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Proletari (fiii toate țările, uniti-vă!

Un fren cu supratonaj 
peste plan

Acum cîteva zile, din stația Pe
troșani a plecat spre Simeria un 
tren cu un supratonaj de 112 to
ne încărcătură. Garnitura aceas
ta de tren a fost formată peste 

' plan la inițiativa operatorilor R.C.
— Buhoi Iulian și Ștefănescu 
Ioan, care i-au asigurat cale li
beră pe toată distanța parcursu
lui. La compunerea și stabilirea 
regimului de mers și-au dat con
cursul și ceferiștii de sub condu
cerea șefului 
Garnitura a 
locomotivele 
conduse de
mer I. și Gostian 
înaintașe și locomotiva 1501048 
condusă de echipa mecanicului 
Oprea loan.

—=★=—

de tură Oprea Emil, 
fost remorcată de 

150.1101 și 150.1004 
mecanicii Schwaka- 

Ladislau ca

In întîmpinarea 
concursurilor artistica 

studențești 
sfîrșitul lunii martie 
desfășura la Timișoara 
în revistă a formațiilor

La 
se va 
cerea 
tural-artistice studențești, faza de 
zonă.

Pentru aceasta, în prezent la 
Institutul de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Petroșani se fac 
pregătiri intense. Fac repetiții un 
cor bărbătesc compus din 120 
studenți,. o echipă de. dansuri,, o 
echipă de teatru și o formație de 
soliști instrumentiști de muzică 
populară.

Corul bărbătesc,, avînd în re
pertoriu între altele cîntecele 
„Minerii" de Gh. Danga, „Anda- 
luza“ de I. Viciu etc., repetă încă 
din toamnă

Formația de dansuri are în 
pregătire trei dansuri populare 
dintre cele mai frumoase. Echi
pe de teatru a pus în scenă piesa 
„Mașenka" de Afineghenov.

r îndrumătorii formațiilor artis- 
„e, instructorul și dirijorul co- 
ilui, sînt oameni de artă bine 

»regătiți, din colectivul Teatrului 
de stat și al Școlii populare de 
artă din Petroșani.

I. ANDREI 
corespondent

a c. 
tre- 
cul-

!

Minerii din Petrila continuă 
să obțină noi succese

In 10 zile — 816 tone 
cărbune în plus

S-au scurs primele 10 zile ale 
lunii martie Pentru minerii și 
tehnicienii minei Petrila aceste 
zile au constituit un nou prilej 
pentru dezvoltarea realizărilor 
anterioare. După datele centra
lizate la dispeceratul minei reiese 
că minerii de 
te plan, în 
816 tone de 
Randamentul 
timp la mina

aici au extras pes- 
perioada amintită, 
cărbune energetic, 
obținut în acest 

Petrila se ridică la 
1,110 tone cărbune pe post.

orghe din sectorul I, munca nu i 
contenește. Fiecare Ortac din bri
gadă se străduiește să producă 
cît mai mult. Și rezultatul mun
cii lor este rodnic. In prima de
cadă a lunii curente brigada lui 
Neagu a extras cu 114 tone căr
bune mai mult față de angaja
mentul luat pe întreaga lună. Tot 
la fel brigada de mineri condusă 
de Gaia Grigore din sectorul TV 
a dat pînă în prezent 105 tone 
de cărbune peste angajament

Alte brigăzi de mineri de la 
mina Petrila printre care cele 
conduse de Cenușa Cornel și 
Baciu Grigore și-au depășit an
gajamentele luate cu 100 și, res
pectiv, 54 tone de cărbune.

In urma discuțiilor purtate cu agitatorul Secula Tomai / 
zidarii șamotori de la Uzina electrică 
termine zidăria de la cazanul nr. 6 
termen.

Iată-1 pe agitatorul Secula Tema 
vorbă cu membrii echipei de zidari șamotori.

Vulcan s-au angajat 
cu șase zile înainte

(din dreapta) stîn'd

in sec- 
locul 
sec-

Sectorul il din nou 
pe primul loc 

luna trecută colectivul 
torului II s-a situat pe
II în întrecerea cu celelalte 
toare productive ale exploatării.

— In luna martie musai să 
fim primii 1 — spuneau cîțiva mi
neri fruntași din sector. Condiții 
avem, așa că nu ne vom mai lă
sa să ne-o ia alții înainte...

Și așa după cum au prevăzut, 
sectorul II deține în prezent pri
mul loc pe mină. Numai în prima 
decadă a lunii martie, din aba
tajele acestui sector au fost ex
trase peste prevederile plnaului 
741 tone 
constituie 
te demn 
realizare 
rna creșterii productivității mun
cii. In ultimele zile, de pildă, 
randamentul pe sector a fost de
pășit cu aproape 300 kg. de căr
bune

O activitate rodnică au desfă- 
șurat-o în acest timp brigăzile 
minerilor Firoiu loan și Michiev 
Gheorghe care au dat în total 
peste 300 tone cărbune în 
față de plan.

de cărbune, ceea ce 
un frumos succes. Es- 

de remarcat că noua 
a fost obținută pe sea-

Rezuitatul unei prețioase 
inițiative

Inițiativa privind preluarea i 
nor brigăzi cu rezultate mai sla
be în producție de către munci
torii fruntași se extinde tot mai 
mult în sectoarele minei Petrila. 
Printre cei care au îmbrățișat de 
curînd această valoroasă inițiati
vă se numără și minerul fruntaș 
Dumitrescu Ioan din sectorul III. 
Preluînd o brigadă rămasă în ur
mă el a reușit, împreună cu noii 
săi ortaci de muncă Șișu Virgil, 
Toma Ștefan, Cîrstea Dumitru, 
Romanescu Vasile și alții, să ob
țină rezultate din ce în ce mai 
frumoase. In primele zile ale lu
nii martie, brigada condusă de 
tînărul Dumitrescu Ioan și-a în
deplinit ritmic sarcinile de plan, 
extrăgînd la suprafață cantități 
apreciabile de cărbune.

C. MATEESCU
— = ★ = —

u-

plus

mi-

Angajamentele luate 
sînt traduse în fapte

In majoritatea abatajelor 
nei Petrila se. muncește cu multă
abnegație pentru traducerea în 
viață a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă . In abatajul 
figuri al brigăzii lui Neagu Ghe-

să 
de

de

Mobilizarea colectivului la noi succese 
în producție — obiectiv principal al activității 

comitetului sindicatului minei Petrila
Anul care a trecut a constituit 

pentru colectivul minei Petrila 
un an de succese însemnate în 
producție. însuflețiți de hotărî- 
rile partidului și guvernului mi
nerii petrileni au încheiat anul 
1959 cu un bilanț rodnic.

Despre realizările de seamă 
obținute în sporirea producției 
de cărbune, despre metodele fo
losite în muncă, 
despre sarcinile 
care stau în fa
ța muncitorilor, 
tehnicienilor 
inginerilor de 
mina Petrila 
anul 1960
vorbit pe. larg delegații care au 
participat la. conferința de dare 
de seamă și alegerea comitetu
lui sindicatului . exploatării mi
niere Petrila, care a avut loc 
lele trecute.

Delegații la conferință au 
rătat că succesele obținute
munca sindicală la mina Pe- 
trila se datoresc îndrumării per
manente a comitetului sindical 
de către comitetul de partid.

ghe, Tănase Gheorghe și alții.
Colectivul minei Petrila a ex

tras de la începutul anului cu
rent alte 11.349 tone de cărbu
ne peste plan, depășindu-și încă 
de pe acum angajamentul luat 
în cinstea zilei de 1 Mai. In 
fruntea întrecerii pe mină se si
tuează sectorul III care a dat 
cu 5.106 tone

si 
la 
pe 
au

Pe marginea conferinței 
pentru darea de seamă 

și alegerea noului 
comitet sindical 

de la mina Petrila

zi-

a-
în

Din viața clubului din Lonea

Ședință de cenaclu.
J 7

Duminică dimineața, la orele 
10, la redacția ziarului „Steagul 
roșu“ Petroșani va avea loc șe
dința de lucru a cenaclului lite
rar „Minerul"

In prima parte a ședinței se 
va face o scurtă analiză a acti
vității membrilor cenaclului din 
acest an, se vor face comunicări 
din partea comisiei de îndruma
re a Uniunii Scriitorilor 
R.P.R. și se va prelucra 
plan de activitate.

Vor fi prezenți la ședință 
ții Maria Banuș, laureată a

din 
noul

de cărbune mai 
mult decî't pre
vedea planul de 
producție. Comi
tetul sindical al 
minei Petrila a 
adus o contribu
ție însemnată la 
obținerea aces-

tor realizări. El a organizat con
sfătuiri în cadrul cărora mine
rii, tehnicienii și inginerii mi
nei au discutat problemele fo
losirii mai complete a utilaju- 

de lucru, extin- 
minerilor de la 
textilistei sovie- 

pentru obținerea 
sporite și pentru 

brigăzilor care nu

r

*
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« Ca în fiecare după-amiază, șl
acum cîteva zile, spre clubul din 
Lonea Se îndreptau veseli pe
rechi perechi de tineri. Din săli
le clubului nu se auzea însă ca 
de obicei nici melodia vreunui 
acordeon, nici vocile coriștilor 
sau melodiile cîntate de fanfară. 
Ce se petrecea oare ?

Curat și frumos
In exterior, clubul din Lonea 

păstrează încă același aspect, 
Intr-un fel neglijent. Dar deînda- 
tă ce ai trecut pragul îți apare 
o nouă înfățișare a clubului, pe 
care dinafară nici nu o bănuiai. 
De cîteva zile s-au terminat aici 
lucrările de renovare interioară a

*

4

J tuturor sălilor. In primul rind
*
«

o
>

♦

mult gust de artiștii amatori. • 
Fetele au fost lăudate îndeosebi! 
pentru frumoasele perdeluțe fă 
cute pentru ferestre.

Noi instrumente muzicale
f

•
Pentru minerii și artiștii a » 

matori din Lonea ziua aceasta a« 
fost plină de surprize. Cînd muu. ! 
ca era în toi, responsabilul clu- * 
bului le spuse: „După ce termi- J 
năm lucrul facem un dans. Se J 
va cînta la cele două acordeoane • 
cumpărate de curînd". Apoi res-« 
ponsabilul continuă: „Clubul a ț 
fost înzestrat și cu o pianină și’ 
alte instrumente muzicale, par-» 
tituri, manuale metodice, care au 
costat în total 23.000 lei".

biblioteca și-a schimbat cel mai 
mult înfățișarea. Rafturile cu 
cărți lasă acum terestrele libere 
ne care lumina pătrunde din plin 
dînd nuanțe și mai frumoase zu
grăvelii încă proaspete de pe pe
reți. In sala de repetiții a coru
lui și fanfarei, precum și în cea 
a dansatorilor se simte încă mi
rosul de var. Aproape că nu se 
uscase bine varul de pe pereți și 
acțiunea, de pavoazare și amena
jare a sălilor si începuse.

Astfel, peste tot în club, după 
ce totul a ajuns să sclipească de 
curățenie au apărut fotomontaje, 
panouri, grafice, fotografii, lo
zinci confecționate și așezate cu

♦ •-«. • «-•■O «-4 4-4-4-

♦
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67 purtători ai insignei 
«Prieten al cărții»

Surprizele din acea zi nu 
terminaseră... Bibliotecara anun
ță că în urma examinării, corni- J 
sia concursului „Iubiți cartea" • 
va înm'tna în curînd insigne * 
„Prieten al cărții" la 67 de ti- J 
neri. Și încă ceva, le spuse ca. • 
Peste cîteva zile va fi pusă în J 
funcțiune — în sfîrșit — stația J 

' de radio-amplificare a clubului.» 
Vom putea deci prezenta și pe Z 
această cale pentru toți locuito- J 
rit Lonei programele artistice și ’

•piesele noastre de teatru".
M. D.

poe- 
pre- 

miului de stat, și Ioan Anghel, 
de la radiodifuziunea din Cluj.

Sînt invitați să ia parte la a- 
ceastă ședință și membrii cercu
rilor literare „M.. Eminescu" din 
Petrila, „N. Labiș" din Lupeni și 
„D. Th. Neculuță” din Uricani 
precum și alți iubitori de litera
tură, profesori, elevi, studenți. 
bibliotecari, instructori artistici

Cîteva din realizările 
unui colectiv fruntaș

Una din principalele probleme 
dezbătute la conferința sindi
cală a fost felul în care comite
tul sindical de la mină ș-a- preo
cupat de mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor 
de plan și reducerea prețului de 
cost al cărbunelui. Munca per
severentă desfășurată de către 
minerii petrileni a dat posibili
tate comitetului sindical să ra
porteze conferinței succese im
portante în procesul de produc
ției In anul trecut, colectivul mi
nei Petrila a dat patriei peste 
plan 24.916 tone, cărbune.

O contribuție de seamă în spo
rirea producției de cărbune au 
adus-o brigăzile conduse de to
varășii Peter Moise, Borca lu- 
liu, Sidorov Vasile, Enache Chi- 
riță, Szabo Carol, Baciu Grigo- 

Gaia Grigore, Neagu Gheor-

IN CLIȘEU: Un> aspect de la conferință. Intr-una din pau
ze, tov. Muru Emil, inginerul șef al minei în mijlocul brigadie
rilor Haidu luliu, Somogyi Iuliu, Kibedi Adalbert, Croitoru Gheor
ghe și Păsărică Nicolae, discutîțid despre îndeplinirea angaja
mentului luat în cinstea zilei de 1 Mai.

lui și timpului 
derii inițiativei 
Aninoasa și a 
tice Gaganova 
de randamente 
sprijinirea 
reușeau să-și îndeplinească sar
cinile de plan.

O mare atenție a fost acorda
tă organizării consfătuirilor de 
producție pe exploatare și pe 
sectoare. In privința organizării 
consfătuirilor de producție s-au 
remarcat secțiile sindicale din 
sectoarele II. III, V, X si XI ca
re s-au preocupat în 
ță de îmbunătățirea 
de producție. In mai 
sură însă, colectivul 
sprijinit sectoarele I < 
activitatea sindicală i 
fășoară la nivelul 
Comitetul sindical nu a urmărit 
felul cum sînt studiate și tra
duse în viată propunerile făcute 
de către muncitorii din aceste 
sectoare în scopul îmbunătățirii 
activității și sprijinirii brigăzi
lor. mai slabe.

Delegatul Matyas Ludovic din 
sectorul I al minei a arătat că 
unele brigăzi nu-și îndeplinesc 
normele din cauză că nu sînt. 
corespunzător sprijinite cu goa
le, lemn și bolțari. Același lu
cru a fost arătat și de către șe
fii de brigăzi Gaia Grigore, Kî- 
bedi Adalbert și alți vorbitori'.

Luînd cuvîntul în cadrul con- 
. ferinței, tovarășul Popescu Ioan, 

șeful sectorului XI s-a. angajat 
să sprijine brigăzile de mineri 
în scopul realizării integrale a 
sarcinilor de plan pe acest an 
pînă la data de .7 Noiembrie 

c., iar pînă la sfîrșitul anului 
colectivul sectorului să . depă
șească planul de excavări cu 
300 m. 1.

permanen- 
procesului 

i mică mă- 
sindical a 

si IV unde 
nu se des- 

cerințelor.

a.

Pentru obținerea de noi
sciccese

Delegații la conferință au vor
bit pe larg despre activitatea 
comitetului sindical în proble
ma economiilor. In această di
recție vorbitorii au arătat că 
dacă în anul trecut colectivul

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)
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La centrul de carne 
nr. 111 Vulcan

— Tov. casieră, vă rog un bon 
pentru un kilogram de carne de 
porc, calitatea IlI-a.

— N-avem !
— Cum n-aveți ? Vînzătorul 

mi-a spus că are încă 3 porci 
întregi, să-mi cîntărească din 
aceștia...

— El să nu mă învețe pe mi
ne... Am terminat... Poți pleca 
dacă nu-ți place 1

— Tovarășă Roman, un kilo
gram de carne cu 10 lei!

auzit ce-am spus per- 
dinaintea dumitale ?

— N-ai 
soanei 
N-avem...

— Dar,
— Am 

rînd 1
•— Servus, Paraschivă dragă, 

văd că iar ai de furcă cu clien- 
ții! Ce greu trebuie să-ți fie..

— Sînt așa de nesuferiți. Vor 
carne numai pe gustul lor. Nu 
primesc ce Ie dau eu... Tu dragă 
Liliche ce ai vrea ?

— Un kil cu 10.
— Imediat, dar vezi să nu 

bage de seamă astea ce-au fost 
înaintea ta.

vînzătorul spune... 
terminat... Altul la

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

Făina din ace de conifere
Cercetările efectuate la Institu

tul pentru problemele silviculturii 
din Letonia au arătat că acele 
de conifere conțin calciu, fier, 
fosfor, carotină și multe alte sub
stanțe necesare organismului viu.

In practica agricolă acele de 
conifere sînt folosite ca hrană 
vitaminoasă. Dar sub formă bru
tă vitele nu le mănîncă cu poftă. 
Atunci lucrătorii institutului au 
hotărît să prepare din ace de 
conifere o făină specială. In a- 
cest scop la gospodăria silvică de 
stat din Kuldig s-a construit o 
fabrică pentru producția făinii de 
ace de conifere. Chiar de la pri
mele experiențe de hrănire a vi
telor cu această făină, rezultatele 
au întrecut așteptările. Vitele au 
crescut în greutate mult mai re
pede decît celelalte, a crescut sim
țitor și productivitatea lor. Adău
gind trei kilograme de făină de 
ace de conifere la fiecare 100 kg.

motto: Ambruș 
la sectorul IV B 
Lupeni a modifi- 
de boală. Iată în 
de mai jos cum

eu am fost 
vrut să-mi dea,

sadea" I 
m-apucai

Nu faceți ca mine
In loc de
Carol, de 
al minei 
cat foaia 
versurile

s-au petrecut lucrtirile...
Foaie verde busuioc 
Stați, măi fraților, pe loc, 
Să vedeți și să-nvățați 
Foi de boală să schimbați... 
Uite, eu le prelungesc 
Fiind convins că nimeresc 
Și-o nimeri, bat-o-urgia, 
Ca oiștea lui Ieremia... 
In ianuar’mă-mbolnăvi 
Sau mai precis zis... o chiuli... 
Să vă spun cum ? Are rost... 
La doctor cînd 
Zi în plus n-a 
Zicînd :
— „Asta-i chiul 
Și-atunci, frate, 
Datele-n foaie schimbai;
N-am pus multe, doar vreo șapte 
Zile de-alea „aranjate":
Șase zile lenevie,
Iar a șaptea... trîndăvie... 
Am semnat și pentru medici, 
Ca să nu întîmpin piedici... 
Frunză verde de cireș 
Cu foaia eu am dat greș... 
Nu știu cum se întîmplă 
Că FALSUL mi se află 
Și-acum stau de lemn, tablou, 
Pus în curte, pe panou.
Să luați exemplu-n fine:
Să nu faceți cumva ca mine.

Pentru conformitate M. C.
(De pe unul din panourile sa

tirice, suplimente ale gazetei de 
perete, de la mina Lupeni).

Nu se știe dacă „astea" 
băgat de seamă, cred însă că-f 
timpul să observe conducerea 
O.C.L. Petroșani atitudinile de 
acest fel ale unor salariați din 
comerț, pentru a lua măsurile 
cuvenite.

G. S. POPESCU 
învățătoare — Vulcan

Intre șoferi
— Cum de ai spart sticlele 

ce le transportai în camion ?
— Din pricina podului de her 

de la Iscroni. Știi că deși s-a 
lucrat la podirea lui anul tre
cut mai bine de 3 luni, totuși 
nici la ora actuală nu e termi
nat... Eu n-ain știut de aceasta 
și am mers pe pod la viteza o- 
bișnuită, în capătul cu pricina 
căzînd cu roțile... ca din pod.

— Oare secția de poduri șt 
șosele nu putea de anul trecut 
pînă în prezent să monteze și 
cele 3—5 bîrne cîte mai lipseau 
la capătul podului, pentru a nu 
mai face surprize șoferilor ?

— La aceasta 
cei în drept I 

să ne răspundă

I. CIORTEA 
corespondent

de furaje, la vaci și porci se rea
lizează un spor de greutate vie 
de cel puțin 5 la sută. Crește 
producția de lapte, precum și 
sporul zilnic în greutate ai miei
lor, purceilor și al altor animale, 
se reduce morbiditatea lor. Deose
bit de concludente au fost expe
riențele efectuate cu pui de găi
nă. Datorită unui adaos de 3 la 
sută făină de ace de conifere în 
rația lor de hrană, puii în vîrstă 
de 35 zile cîntăreau 250 gr., fie 
cînd acei care nu au primit 
acest adaos cîntăreau numai 180 
gi

Făina de ace de conifere poate 
ii păstrată timp de 6 pînă la 12 
luni fără să-și piardă însușirile 
ei prețioase.

După exemplul și 
gospodăriei silvice din 
fabrici asemănătoare 
ființă și într-o serie de alte 
regiuni ale Uniunii Sovietice.

Făina de ace de conifere va a- 
juta colhozurile și sovhozurile din 
U.R.S.S. să sporească și mai mult 
producția de produse animaliere.
♦♦♦♦♦•♦•*♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

experiența 
Kuldig, 

au luat

Anul trecut, trei __ ____
curajoși oameni 
sovietici au rămas _ ______ _  .
să ierneze pe 
mica insulă Victoria, situată în
tre Pămîhtul lui Franz Tosef și 
Spitzbergen. Recent s-a primit 
de la ei o radiogramă: unul 
dintre aceștia — V. Bucin. s-a 
îmbolnăvit grav și era necesară 
o intervenție chirurgicală urgen
tă.

Primind această radiogramă, 
directorul aeroportului l-a chemat 
pe comandantul de aeronavă Vla
dimir Kulaghin, care efectua zbo
ruri obișnuite de transport, și i-a 
dat dispoziție să plece urgent 
spre Victoria.

— De la vest vine ciclonul, 
l-a prevenit el. In prezent el se 
află în regiunea Spitzbergen. Știu 
că este foarte greu să ajungi pe 
insulă înainte de începerea vis
colului, dar altă ieșire nu exis
tă. Omul trebuie salvat...

...Avionul și-a luat zborul. In 
afară de Vladimir Kulaghin se 
mai aflau pe bordul său ofițerul 
navigator Iuri Porai, mecanicul 
de bord Vladimir Mihailov și ra
diotelegrafistul Volodea Smolen- 
țov — toți tineri.

Radiotelegrafistul Smolențov în
treține legătura permanentă cu 
Dickson și alte stații polare. Cu
rînd, de pe Negursk, una din in
sulele Pămîntului lui Franz Io- 
sef, s-a comunicat că a început o 
furtună magnetică: „Legătura

să înceteze să mai bată 
bolnavului. Se produce 
clinică. Dar încă nu to- 
pierdut: inima poate fi 
să bată din nou. Pentru

O inimă reanimă 
altă inimă

Se întîmplă ca în timpul unei 
operații 
inima 
moartea 
tul este 
obligată 
aceasta pe inima care a încetat 
să mai bată se fixează electrozi. 
Datorită impulsurilor electrice ini
ma își reîncepe activitatea.

Dar din păcate metoda electro- 
stimulării nu este întotdeauna e- 
ficiență deoarece caracterul im
pulsurilor electrice nu corespunde 
deplin naturii curenților care por
nesc din inimă. De aceea, medi
cii sovietici au hotărît să stimu
leze activitatea inimii bolnave cu 
ajutorul biocurenților unei inimi 
sănătoase. A fost realizat un apa
rat special de amplificare a bio
curenților.

...Pe mîria omului cu inimă să
nătoasă se fixează un electrod 
care recepționează biocurentul dat 
de inima „donatorului". Impulsu
rile bioelectric* sînt recepționate 
de aparate speciale unde sînt 
amplificate și transmise prin sîr- 
me unor electrozi speciali pînă la 
inima care a încetat să mai ba
tă. Aceasta se reanimă,

----- O-----

STIAT1 CĂ...
f J

...cel mai prețios „fildeș" 
obține din

...aripile 
fac 330 de

...inima 

se 
colții hipopotanului ? 
unei muște în zbor 
mișcări pe secundă ? 
balenei este mult 

mai mare decît un om ?
...pelicanii zboară întotdeauna 

în convoi, unul după altul și 
dau din aripi în același timp, 
ținînd cadența ?

...vîrsta unor specii de pești 
poate fi aflată după inelele de 
pe solzii lor, asemănătoare ine
lelor anuale ale trunchiurilor de 
copaci ?

...lîngă țărmurile Mozambicu- 
lui a fost prins un pește neobiș
nuit ? Capul lui seamănă cu un 
cap de om. Pentru savanții ihtio- 
logi acest pește cu „zîmbet trist" 
rămîne deocamdată o enigmă, 
deoarece el nu poate fi alăturat 
niciunuia dintre speciile de pești 
cunoscute.

♦♦♦♦•♦♦ .ft-

' PENTRU A SALVA UN OM...
prin radio cu Victoria nu este 
sigură. Ciclonul se află la 60 km. 
de insulă și înaintează cu viteză 
de 120 km. pe oră.

...Ciclonul despre care fuseseră 
preveniți încă la decolare i-a în- 
tîmpinat pe aviatorii polari la ju
mătatea drumului de la Negursk 
la Victoria. Norii, la început rari, 
se îndesau treptat, vizibilitatea

Din viața cercetătorilor 
polari sovietici

se înrăutățea, a început să nin
gă

— îngheață motorul, — rapor
tează comandantului ofițerul navi
gator Porai. Și dintr-odată, ca 
și cînd s-ar fi înțeles cu natura, 
s-a defectat busola. Avionul a 
rămas fără „ochi". Oare pilotul 
nu va rătăci drumul, va putea el 
oare să ducă avionul la țintă ? 
Această întrebare îi neliniștea a- 
cum nu numai pe aviatori, ci și 
pe toți cercetătorii polari care 
urmăreau cu atenție zborul lor.

— Comandantule, ia-o deasu
pra norilor — sfătuiește Porai. 
Să ne orientăm după aparatele 
astronomice.

In curînd trebuie să fie pe a- 
proape Victoria, dar ultima știre

In Germania occidentală sînt 
promovați în posturi de răspun
dere, criminali de război fasciști 

(ziarele)
și s- au împrietenit 
mult dornică de pradă... 
hiena-a povestit,

S-au întîlnit odată
Un struț și o hienă 
De viața ei trecută
Iar struțul de viața lui prezentă...
Hiena amărîtă se plîngea
Că nu mai poate-n voie a umbla,
Că-i nevoită ziua să se-ascundă
Că noaptea doar mai poate sta la pîndă, 

Că-i declarată mare cri minai —
Cînd ea e-un „suflet pur", fără egal... 
Și cum vă spun se tot plîngea mereu... 
Struțu-i răspunse: — Și eu am dat de greu, 
Dar am răzbit, azi nu mă tem prea mult, 
Căci știu prea bine cum să mă ascund;
Eu n-am ucis, doar ordine am dat
In vremea cînd eram la răpitoare-n „sfat"...
Azi m-au ales din nou, că sînt „călit",
Și-i greu ca mine altul în lume de găsit... 
Hiena-i zise: — O simplă constatare — 
Ți-o spun, de nu-i cu supărare:
— Zici că știi bine să mi te pitești,
Dar află de la mine, prea-ncrezător tu ești — 
Eu cînd te caut, de departe-ți văd
Uriașul trup; ascuns ți-e numai capul I 
Poate nu știi, da-n locul meu de-i altul
Ți-ar merge prost, tu-n juru-ți nu mai vezi... 
Că poți să te ascunzi, tu nu te mai încrede: 
Numai cine nu vrea, pe tine nu te vede... 
Și cum îmi spui că prea mulți te cunosc, 
Pînă la urmă tot o să-ți meargă prost. 
MORALA
Mulți criminali ai fostului război
Mai cred ca struțul, nu văd înapoi...
In Occident în parlamente sînt aleși, 
Cu grațieri din temnițe culeși.
Doar haina și-au schimbat, atîta tot,
Avînd în cap același gînd netot : 
S-ațîțe lumea... Și ca hiena sînt
Din cei ce-n noapte moartea-o poartă-n gînd... 
Dar lumea-i vede pe-amîndoi, la fel,
Și stăvilește inîrșavul lor țel.

R. SELEJAN

MICĂ PUBLICITATE

din Petro- 
calitate de

SE VINDE...
...de către fabrica 

șani cea mai bună 
pîine... caldă (cînd se învechește 
puțin, fabrica nu mai garantea
ză de calitate), covrigi, cornuri 
și uneori... sfoară de diferite 
grosimi și dimensiuni, ambala
tă direct în... pîine.

ATENȚIUNE...
Nu pierdeți ocazia ! plecați-vă 

urechea la vocile difuzoarelor 
model „Stația de radioficare 
Petroșani". Specialiștii acestei 
stații au aplicat la difuzoarele 
din Petroșani o inovație intere
santă... Indiferent ce se trans-

împotriva vîntului și motorul, 
micșorîndu-și la maximum tura
ția, se apropie de pista de ateri
zare. O zguduitură, a doua, « 
treia... Alunecînd puțin pe tere
nul de gheață, avionul se opreș
te...

Au fost necesare numai cîteva 
minute pentru a lua pe bord bol- 
navul și din nou în aer, din nou 
luptă. Stațiile polare Bolșaia 
Zemlea, Moscova, cereau din oră 
în oră informații despre starea 
bolnavului. Avionul își urma cursa 
orientîndu-se după Lună și stele. 
Au trecut cîteva minute și Smo
lențov comunică știrea îmbucură
toare : busola a fost reparată, a- 
vionul are din nou „ochi". Ofițe
rul navigator verifică din nou iti- 
nerariul — totul este în regulă.

Bolnavul era așteptat. Totul 
era pregătit pentru operație. Nu 
încetase încă zbîrnîitul motoare
lor cînd o mașină sanitară s-a 
și apropiat de avion pentru a 
lua în primire bolnavul.

— Acum să vă odihniți, să dor- 
miți — a dat dispoziție coman
dantul membrilor echipajului său. 
Nu apucaseră bine să se odih
nească cînd în cameră a intrat 
directorul aeroportului:

— îmi pare rău, băieți — a 
spus el — dar trebuie să zburați 
din nou. Pe insula „Pravda" din 
arhipelagul Nordenskgold, s-a 
rătăcit un cercetător polar...

A. BEDONSOV
4 \ (text prescurtat)

de acolo este îngrijorătoare : „Vis
colește.. “

Grozav lucru e viscolul. Vîntul 
puternic ridică în aer miliarde de 
fulgi care acoperă și așa cerul 
întunecat, te doboară din picioa
re. Pe o astfel de vreme oame
nii de obicei nu riscă să por
nească prin tundră și stau acasă. 
Rareori un pilot va fi de acord 
să zboare pe viscol spre un loc 
necunoscut. Dar pe membrii echi
pajului lui Kulaghin îi lrămînta 
acum cu totul alt gînd: omul 
trebuie salvat cu orice preț Pînă 
la insulă au mai rămas 10 minu
te de zbor, dar cum «ă aterizeze 
fără busolă ? Insula are în total 
2—3 km. lungime, aproximativ 1 
km. lățime și are forma unei cu
pole de gheață rfdicîndu-se _ cu 
105 m. deasupra nivelului mării.

— Fă legătura cu Victoria, or
donă Kulaghin radiotelegrafistu
lui — să semnalizeze cu rachete.

Insula trebuie să apară din mi
nut în minut. Kulaghin a coborît 
la maximum, dar zăpada acope
ră totul. Nu se văd luminile pis
tei de aterizare. Toți stau la fe
restre și urmăresc dacă nu se 
vede vreo rachetă. Insula rămîne 
undeva în urmă. Trebuie să în
toarcă. Dar dintr-o dată țîșnesc 
una după alta cîteva rachete. A- 
vionul a ajuns la țintă. Un viraj 

mite Ia radio ei fac ca din pîl- 
niile difuzoarelor să se reverse 
pe străzi simultan mai multe 
melodii dintr-odată, aducînd a 
tușă, strănut, hîrîială etc.

ANUNȚ...
întreprinderea comunală Petro

șani aduce la cunoștința tuturor 
celor interesați că apa se des
chide la ora 6,30 și se înch’-’e 
la ora 22 (inclusiv sîmbăta). 

Toate reclamațiile (și mai 
Ies criticile), sezisările și pro
punerile muncitorilor, care do
resc să facă baie cel puțin sîm
băta și după ora 22, nu se iau 
în considerație, din motive de... 
economii la autocritică.



Marțea feroviarului” la Lupeniw
In cheltuielile neproductive pe 

care le suportă unele întreprin
deri intră și locațiile — penali
zări care provin din staționarea 
peste normativ a materialului 
rulant. Locațiile, au mai mult un 
caracter disciplinar-educativ, ele 
neacoperind decît în mică mă
sură pagubele aduse prin nefo- 
losirea cu maximum de randa
ment a vagoanelor. Totodată ele 
grevează asupha prețului de cost 
al produselor întreprinderilor.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri în țara noastră au fost lua
te de către organele C.F.R, de 
comun acord cu marile întreprin
deri deservite, o serie de iniția
tive bune. 3le s-au concretizat 
și prin ședințele de lucru organi
zate de obicei săptămînal sub de
numirea de ,,marțea feroviarului'* 
La C. S. Hunedoara, de pildă, 
conducerea combinatului, împreu
nă cu cea a stației C.F.R. Sime- 
ria, au organizat astfel de ședin
țe la care au luat parte reprezen
tanți ai stației C.F.R. și ai fero
viarilor uzinei. Prin luarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice de 
comun acord, ca și prin strînge- 
rea colaborării s-a ajuns la lichi
darea locațiilor care se ridicau 
la milioane de lei.

„Marțea feroviarului" a început 
să fie organizată și la Lupeni, 
la care participă ceferiștii din 
stație, reprezentanți ai sectorului 
de transport al preparației, ai 
minei și de la celelalte întreprin
deri din localitate.

Din referatul prezentat de că
tre stația C.F.R. Lupeni într-o 
asemenea consfătuire care a avui 
loc marțea trecută, a reieșit că 

. luna februarie planul stației 
a fost depășit la toți indicii. A- 
ceasta se datorește și întreprin
derilor cliente care s-au străduit 
să fie operative la încărcarea și 
descărcarea vagoanelor. In deo
sebi s-a îmbunătățit munca în a- 
ceastă direcție la preparație și 
întreprinderea forestieră. De ase
menea planul de trenuri marșru- 
tizate a fost îndeplinit în procent 
de 166 la sută.

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

REVISTA „FLACĂRA" nr. 10
k cuprinde printre altele următoarele materiale interesante:

— Cu antișocul prin Capitală — fotoreportaj despre noul 
serviciu al spitalului de urgență din Capitală, dotat cu ambulanțe 
în care se pot face intervenții chirurgicale în mersul mașinii.

— O pagină închinată Muzeului Literaturii Romîne, cu un ar
ticol de acad. Perpessicius.

— Gudurăii contra Perjoiu — prezentarea noului film romî- 
sc „Telegrame".

— Poarta Brandenburg, hotar între două lumi — note de 
drum din R. D. Germană de Maria Arsene.

— Inscripție la o fotografie : cum s-au simțit și cum se vor 
simți colonialiștii belgieni — de Mariana Pîrvulescu.

— Două pagini : „In jurul globului" cuprinzînd în imagini 
cele mai noi evenimente de peste hotare.

— Cronica sportivă de Al. Mirodan.
— Gimnastica la domiciliu: „Cîteva mișcări pentru fortifica

rea musculaturii abdominale".
— Sfaturi practice.
— Poșta redacției.
— Colțul micului desenator.
— Colțul fotografului amator.

Mobilizarea colectivului la noi succese în producție — 
obiectiv principal al activității comitetului 

sindicatului minei Petrila
(Urmare din pag. l-a)

minei Petrila a realizat 1.632.000 
lei economii la prețul de cost, în 
acest an lucrurile se prezintă cu 
totul altfel. Comitetul sindical 
nu a analizat cauzele care Iac 
ca unele brigăzi de mineri să 
dea cărbune cu mult șist. în con
ferință s-a arătat că în abataje 
nu toate brigăzile dau atenția 
cuvenită alegerii șistului vizibil 
din cărbune. Pentru procentajul 
ridicat de cenușă în Cărbune în 
lunile ianuarie și februarie mi
na a fost penalizată cu 388.000 
lei.

Luînd cuvîntul în cadrul con
ferinței sindicale tovarășul ingi
ner Nicorici Nicolae, șeful ex
ploatării, a arătat că succesele 
obținute pînă în prezent nu tre
buie să mulțumească colectivul 
minei, deoarece mai exista unele 
lipsuri care trebuie înlăturate. 
In acest an, a spus vorbitorul, 
mina Petrila trebuie să extragă 
cu peste 100.000 tone de cărbu
ne mai mult față de anul trecut

Totuși în activitatea întreprin
derilor din Lupeni se mai ivesc 
unele lipsuri care stînjenesc cir
culația vagoanelor. Astfel, nu de 
puține ori vagoanele cu cărbune 
nu sînt bine plănărite și stropite 
cu var la preparație din care cau
ză este necesară muncă în plus. 
Și forestierii din Lupeni efectuea
ză uneori încărcări care dau naș
tere la deplasări de încărcătură

Aceste neajunsuri au determi
nat staționarea peste timpul pla
nificat a unui însemnat număr 
de vagoane. In cursul lunii fe
bruarie la preparația și mina Lu
peni un număr de 265 vagoane 
au depășit normativele de stațio
nare, ceea ce a dus la o penali
zare de 17.850 lei, plus 7183 ore 
locații îm valoare de 179.575 lei. 
La întreprinderea forestieră Lu
peni valoarea locațiilor în luna 
februarie s-a ridicat la 7.775 lei. 
Au fost penalizate și alte între
prinderi ca „6 August", O.C.L.

Participanții la discuții, ma
gazioneri, șefi de manevră, im- 
piegați, ingineri au arătat și ei 6 
serie da lipsuri care frînează circu
lația vagoanelor, venind totodată cu 
propuneri pentru lichidarea lor. 
Tovarășul inginer D. Măndoi, de 
la preparația Lupeni a arătat că 
personalul sectorului de transport 
de la preparație are o calificare 
mai slabă și așteaptă un spri
jin și ajutor calificat din partea 
personalului stației C.F.R.

Participanții la ședință au că
zut de acord asupra necesității 
organizării unor asemenea cons
fătuiri și în viitor. „Marțea fero
viarului" se va organiza în fie
care marți la ora 11 la clubul mi
nier. Este necesar ca din partea 
organelor de conducere și comi
tetelor sindicale ale întreprin
derilor să se acorde mai multă 
atenție acestor consfătuiri deoa
rece prin strîngerea colaborării în
tre stația C.F.R. și beneficiari, 
mijloacele de transport pe calea 
ferată vor putea fi folosite la 
maximum, evitîndu-se cheltuielile 
inutile.

H. VALENTIN

Pentru realizarea acestui spor 
de producție inginerii și tehni
cienii minei au datoria să spri
jine mai eficace brigăzile de mi
neri, asigurîndu-le condiții cît 
mai bune de muncă pentru de
pășirea angajamentelor luate în 
cadrul întrecerii.

Hotărîrea conferinței sindi
cale prevede măsuri concrete 
pentru lichidarea lipsurilor din 
activitatea vechiului comitet, 
pentru mărirea contribuției sin
dicatului la lupta pentru spori
rea producției de cărbune și re
ducerea prețului de cost.

M aî multă atenție 
propunerilor 

oamenilor muncii
Participanții la conferință au 

arătat că comitetul sindical nu 
a acordat atenția cuvenită pro
punerilor făcute de oamenii 
muncii în consfătuirile de pro
ducție. La sectorul I al minei, 
din neeliienta conducerii secta

La întreprinderea de utilaje și transporturi din Livezeni > 
lucrează numeroși muncitori harnici. Printre aceștia se numă- > 
ră și tînărul Busuioc loan. Avînd o bună pregătire profesio- j 
nală, el reușește să execute lucrări de calitate. ț

IN CLIȘEU : Busuioc Ioan pregătește recepționarea unui < 
grup electrogen de 18 kW ce urmează a se expedia la Sfa- < 
tul popular Orăștie. s

O brigadă de tineret 
fruntașă

Conform indi
cațiilor Comitetu
lui U.T.M., bri
găzile de tineret 
de Ia mina Uri- 
canl 
văzut în progra
mele lor de lu- 

o seamă de obiective. De

și-au pre-

cru
pildă brigada condusă de tova
rășul Cîrciumaru Victor de la 
sectorul I și-a propus să rea
lizeze între altele : fiecare miner 
să se ocupe de ridicarea califi
cării ajutorilor mineri, iar aceș
tia la rîndul lor să ridice nivelul 
profesional al vagonetarilor, 
menținerea curățeniei și a dis
ciplinei la locul de muncă, păs
trarea în cea mai perfectă stare 
a uneltelor și utilajelor. Aceste 
lucruri au contribuit ca membrii 
brigăzii să realizeze în mod rit
mic planul și să depășească 
angajamentul luat în întrecere.

In prima decadă a lunii mar
tie, brigada lui Cîrciumaru ai 
extras în afara sarcinilor de plan 
100 tone de cărbune. Printre 
membrii brigăzii care s-au evi
dențiat se numără și Oprea Ioan, 
Lefter Aristide, Ciocîrlan Ilie, 
Duman Gheorghe, Demian La- 
dislau, Gros Marin și Noghi 
Dionisie.

A. N. ’

rului se tărăgănează de mai 
multă vreme introducerea ilumi
natului electric în unele abataje. 
De asemenea, tot în acest sec
tor nu s-au luat încă măsuri 
pentru montarea conductei de 
apă potabilă, problemă care tre
buie rezolvată fără întîrzîere.

Delegații la conferință au a- 
rătat că în orașul Petrila asis
tența medicală nu se face în 
cele mai bune condițiuni. Unii 
medici cum sînt Samoilă loan, 
Lepădatu Mana, Malide Octa
vian și alții fac consultații su
perficiale și nu au întotdeauna o 
comportare tovărășească față de 
bolnavi. Nu a fost rezolvată încă 
problema medicului de gardă, 
iar transportul bolnavilor se fa
ce defectuos prin faptul că func
ționează numai o singură auto- 
salvare.

In cadrul conferinței a fost 
scos în evidență faptul că mun
citorii care locuiesc în Petroșani 
«ii T nnns drxcprvri înfttriniriQ rrr^Mi-
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Tinerele de la lămpăria minei Vulcan
...Sînt de toate doar vreo nouă 

fetișcane pe un schimb. Cit îi 
ziua de mare mîinile nu le stă 
un moment „Licuricii", cum le 
spune Csibi Viorica lămpilor de 
mină — trebuie să fie bine re- 
vizuiți pentru a putea lumina 
căile întunecoase ale minei tot 
timpul șutului. Aceasta este 
principala preocupare a fetelor 
de la lămpăria minei Vulcan.

...Este ora cînd grupuri, gru
puri minerii Vul
canului se în
dreaptă, ca în fie
care zi. către 
lămpărie. „Să le 
dăm binețe fete
lor noastre, glumește un tinerel, 
și apoi să mergem în abataje". 
La ghișee minerii își predau în 
liniște mărcile.

— 264, spune un flăcău care 
nici în mină nu-și leapădă bun- 
da maramureșănească.

— Iți dau azi altă lampă or- 
tace, ti spune una dintre fete. 
Pe 264 am găsit-o cu ceva de
fect și trebuie reparată. Mîine îi 
avea-o gata. Omul nu zice ni
mic. zîmbește doar și ia noua 
lampă. O încearcă, îi suflă la 
sticlă, la garnituri. Flacăra gal
benă, curată nici nu clipește. A- 
poi, la ghișeu se perindă alți 
mineri. Zeci de lămpi se răspân
desc spre colivia puțului, ori 
spre galeria de la Procop.

...Lămpăria este unul din ser
viciile importante la orice mină. 
O lampă curată, bine întreținută, 
înseamnă un ajutor de marc preț 
pentru oricine coboară în mină.

tați deoarece trenul C.F.I. Lo- 
nea circulă foarte defectuos, cu 
întîrzieri. Criticînd aceste as
pecte negative delegații au ce
rut ca noul comitet să țină cont 
de aceste lucruri să acorde aten
ția cuvenită propunerilor și ce
rerilor juste ale oamenilor mun
cii.

*
In cadrul conferinței au luat 

cuvîntul tovarășii Gorboi Mihai, 
secretarul comitetului orășenesc 
de partid Petrila și Demeter 
Ștefan, secretarul comitetului de 
partid al minei. Vorbitorii au 
subliniat că succesele obținute 
de colectivul minei se datoresc 
faptului că organizațiile de par
tid au știut să îndrume perma
nent organizațiile sindicale și au 
mobilizat oamenii muncii la a- 
plicarea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului. După 
ce au subliniat realizările obți
nute în producție, vorbitorii s-au 
oprit și asupra lipsurilor, indi- 
cînd măsurile ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea muncii co- 
m i 1111 i. e i r*n 1

Hotărîți să mențină 
drapelul de întreprindere 

fruntașă pe regiune
Alături de muncitorii celorlal

te întreprinderi din raionul nos
tru care obțin rezultate bune în 
muncă, muncitorii de la l.C.O. 
Petroșani se evidențiază prin 
îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
în toate sectoarele de activitate. 
Printre secțiile care și-au îmbu
nătățit simțitor activitatea se 
numără și aceea de salubritate. 
Programul de muncă prevăzut 
pe lunile trecute a fost depășit 
cu 10—12 la sută, iar pe prima 
decadă a lunii martie cu 15 la 
sută.

Printre muncitorii care au 
contribuit în mod deosebit la ob
ținerea acestor depășiri se nu
mără tovarășii Varga Bertha, 
Negrileanu Olga, Reveș Ioana, 
Puf Elena, Bucur Petre, Vlaicu 
Teodor și Tufiș Nicolae. Recent, 
muncitorii de la l.C.O. și-au ex
primat din nou hotărîrea prin 
angajamente concrete de a men
ține și pe mai departe drapelul 
de întreprindere fruntașă pe re
giune în domeniul gospodăresc. I

C. VÂRTOS U 
corespondent

Fetele de aici îs mândre că sar
cina de a asigura minerilor lu
mina necesară în mină le-a fost 
încredințată lor. îs mîndre de 
ea și și-o duc la îndeplinire cu 
cinste.

Dar n-a fost așa întotdeauna. 
Cu cîteva luni în urmă, lucrul 
la lămpărie mergea greu. Mine
rii erau nevoiți să aștepte mult 
timp pînă primeau lămpile. Fe
tele lucrau și atunci bine, dar,

fără spor. Le 
trebuia mult timp 
pînă să caute 
în rastele lampa 
fiecărui miner.
Ba se mai întîm- 

plă ca la mijlocul șutului să se 
trezească cu mineri care veneau 
să schimbe lămpile stinse în mi
nă. declamațiile nu mai conte* 
neau

— Așa nu mai merge fetelor, 
le spuse celorlalte Buică Geor
ge ta într-o zi. Trebuie să facem 
ceva să ne îmbunătățim munca*

Toate își aduc aminte de șe
dința care a urmat. S-au sfătuit 
mult timp dar pînă la urmă au 
găsit soluția. Verificarea lămpi
lor se face acum imediat după 
primirea lor. Schimbarea pietre
lor la brichete se face la terme
nele stabilite, becurile celor cu 
acumulatori sînt înlocuite la 
timp, înainte de a se arde. în 
lămpărie munca a fost reorgani
zată. Fetele au urmărit cîteva zi
le la rind să așeze lămpile în 
rastele după schimburi pentru a 
nu mai pierde timp cu căutarea
lor.

Măsurile luate atunci au dat 
roade. Munca entuziastă, tine
rească a lui Bencovici M., Tamaș 
Dorina, Popa Virginia, îosif Ma
ria și a tuturor celorlalte a făcut 
ca reclamațiile să rămînă doar o 
amintire.

„Licuricii" minerilor de la 
Vulcan sînt în grija unor mîini 
harnice.

ȘT. E.

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului 

CITIȚI 
„STEAGUL ROȘU” 

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 
OIFUZORII VOLUNTARI 

din întreprinderi 
și instituții

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.
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V. Zorin conduce delegația sovietică 
la Conferința pentru dezarmare 

de la Geneva
A MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS.
u Delegația sovietică în Comitetul celor 10 state pentru de- 
) zarmare este condusă de Valerian Zorin, locțiitor al minist'ru- 
) lui Afacerilor Externe al U.R.S.S.
I Din delegația numită de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
( fac parte general-colonel Anatoli Grizlov și Aleksei Rosin, 
' ministru plenipotențiar.

---------------- O-----------------Voi transmite poporului american urări de pace și prietenie din partea popoarelor Uniunii Sovietice
MOSCOVA 11 (Agerpres) 
Cînd mă voi întoarce acasă, 

voi„ transmite poporului american 
urări de pace și prietenie din 
partea popoarelor Uniunii Sovie
tice, a declarat la 10 martie 
George Christopher, primarul o- 
rașului San Francisco.

La invitația lut N. S. Hrușciov 
dl. Christopher cu soția, a vizi
tat Uniunea Sovietică timp de 
două săptămîni

Intr-o declarație făcută unui 
corespondent al agenției TASS 
pe aeroportul Vnukovo, înaintea 
plecării în SU.A . dl. Christop
her a spus:

A fost foarte plăcut pentru 
mine să reînnoiesc prietenia cu 
N'kita Hrușciov, pe care l-am 
cunoscut la San Francisco. M-am 
întilnit cu multă plăcere cu per
soane oficiale cu care am găsit 
un punct de vedere comun, pre
cum și cu oameni simpli. Indi
ferent de funcțiile pe care le 
exercită, oamenii sovietici sînt 
foarte amabili, ospitalieri și har
nici

Doresc să spun încă odată, a 
declarat George Christopher, că 
vizita în țara mea a lui Nikita 
Hrușciov, șeful guvernului sovie
tic a adus o mare contribuție la 
întărirea păcii și prieteniei. Și 
sper, că vizita mea va servi de 
asemenea acestor țeluri nobile 
fie măcar într-o măsură neîn
semnată

Consider, a declarat oaspetele 
american, că cu cît mai multe vi- 
vite vor face, cu cît mai multe 
contacte personale de afaceri vor 
stabili oamenii d.: stat și repre
zentanții vieții publice, cu atît 
mai mult vor avea de cîștigal 
pacea și prietenia.

Statele Unite ale Americii și 
Uniunea Sovietică, a spus Chris
topher, trebuie să muncească pe 
acest tărîm de două ori atît cit 
ceilalți, deoarece ele sînt cele mai 
puternice state de pe pămint. Tre
buie să ne gîndim la pacea in 
întreaga lume și să facem tot ce 
ne stă în putință pentru apro
pierea popoarelor șt dezvoltarea 
înțelegerii dintre ele. In încheie
re Christopher a spus: Mulțu
mesc de o mie de ori lui Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., îi trans
mit o mie de salutări din partea 
mea și a soției mele.

KABUL (Agerpres).
Intre 22 februarie și 8 mar

tie, ing. Iancu Horațiu, secretar 
general în Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, însoțit de 
un grup de specialiști romîni a 
făcut o vizită în Afganistan.

Cu acest prilej grupul de spe
cialiști romîni a luat contact 
cu inginerii și tehnicienii ro
mîni care colaborează cu cei so
vietici, cehi și afgani ia lucră
rile de prospecțiuni și explorări 
petrolifere în partea de nord a 
Afganistanului.

In timpul vizitei, oaspeții ro- 
mîni au fost primiți de primul 
ministru al Afganistanului Mu
hammed Daud, de Muhammed 
Naim, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, dr. Muhammed 
Iussuf, ministrul Minelor și In
dustriei, precum și de alți mem
bri ai guvernului afgan. Perso
nalitățile afgane și-au exprimat 
mulțumirile lor pentru ajutorul 
acordat de către guvernul romîn 
Afganistanului, 
tru felul cum se 
ca grupului de 
mîni.

precum și pen- 
desfășoară mun- 
specialiști ro-

O

Plenara C.C. al U.T.C. din R. P. Chineză
PEKIN 11 (Agerpres)
Agenția China Nouă anunță că 

între 27 februarie și 4 martie a 
avut loc la Pekin cea de-a șa
sea plenară a celui de-al treilea 
Comitet Central al Uniunii Tine
retului Comunist din China.

Plenara a discutat activitatea 
p'e anul 1959, probleme din do-

meniul construcției socialiste a 
Chinei și a stabilit sarcinile U- 
niunii Tineretului Comunist din 
China pe anul 1960.

fii—
Scrisoarea adresată 

de J. Nehru 
hit Ciu En-lai

DELHI (Agerpres). — TASS 
anunță :

La 10 martie la Delhi s-a dat 
publicității scrisoarea adresată la 
4 martie de primul ministru al 
Indiei, Nehru, premierului Con
siliului de Stat al R. P. Chine
ze, Ciu En-lai. In această scri
soare Nehru își exprimă satis
facția în legătură cu faptul că 
Ciu En-lai a acceptat să facă 
o vizită la Delhi pentru a dis
cuta problemele care există în
tre cele două țări și pentru a 
examina căile care pot duce la 
soluționarea lor pașnică. Primul 
ministru al Indiei propune pre
mierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze să sosească în In
dia în jurul datei de 20 aprilie 
dacă această dată îi va fi con
venabilă.

«■

Congresul ziariștilor bulgari

=♦♦»♦===—

Provocările polițienești ale franchiștilor 
și cîrdășia militară Madrid-Bonn — 

verigile aceluiași lanț

SOFIA 11 (Agerpres)
La 11 martie la Sofia s-a des

chis Congresul ziariștilor bul
gari. Acest congres constituie un 
eveniment important în viața cul
turală a tării.

In Bulgaria apar 77 de ziare 
centrale și locale cu un tiraj de

aproape 3,5 milioane exemplare 
și 314 reviste cu un tiraj total 
de două milioane exemplare.

La 11 martie Slavcio Vasev, 
președintele Uniunii ziariștilor 
bulgari, a prezentat raportul : 
„Problemele dezvoltării socialiste 
a Bulgariei și sarcinile presei'

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

Ajutorul Crucii Roșii 
a R. P. Rcmîne pentru 
sinlstrații de la AgadTr
Pentru ajutorarea sinistraților 

îm urma cutremurului de la Aga- 
dîr, Crucea Roșie a R. P. Romî- 
ne trimite Semilunei Roșii Ma
rocane medicamente, alimente și 
alte materiale de primă necesi
tate.

Expedierea pe cale aeriană a 
ajutoarelor a început din ziua de 
8 martie cînd au fost trimise 
seruri antiepidemice și anatoxine 
necesare în prima urgență.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Provocările polițienești ale 

franchiștilor și cîrdășia militară 
Madrid—Bonn sînt verigile ace
luiași lanț, scrie la 11 martie 
ziarul „Pravda" într-un articol 
în legătură cu represiunile sîn
geroase din Spania. Ziarul sub
liniază că de la începutul lunii 
februarie și pînă în prezent, în 
diferite regiuni ale țării au fost 
efectuate din considerente poli
tice aproximativ 
țări. Călăii 
chist supun 
oameni cu 
vitura este 
rînd împotriva spaniolilor repa- 
triați din Uniunea Sovietică. Nici 
unui arestat nu î s-a adus pînă 
acum nici o acuzație concretă. 
Propaganda oficială a dezlăn
țuit de cîteva săptămîni o iste
rică campanie anticomunistă și 
antisovietică.

Ce a provocat acest nou ac
ces de isterie în Spania ? Răs- 
punzînd la această întrebare 
„Pravda" scrie că franchiștii 
s-au aruncat într-o nouă aven
tură. Este vorba de așa numitul 
plan de stabilizare a economiei, 
adoptat de guvernul Franco în 
iulie anul trecut. Acest plan, 
scrie „Pravda", duce la o capi
tulare totală a Spaniei în fața 
capitalului monopolist interna
țional, ca urmare a eșecului po
liticii economice a dictaturii fran- 
chiste. Deosebit de greu lovesc

____ = =

500 de ares- 
gestapoului fran- 
la cazne sălbatice 

totul nevinovați. Lo- 
îndreptată în primul

urmările acestui plan în munci
tori. El a provocat o reducere 
considerabilă a salariilor și șo
maj în masă.

Ziarul scrie în continuare că 
cercurile conducătoare din Spa
nia, încercînd să oblige oamenii 
muncii să privească pasiv la ur
mările planului de stabilizare, 
vor să-i intimideze pe aceștia 
din urmă cu un val de represiuni 
sîngeroase. In articol se subli
niază de asemenea că știrile pri
vind tratativele lui Franco cu 
militariștii vest-germani în le
gătură cu crearea în Spania a 
unor baze militare ale Bundes- 
wehrului, stîrnesc o deosebită 
neliniște în rîndurile oamenilor 
muncii din Spania.

---- o----

I

O rachetă «Atlas» 
a explodat la lansare

NEW YORK H (Agerpres).
Corespondentul agenției Asso

ciated Press transmite de la Cap 
Canaveral că la 11 martie a ex
plodat la lansare o rachetă 
„Atlas". Racheta se ridicase nu
mai cu cîteva picioare cînd s-a 
produs o explozie de o forță u- 
riașă, a cărei flacără a luminat 
o localitate situată la cîteva mile. 
Explozia, a format un 
în formă de ciupercă, 
tor norului format de 
nucleare.

uriaș nor 
asemănă- 
exploziile

Este posibilă lansarea unei rachete în planetele
Marte și Venus

■— Declarațiile savantului sovietic Boris Kukarkin
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Eminentul- astronom sovietic 

prof. Boris Kukarkin, vicepre
ședinte al Uniunii astronomice 
internaționale, a acordat un in
terviu unui corespondent al re
vistei 
organ lunar al 
științe a U.R.S.S. Interviul 
consacrat perspectivelor în 
meniul studierii cosmosului, 
pă părerea profesorului Kukar
kin, există toate temeiurile să 
se creadă că poate fi realizată 
precizia necesară a întîlnirii u- 
nei rachete lansate de pe pămînt 
cu planetele Marte sau Venus 
într-un moment și un loc dina
inte stabilite. Această părere, a

„Priroda" („Natura"), 
Academiei de 

este 
do- 

Du-

arătat Kukarkin, se întemeiază 
pe experiențele efectuate cu suc
ces în domeniul lansărilor unei 
puternice rachete balistice sovie
tice spre o regiune a Pacificului

După ce a amintit că la prima 
lansare racheta a deviat cu mai 
puțin de doi km. de punctul sta
bilit prin calcul, prof. Kukarkin 
a spus: Această precizie este 
întrutotul suficientă pentru ca 
să devină reală întîlnirea 
rachete cu Marte și Venus 
distanță calculată dinainte, 
abatere de cîteva mii de 
metri.

Savantul sovietic a subliniat 
că aceste experiențe remarcabile 
au deschis și alte posibilități în

unei 
la o 
cu o 
kilo-

astronomie. Este evident, a de
clarat el, că înfăptuirea zboru
rilor la distanțe mari, permite 
în viitor să se transporte aproa
pe de suprafața unor planete 
instrumentele, aparatajul și mij
loacele pentru transmiterea in
formațiilor pe pămînt.

El a arătat că aceasta va per
mite să se obțină despre Venus 
și Marte date la care în trecut 
nici nu se putea visa.

Pot fi prevăzute noi descope
riri importante și în ceea ce pri
vește Luna. Asemenea descope
riri se vor putea face atît prin 
zboruri circumlunare cît și prin 
construirea de stații permanen
te pe suprafața Lunii.

1

Acțiuni teroriste ale autorităților 
sudvietnameze

HANOI 11 (Agerpres)
După cum anunță agenția viet

nameză de informații, în a doua 
jumătate a anului 1959, în. urma 
atacurilor teroriste ale trupelor 
lui Ngo Dinh Diem în provincia 
Kuang Ngai, au fost uciși 130 
de foști membri a mișcării de 
rezistență și au fost arestați 400 
de oameni.

Au fost distruse 500 de sate 
și au fost arse aproximativ 2000 
de case. Bandele lui Ngo Dinh

face o vizită în Japtr '1
cari revanșarde, provoacă îngi 
rarea poporului japonez. Comite
tul pentru apărarea păcii condam
nă cu asprime guvernul R.F.G. 
care înarmează Bundeswehrul cu 
arma nucleară și intenționează 
să creeze în Spania franchistă ba^ 
ze militare. Comitetul atrage a- 
tenția 'opiniei publice asupra fap
tului că guvernul Adenauer in
tenționează să creeze o alianță 
militară între Germania occiden
tală, Spania și Japonia.

Diem au răpit un mare număr 
de vite și au distrus mari can
tități de alimente

Misiunea de legătură 
tului comandament al 
populare vietnameze a 
Comisiei internaționale
supraveghere și control din Viet
nam o scrisoare în care protes
tează cu hotărîre împotriva ac
țiunilor teroriste ale autorităților 
sudvîetnameze.

a înal- 
armatei 
adresat 
pentru

Cancelarul Adenauer va
TOKIO 11 (Agerpres)
Opinia publică democrată dim 

Japonia a primit cu îngrijorare 
știrea că în luna martie a. c 
cancelarul Adenauer va face o 
vizită în Japonia. In declarația 
Comitetului japonez pentru apă
rarea păcii se arată că apropie
rea dintre cancelarul Adenauer 
și primul ministru Kiși, care în 
pofida tendințelor de slăbire a 
încordării internaționale susțin cu 
tenacitate politica de pe poziții 
de forță și formulează revendî-

PROGRAM DE RADIO
13 martie

tice de 
noastre, 
aripile melodiilor", 
gram pentru iubitorii de roman
țe, 19,30 Pagini alese de muzică 
ușoară, 20,35 Muzică de dans.

Radiojurnale și 
știri : Programul 
13,00, 19,00, 22,00, 

gramul II — 7,50, 
23,00.

PROGRAMUL I. 8.00 Melodii 
populare, 9,00 Teatru la micro
fon pentru copii, 10,10 Muzică, 
12,15 Figura lui Lenin oglindită 
în literatura sovietică, 13,10 De 
toate, pentru toți, 14,00 Cîntă 
orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii, 14,30 Concert 
de muzică ușoară, 16,10 Cîntă 
Corul de copii al Radioteleviziu
nii, 18,00 „Drumeții veseli", 
19,05 Muzică ușoară de compo
zitori romîni. 19,30 Teatru la 
microfon : Premiera „Scurtă
convorbire" de Levidova, 21,00 
Jocuri populare romînești, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,00 Muzică distractivă, 8,30 
Clubul voioșiei, 
presei străine, i 
sia concertului orchestrei 
fonice a Filarmonicii < 
„George Enescu" care 
loc sîmbătă 12 martie. 
Ateneului, 
sovietică, 
Satira și 
celebre din 
Moscova 1

amatori în studiourile
18,20 „Să călătorim pe 

19,00 Pro-

buletine de 
I — 7,00,
23,52; Pro- 

14,00, 20,00,

----- O-----

10,30 Revista
10,50 Pe*-ansmi- 

sim- 
Stat 
avut 
sala 

i ușoară 
microfon 

15,30

de 
a 
în

13,15 Muzică
14,30 La 1 
umorul, 15,30 Arii 
opere, 16,00 Vorbește 
16,45 Formații artis-

CINEMATOGRAFE
13 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Evgheni Oneghin; AL. 
SAHIA : In căutarea comorii; 
PETRILA Viața e în mîinile 
tale; LONEĂ : Zile de dragoste; 
LIVEZENI : Pe Donul liniștit 
(seria Il-a); ANINOASA: Prin 
fier și foc; VULCAN : Dragos
tea nu se cumpără; ^UPENI : 
Mama vitregă; BARBATENI : 
Vizita lui N. S. Hrușciov în A- 
merica; UR1CANI: Căsnicia Lo
rentz.


