
Algerului, între trupele franceze 
și O.A.S. a avut loc un puternic 
schimb de focuri.

In cursul zilei de luni au con
tinuat, de asemenea, furturile de 
arme și muniții din depozitele 
franceze din Algeria. Un grup de 
O.A.S.-iști, arată agenția France 
Presse, au sustras din fortul San- 
ton din Oran o mare cantitate dc 
arme. Au fost furate, de aseme
nea, două posturi de radio și două 
automobile.

BONN 22 (Agerpres).
Directoratul partidului progresist 

vest-german — Uniunea Germană 
a păcii — a organizat la 21 mai 
o conferință de presă în cadrul 
căreia von Westphalen și Lorenz 
Knorr, membri ai directoratului au 
vorbit despre recenta călătorie a 
delegației partidului la Geneva. 
Delegația a transmis participanți- 

a-
dc

vergențe în sînul guvernului 
merican în legătură cu modul 
a aborda rezolvarea problemei lao- 
țiene.

Este semnificativ că în timp 
ce oficialitățile americane justifică 
concentrarea de trupe în Tailanda 
printr-un pretins pericol ce ar a- 
menința securitatea acestei țări, a- 
genția Associated Press evidenția
ză cu totul alte cauze. Este vorba 
de „debandada totală“ existentă în 
riadul trupelor lui Fumi Nosavan, 
unde „ofițerii fug mai repede de
ck soldații".

că In întreprinderile metalur
gice din spania a început să 
se resimtă lipsa cărbunelui, 
cotidianul austriac „Die Pre- 
sse“ arată că Germania occi • 
dentală încearcă să se folo
sească de această situație că- 
utînd să exporte cărbune pe 
piața spaniolă. Prin aceasta, 
subliniază ziarul, Germania 
occidentală intenționează să 
iasă din criza de desfacere 
a cărbunelui, in felul acesta 
ea lovește însă în interesele 
celor 85.000 de greviști spa
nioli.

BONN. La Frankfurt pe 
Main a avut loc o demons
trație a muncitorilor spanioli 
din R.F.G., în sprijinul miș
cării greviste din Spania. O 
demonstrație similară a avut 
loc și la Hamburg.

WASHINGTON. Statele U- 
nite au terminat transporta - 
rea forțelor lor armate spre 
frontierele Laosului. După 
cum anunță corespondenții 
agențiilor de informații ame
ricane la Udon (Tailanda de 
nord), trupele americane se 
instalează temeinic, contînd 
pe o staționare îndelungată. 

lor în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare un apel în care 
îi cheamă ;,să folosească întreaga 
ior autoritate în vederea găsirii 
posibilităților pentru încetarea 
cursei nebunești a înarmărilor11.

Ne adresăm dv. pentru a vă în
credința că în Germania sînt for
țe considerabile care nu doresc 
să urmărească pasiv acesta cursă, 
se arată în apel. Reprezentanții a- 
cestor forțe consideră că poporul 
german nu trebuie să participe la 
înarmări în scopul dezlănțuirii u- 
nui război. Autorii apelului propun 
tuturor participanților la conferin
ța de la Geneva să facă primul 
pas spre realizarea dezarmării ge
nerale și controlate — să discute 
problema creării unei zone denu- 
clearizate în centrul Europei.
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„Scandatei Estes ' te amploare
WASHINGTON 22 (Agerpres). 
„Scandalul Estes11 în care sînt 

implicați milionarul american Bil
lie Sol Estes $i numeroase oficia
lități guvernamentale de la Wa
shington continuă să ia amploare 
și amenință să se transforme în- 
tr-o dispută politică intre cele două 
partide din S.U.A. : republican și 
democrat. Relevînd acest fapt, co
respondentul din Washington al 
agenției France Presse subliniază 
că scandalul „amenință să com
promită administrația Kennedy la 
șase luni înaintea alegerilor legis
lative11, în timp ce republicanii 
„au intenția să tragă de pe urma 
scandalului toate avantajele posi
bile11. Președintele’ Kennedy și-a 
exprimat, de altfel, în cursul con
ferinței sale de presă de săptămî- 
na trecută, îngrijorarea față de 
proporțiile luate de această aface
re, declarînd că 75 de agenți ai 
Biroului Federal de Investigații 
anchetează în prezent cazul mi
lionarului din statul Texas, care a 
provocat pînă acum demisia a pa
tru înalți funcționari guvernamen
tali.

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă în cursul ul
timelor zile în „scandalul Estes11 
au intervenit unele elemente noi. 
S-a dezvăluit astfel că Estes a pri
mit șapte milioane dolari din par
tea guvernului pentru a stoca ce
reale în silozuri inexistente. In le
gătură cu acesta, cercurile de la 
Washington au arătat însă, potri
vit agenției France Presse, că Es
tes a primit 5 milioane dolari încă 
în timpul administrației Eisenho
wer. In cercurile din capitala a- 
mericană se consideră totuși, po-

trans - 
de ță- 
cadrul 
se în-

„Caravana foamei** 
se îndreaptă 

spre capitala Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 22 (A- 

gerpres).
Agenția Associated Press 

mițe că aproximativ 15.000 
răni mexicani organizați în 
unei „caravane a foamei11 
dreaptă în prezent spre capitala 
țării, pentru a cere ajutor. Țăra
nii au ajuns în prezent la Saltillo, 
o localitate situată în deșert, la 
430 mile de Ciudad de Mexico.

Potrivit agenției, acești țărani 
care trăiesc din cultivarea unei 
plante ce crește în deșert numită 
ixtle, folosită pentru fabricarea de 
fibre, sînt condamnați la moarte 
prin înfometare, deoarece singura 
fabrică producătoare de fibre din 
ixtle a încetat să mai funcționeze 

trivit aceleiași agenții, că acest 
fapt „nu va împiedica elefantul 
republican să atîrne o tinichea de 
coada măgarului democrat11.

In legătură cu cazul Estes a 
stîrnit vîlvă moartea, în condiții 
misterioase, a lui Henry Marshall; 
funcționar al Ministerului Agricul
turii din statul Texas, si a lui 
George Krutilek, contabilul per
sonal al lui Estes. AutoritășSri bă
nuiesc că Marshall nu s_ar, fi si
nucis, cum s-a stabilit inițial, ci a 
test asasinat. In ce-1 privește pe 
Krutilek, acesta a fost găsit mort 
intr-un automobil, țeava de eșa
pament a motorului fiind legată 
printr-un tub subțire de interiorul _ 
închis ermetic, al mașinii.
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Mișcare grevistă 
în Italia

ROMA 22 (Agerpres)
Sub titlul „Val de greve în Ita

lia11, cotidianul parizian „Le Mon
de11 arată că puternica mișcare 
grevistă care a început în ultime
le zile în Italia se datorează cos
tului crescînd al vieții. Numai în 
ultimii doi ani în marile orașe 
ca Roma și Milano costul vieții a 
crescut cu 10 la sută.

In continuare ziarul * dă ca 
exemplu greva muncitorilor de Ія 
o uzină din Ceccano, în regiuneâ 

lucrul 
stradă.
au a- 
cu 11

Frosinone, care au încetat 
organizând manifestații de 
Intre manifestanți și poliție 
vut loc ciocniri soldate 
răniți.

De pe abruptele coline Kuluba, 
orașul Bamako se vede ca în pal
mă : străzile îmbrăcate în verdea
ța arborilor de Mango, cupola lu 
minoasă a clădirii Adunării Na
ționale, iar în apropierea aces
teia o moschee cu minaret. Spre 
vest se întinde terenul aerodro
mului, pârjolit de soare.

Este foarte puțină vreme de cînd 
colinele împădurite erau pentru cei 
din Mali simbolul odiosului colo
nialism. Acolo își avea sediul ad
ministrația franceză, în frunte cu 
guvernatorul.

Stăpînirea îndelungată a colo
nialiștilor a lăsat răni grele ; 
trupul statului Mali : o țară în 
trecut renumită departe dincolo de 
hotarele Africii occidentale prin 
bogățiile sale și înalta sa cultură, 
s-a transformat într-un ținut al 
mizeriei, foametei, suferințelor și 
bolilor sociale. In ceea ce privește 
venitul mediu anual pe cap de lo
cuitor. Mali se situa pe unul din
tre ultimele locuri în lume. In 
Mali, 98 la sută din populație 
era analfabetă și numai a 10-a 
parte din copii aveau posibilita
tea să frecventeze școala. In sa
tele și orașele țării bîntuiau boala 
somnului, variola etc.

Da, locuitorii din Mali au afla: 
pînă la capăt ce reprezintă mons
trul denumit colonialism. Putem 
înțelege sentimentele cu care lo

„Viafâ nouă pe malurile Nigerului”
cuitorii din Bamako, în septembrie 
anul trecut, în ajunul primei am 
versări a republicii, au demontat 
monumentul colonelului cuceritor 
Borgnis-Desbordes, expediindu-1 
acolo unde îi este locul : în lada 
de gunoi a istoriei. împreună cu 
monumentul au fost distruse și al 
te anacronisme coloniale.

Astăzi, și colinele Kuluba și-au 
schimbat înfățișarea: s-au instalat 
aci principalele instituții guverna
mentale ale republicii independente 
Mali. In clădirea deasupra căreia 
fîlfîia steagul guvernatorului ge
neral francez, se află în prezent 
reședința omului celui mai popular 
din țară, eminentul luptător pentru 
independența poporului său și a 
întregii Africi, Modibo Keita, pre
ședintele 'republicii, șeful guver
nului și secretarul general al Par
tidului Uniunea sudaneză.

De cînd pe harta politică a lu
mii a apiărut la 22 septembrie 
1960 Republica Mali, în viața po
porului acestei țări au avut loc 
mari schimbări. Sub conducerea 
partidului de guvernămînt, unicul 
partid din țară — Uniunea suda
neză; care prin lupta sa plină de 
abnegație împotriva colonialiștilor 

...incezi a cîștigat sprijinul celor 
mai largi pături ale populației, cei 
4 milioane și jumătate de locuitori 
ai republicii au întărit suveranita
tea țării lor.

Ei au cerut și au obținut lichi
darea bazelor militare franceze din 
Mali.

Republica Mali duce o luptă dîr. 
ză pentru lichidarea totală și de
finitivă a colonialismului pe conti
nentul african în toate formele 
sale de manifestare. Ea a fost pri
ma țară care a fost reprezentată 
pe lîngă guvernul legal al Repu
blicii Congo condus de Antoine 
Gizenga. In tendința sa de a în
tări solidaritatea popoarelor afri
cane în lupta pentru eliberarea lor 
deplină, Republica Mali a intrat 
in alianță cu Ghana și Guineea 
și a participat la Conferința de 
la Casablanca care a adus o con
tribuție importantă la cauza apro
pierii popoarelor din Africa de 
nord și de sud.

In ceea ce privește dezvoltarea 
internă a țării, după cum a sub
liniat Modibo Keita în luna ia
nuarie 1962 în apelul său adresat 
poporului, Republica Mali a ales 
calea spre socialism. El a arătat 
că partidul va adopta măsurile 

necesare pentru înlăturarea tuturcr 
obstacolelor care stau în fața a- 
cestei dezvoltări.

Poporul acestei țări se mîndreș 
te pe bună dreptate cu faptul că 
a trecut la lichidarea structurii 
coloniale din economie, prin crea-' 
rea unui sector de stat și coopera
tist care pe zi ce trece capătă и 
forță tot mai mare. In republică 
au apărut instituții și organizații 
de stat cum sînt Societatea de im
port și export, Direcția minieră. 
Direcția transporturilor, Societatea 
națională de transporturi aeriene 
„Air-Mali“, Banca populară etc.

Mali este o țară agrară, slab 
dezvoltată care produce mai ales 
orez, bumbac, porumb, sorg, ara- 
bide, precum și produse animalie
re. De aceea, partidul Uniunea 
sudaneză și guvernul acordă o 
mare importanță ridicării agricul
turii, bazîndu-se în primul rînd 
pe cooperativizarea ei- Cooperativi
zarea este ușurată în primul rînd 
de faptul că în satele din Mali 
nu există diferențieri nete de cla
să, iar în al doilea rînd de fap
tul că în țară sînt destule pămîn- 
turi libere și nu este necesar să 
se reîmpartă fondul funciar exis
tent.

La 1 octombrie 1961 a intrat 
în vigoare primul plan cincinal. El 
prevede un surplus anual al pro
ducției globale și în primul rînd 
al celei agricole de 8 la sută, li- , 
cl-idarea deficitului in comerțul 
exterior prin sporirea exportului, 
construirea de întreprinderi, dez
voltarea învățământului, îmbunătă
țirea asistenței medicale etc. In în
făptuirea planului său, în afară de 
eforturile sale proprii, Republica 
.Mali se bazează și pe sprijinul larg 
al altor țări.

Uniunea Sovietica și celelalte 
țări ale lagărului socialist, credin
cioase politicii leniniste de pace și 
pretenie intre popoare, au acor
dat un ajutor însemnat pentru în
tărirea independenței economice a 
Republicii Mali.

...Cînd mă înapoiam de pe coli
nele Kuluba, se lăsase deja în
tunericul. In Africa amurgul vine 
devreme și repede. Pe o stradă din 
Bamako circulația era blocată. Du
pă cum am aflat, în față mergea 
încet un autobuz unguresc, în care 
locuitorii din Mali dansau în acor
durile Tam-Tamului. „O nuntă, 
mi-a explicat șoferul și, zîmbind 
a adăugat : — astăzi la noi vezi 
adeseori nunți. Viața a devenit mai e 
bună11.

I. IASNEV
Corespondent special al ziarului 

„Pravda11
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