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Citiți în pagina IV-a
• Im legătură cu atnînarea vizitei tovarășului N. S. Hrușciov 

în Franța.
• Seară festivă la Moscova consacrată legăturilor culturale 

sovieto-franceze.
• M. A. Șolohov a plecat în Suedia.
• Vizita în S.U.A. a delegației lucrătorilor sovietici din șco

lile superioare.

Din activitatea colectivului 
termocentralei Paroșeni

Spre noi succese
De curînd colectivul termo

centralei de la Paroșeni a săr
bătorit o mare victorie în mun
că. Pentru rezultatele dobîndite 
în cursul ultimului trimestru al 
anului trecut, uzinei i s-a decer
nat titlul de „Uzină fruntașă pe 
ramură" In primele două luni 
ale acestui an muncitorii de la 
termocentrală au obținut de a- 
semenea rezultate remarcabile 
în îndeplinirea și depășirea pla
nului. In această perioadă ei au 
livrat cantități sporite de ener
gie electrică sistemului energe
tic. național. Consumul propriu 
tehnologic a fost redus cu 5,72 
la sută în ianuarie și cu 4,16 
la sută în februarie față de cel 
planificat. Printr-o urmărire con
tinuă a modului cum se alimen
tează cazanele cu combustibil și 
prin menținerea constantă a 
parametrilor aburilor, consumul 
specific de combustibil conven
țional a fost redus cu 0,004 
kg./kWh. Prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice ca
re au dus la reducerea consu
murilor specifice și prin folosi
rea rezervelor interne, costul 
unui kWh produs a scăzut sim
țitor. In primele două luni ale 
anului colectivul termocentralei
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Întîlnire cu noeta 
Maria Banuș

Ziua de duminică, 13 martie, a 
fost a zi d osebită pentru membrii 
cenaclului’ literar „Minerul'' din 
Petroșani. Tinerii poeți incepă- 
tori din oraș, cit și din alte lo
calități ale Văii Jiului cu prilejul 
ședinței de cenaclu, au avut o 
intilnite cu poeta Maria Banuș, 
laureată a premiului de stat, re
prezentantă de frunte a liricii 
rominești contemporane.

Cu acest prilej poeta a răspuns 
o serie de întrebări ale mem- 
lor cenaclului în legătură cu 

problemele de creație, ale tehni
cii versului, arătînd care sînt 
sarcinile puse în fața poeziei mi
litante, a întregii noastre litera
turi realist-socialiste. Totodată, 
Maria Banuș a răspuns la li
nele întrebări referitoare la 
planurile sale de creație în do
meniul poeziei și al teatrului. In 
răspunsurile date, a vorbit despre 
un interesant volum de traduceri 
din poezia de dragoste universală 
la care lucrează în prezent, cit și 
despre faptul că intenționează să 
scrie mai multe versuri inspirate 
din viața nouă și luminoasă a 
minerilor Văii Jiului, pe care a 
avut prilejul să o cunoască în zi
lele petrecute în această lună pe 
meleagurile noastre.

In continuare, poeta s-a inte
resat de activitatea cenaclului, de 
măsura în care cenaclul se ocupă 
de sprijinirea brigăzilor artistice 
de agitație dirt raion, de spriji
nul pe care comisiile regională 
și centrală de îndrumare, a crea
ției îl dau tinerilor scriitori în
cepători din Valea Jiului.

Apoi, tînărul student miner 
Milller Traian, membru al cena
clului, a dat citire poeziilor „Pri. 
măvara" și „Lui Arghezi", care 
au fost supuse discuțiilor celor 
piezenți. Apreciind semnele certe 
de talent cuprinse în poeziile pre
zentate de tînărul condeier înce- 
pător, poeta Maria Banuș i-a dat 
îndrumări prețioase in ’ vederea 
dezvoltării lui ulterioare, îndru
mări valabile de altfel pentru toți 
membrii cenaclului li’terar pre- 
zenți la întîlnire.

Pentiu aragostea și căldura cu 
care remarcabila poetă a răspuns 
invitației de a participa la a- 
ceastă întîlnire. secretarul cena
clului în încheiere, a adus calde 
mulțumiri iov. Maria Banuș

a economisit peste plan circa; 
530.000' lei.

Pezultate îmbucurătoare 
la atelierul mecanic

Colectivul atelierului mecanic 
al termocentralei Paroșeni a ob
ținut în luna februarie rezultate 
de seamă. Prin folosirea mate
rialelor recuperate, muncitorii a- 
telierului au turnat și prelucrat 
6 lagăre pentru motoare de ven
tilatoare, au fost executate 400 
șuruburi de diferite dimensiuni 
și s-au recondiționat piesele ne
cesare pentru un ventilator. Tot 
în cadrul atelierului s-au con
fecționat ventile de o construcție 
specială, necesare reglajului la 
turbine care au fost concepute 
de un colectiv de tehnicieni din 
uzină. Prin aplicarea unei ino
vații concepute de inginerul Mă- 
ierean Gheorghe, injectoairele 
vechi (stabile) de păcură au 
fost înlocuite cu injectoare mo
bile. Cele vechi aveau deficien
ța că se distrugeau, pe cînd 
cele . ce se iac. acum la atelier 
pot fi întrebuințate atunci cînd 
este nevoie, ele fiind scoase du
pă aceea. Un colectiv compus 
din tov. Surmei Mihai, Crainic 
Petru și Czerva loan a construit 
un dispozitiv de-protecție la o 
mașină de rîndeluit.

La rezultatele obținute la a- 
telierul mecanic au contribuit 
prin, munca, lor muncitorii Abru- 
dean Simion, Orșa Petru, Po
pescu Aron și alții.

Merii de ia Lonea iji
Colectivul sectorului V 

în fruntea întrecerii pe mină
Colectivul secto- 

rului V al minei

5- cu h°tărîre la
îndeplinirea sar- 
cinilor de pian 
șj a angajamente
lor asumate în 

întrecerea socialistă. Prin apli
carea unor măsuri tehnico-or
ganizatorice, în primele două 
luni ale anului minerii de aici 
au dat peste sarcinile de plan 
.1760 tone cărbune, din totalul 
de 5000 tone de cărbune peste 
plan cît prevede angajamentul 
pentru acest an.

Bilanțul rodnic al rezultatelor 
obținute în luna martie vine să 
reafirme hotărîrea acestui har
nic colectiv de a obține succese 
tot mai însemnate în producție. 
Astfel în această perioadă s-au 
extras peste plan 981 tone de 
cărbune.

La obținerea acestui succes 
și-au adus contribuția din plin 
brigada condusă de Pilea Petru, 
care a extras 165 tone cărbune 
peste plan pe seama depășirii 
randamentului planificat cu 
1,490 tone pe post, brigada con
dusă de Toacă Ștefan care a dat 
peste plan 164 tone cărbune 
prin creșterea productivității cu 
1,140 tone pe post. Randamente 
mari și deci însemnate cantități 
de cărbune peste plan au obți
nut și minerii din brigăzile con
duse de Deak. Aron, Timar 
Gheorghe și Petric Simion.
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8 Cu mult timp în urmă, colectivele tuturor posturilor sanitare g
8 din școlile medii și elementare din raion s-au pregătit cu sîr- g 
8 guință pentru concursul raional rezervat lor. In sfîrșit, duminică, g 
8 cele mai tinere ajutoare ale medicilor în apărarea sănătății copii- g 
8 lor — colectivele posturilor sanitare din școli — s-au înțîlnit lag 
$ Petroșanii în concurs. g
5 Dovedind o pregătire teoreti că temeinică și îndemînare, ele- g 
8 vul Sicoi Sorin împreună cu colectivul postului sanitar de la g 
° școala din Iscroni, din care face parte a ocupat locul II pe raion, g 
g Iată-1 în clișeul alăturat execuți nd cu îndemînare „uni pansament". 8 
5 o
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Minerii sectorului V —- frun
tașii minei Lonea — sînt hotă- 
rîți să-și sporească rezultatele 
de pînă acum.

început bun
La succesele obținute 

lectivul minei Lonea, o 
buție de seamă au adus 
nerii sectorului IV. Colectivul
acestui1 sector, mobilizat de or
ganizația de partid, a extras
peste plan 159 tone de cărbune. 
Brigada condusă de Pășcălău 
Ioan a încheiat primele 10 zile 
ale acestei luni cu o depășire de 
176 tone de cărbune față de sar
cinile de plan, extrase pe seama 
creșterii productivității muncii 
cu 1,480 tone de cărbune pe post.

Rezultate frumoase au obți
nut și alte brigăzi de mineri'. 
Cea condusă de Bîrluț Clement 
a extras peste plan 105 tone de 
cărbune, brigada lui Boca Ște
fan și-a depășit planul cu 102 
tone de cărbune, iar 
să 
Șit 
de

de Miclea Pamfil 
sarcinile de plan 
cărbune.
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de co- 
contri- 
și mi-

cea condu
și-a depă- 

cu 74 Tone

I. M.

Brigadă fruntașă j
ne șantier j

Sub îndrumarea organizației! 
de bază, muncitorii de la șan- J 
fierul de prefabricate Petrila ob- < 
țin succese din ce în ce mai < 
frumoase în muncă. In luna fe- ( 
bruarie, brigăzile de pe șantier. < 
antrenate în întrecere și-au 
deplinit și depășit planul 
producție.

Recent, pe șantier au fost 
nalizate rezultatele întrecerii 
tre brigăzi pentru a se decerna 
drapelul de brigadă fruntașă. A- 
cesta a revenit brigăzii condu
se de tovarășul Gheța Frânez 
care a obținut cele mai mari de
pășiri, realizînd totodată econo
mii importante. Pentru 
martie membrii din această bri
gadă s-au angajat să-și 
rească realizările.

în
de

a-
în-

luna

spo-

I. GYORY J>
corespondent

Priboienii ? 
sînt în frunte (

— Aici stația de amplificare a ? 
minei. Noroc bun dragi ascultă- C 
tori. începe emisiunea pentru ( 
schimbul II. (

— Stai ortace — s-auzim cum ) 
stăm cu planul, spuse un miner > 
ortacului său ce se îndrepta spre / 
tunelul Piscu. Pînă sîmbătă, noi ) 
priboienii eram în frunte. ?

Melodia răspindită de difuzoa- ( 
re .încetă și vocea crainicului \ 
se auzi iar anunțtnd ultimele \ 
vești ale întrecerii ce se desfă- ) 
șoară cu atîta însuflețire în a- j 
dineurile minei Aninoasa. )

Cei doi ortaci se opriră ală- J 
turi de sutele de mineri ce ur- ( 
mau să intre în schimbul II din < 
cea de a 14-a zi a lunii martie. < 
Pe fețele lor se zări un zîmbet < 
de mulțumire. Cărbunele extras * 
la suprafață de minerii de la 
Priboi în această perioadă în- ( 
trece planul cu 13,6 la sută. En- s 
tuziasmul dovedit la fiecare loc < 
de muncă precum și rezultatele ( 
obținute de la începutul anuluiA 
curent au făcut ca zilele trecutei 
minerii din sectorul IV Priboi? 
să-și reînnoiască angajamentul', 
luat pentru acest an adăugind la 
cele 3:000 tone încă 500.

Din această cantitate, harni
cul colectiv al sectorului IV a 
extras de la începutul anului și 
pînă în prezent 2599 tone de căr
bune.

Prima știre a emisiunii stației 
de amplificare a minei a adus 
bucurie multă minerilor din co
lectivul sectorului fruntaș. Iar 
știrile care au urmat au însufle
țit pe mulți mineri ce urmau să 
intre în schimbul de după-amia- 
ză. Și pe cei din sectorul I carp 
au aflat că planul pe sector, în 
această lună este întrecut cu 10,4 
la sută, și pe cei din sectorul II 
care și-au întrecut sarcinile cu 
1,3 la sută, și pe toți ceilalți mi
neri ai Arsinoasei care în perioa
da ce a trecut din această lună 
au extras peste planul exploată
rii mai mult de 1000 tone de 
cărbune energetic.

LICIU LUCIA

Buna difuzare a presei — preocupare 
a comitetului de partid al minei

Răspîndirea largă a presei în 
mase constituie una din laturile 
importante ale muncii politice 
desfășurate de organizațiile de 
partid. De aceea în atenția comi
tetului de partid de la mina Lu- 
peni, stă abonarea a tot mai 
mulți oameni ai muncii la di
ferite ziare și publicații.

Dacă în trimestrele. II și III 
ale anului 1959 a existat un nu
măr mic de abonamente față de 
numărul mare de muncitori cîți 
are mina Lupeni, aceasta s-a 
datorat lipsei de preocupare a 
comitetului de partid față de 
difuzarea presei. Munca di- 
fuzorilor voluntari era lăsiată 
la voia întîmplării. Din această 
cauză mulți mineri și muncitori, 
dornici de a citi zilnic presa, nu 
puteau să facă abonamente. In 
sectorul III, în luna august 1959, 
spre exemplu, nu exista nici un 
abonament la ziare. Slab se des
fășura munca de difuzare, a pre
sei și în sectoarele II și IV B. 
In aceste sectoare munca de di
fuzare a presei era neglijată de 
birourile organizațiilor de bază.

La multe publicații numărul 
abonamentelor era foarte scăzut. 
La ziarul „Munca", de exemplu, 
existau numai între 47—59 abo
namente, la ziarul „Drumul so
cialismului" 23—25 abonamente.

Analizînd această problemă, co
mitetul de partid a luat o serie 
de măsuri pentru creșterea nu
mărului de abonamente Ia presă.

>
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In acest scop s-a organizat o 
agitație vizuală corespunzătoare, 
s-au construit panouri care arătau 
situația abonamentelor pe sectoa
re, s-au ținut ședințe cu difuzo- 
rii voluntari. Birourile organiza
țiilor de bază au fost instruite 
în această problemă. De aseme
nea agitatorii au fost îndrumați 
să popularizeze larg presa.

Muncind cu perseverență, bi
rourile organizațiilor de bază au 
reușit să mărească numărul abo
namentelor. Față de luna octom
brie anul trecut cînd existau la 
„Steagul roșu" 230 abonamente, 
în noiembrie numărul abonamen
telor a crescut la 497, în decem
brie la 558, în ianuarie la 644, 
iar în februarie la 1000 abona
mente.

Și la celelalte ziare numărul 
de abonamente a crescut simți
tor.

In munca de difuzare a presei 
organizațiile de bază au obținut 
o experiență prețioasă. In orga
nizația de bază din sectorul VIII 
transport s-au trasat sarcini con
crete unor membri și candidați 
de partid care să se ocupe de 
difuzarea presei. Tov. Mătăsă- 
reari Traian, de exemplu, a mun
cit cu dragoste pentru o largă 
difuzare în sector a ziarului

IOAN CARPEN 
activist al comitetului de partid 

al minei Lupeni

(Continuare în pa>g. 3-a)



FOTBAL

Competîție sportivă în cinstea 
Conferinței regionale U. T. M.

In întîlnirea de fotbal 
campionatul categoriei A de du
minică, dintre Minerul Lupeni 
și Dinamo București, am văzut 
două reprize cu două aspecte a- 
proape complet diferite.

In prima parte a meciului, 
spectatorii (din care numai ju
mătate au avut loc în tribune) 
au avut satisfacția să asiste la 
un adevărat spectacol fotbalistic. 
Și dacă adăugăm că s-au marcat 
4 goluri de toată frumusețea 
(plus unul al lui Crăiniceanu, 

neacordat însă) și dacă vorbim de 
intervențiile spectaculoase ale 
celor doi portftri, de nota de 
sportivitate a echipei gazdă, vom 
întregi tabloul primei reprize. 
Dar, la reluare, numai după cî
teva minute aspectul jocului s-a 
schimbat radical. Nota de duri
tate, resimțită chiar din prima 
repriză din partea jucătorilor 
dinamoviști, se accentuează și 
mai mult în cea secundă. In a- 
celași timp greșelile de arbitraj 
devin atît. de grosolane, încît par 
la un moment dat de-a dreptul 
tendențioase. Iată deci două 
cauze care au dus la denatura
rea jocului și la influențarea re
zultatului.

In primul rînd se poate vorbi 
însă de arbitrajul defectuos. Iată 
două exemple. In minutul 20 (Mi
nerul conducea cu 1—0) Crăi
niceanu este lansat foarte bine 
pe extremă, de la mijlocul tere-

Lupeni
nului, de către Leahevici. Extre
ma stîngă a minerilor șprintea- 
ză pe lîngă Coman, șutează pu
ternic, mingea întîlnește bara și 
intră în poartă. Explozii de a- 
plauze în tribune. Dar, spre sur
prinderea tutu
ror, arbitrul anu-| 
lează golul, re-| 
cla.mînd ofsaid, g 
după ce — men-; 
ționăm — faza' 
fusese consuma
tă. In minutul.— 
36, la o învăl-' 
mășeală lai poarta 
oaspeților, min-W ' 
gea întîlnește mî-W 
na lui Motroc, fă-i^ 
ră ca arbitrului 
să dicteze 11 me- <| 
tri. Cu toate a-|| 
cestea jucătorii® 
Minerului luptă® 
mai departe, cu 
calm, răspun- j’s 
zînd cu un ioc 
frumos și corect jt 
atît durităților f 
dinamoviștilor cît !
și greșelilor de 
arbitraj.
priza 
însă 
cauze

Față de jocul făcut ei ar fi me
ritat pe deplin ambele puncte.

Formațiile....... ...............
PENI : Kiss
Keresztes •— SZOKE, MIHAI —
Pall, Sima, LEAHEVIC1, Mi

MINERUL LU-
- Plev. Coman,

mis-’a raională de schi a or
ganizat duminică pe pîrtiile de 
la cabana Parîng, în cinstea 
Conferinței regionale U.T.M., un 
concurs de schi la care au luat 
parte peste 30 de sportivi, re
prezentând 6 asociații 
din raionul nostru.

Concursul a constat 
ba de slalom uriaș și 
atît pentru seniori cît 
juniori.

Iată rezultatele : 
riaș seniori: I. 
hai (Știința I.M.P.); II. 
Ionel 
Bartok 
șani); 
mitru

(Minerul
Vasile

Juniori:
(centrul

sportive

din pro- 
coborîre, 

și pentru

Slalom u-
Dorobanț Mi- 

Inel 
III.Petrila);

(Voința Petro- 
I. Mucenic Du

de schi Lonea);

II. Mucenic Dan (Parîngul Pe
troșani); III. Tudor Gheorghe 
(Parîngul Petroșani); coborîre 
seniori: L Inel Ionel; II. Bar- 
tok Vasile; III. Laskay Carol 
(Minerul Aninoasă); Juniori: I. 
Mucenic Dumitru; 11. Tudor 
Gheorghe; III. Mucenic Dan.

In ajunul acestei competiții 
de schi, sala de mese a cabanei, 

• pentru cîteva ore a fost transfor
mată într-o sală de club. Un nu
măr de 10 sportivi s-au întrecut 
într-un concurs de șah. După 
partide viu disputate strungarul 
Chiriac Ioan de la U R.U.M.P. 
s-a clasat pe primul 
Ionel pe locul II iar 
Colhan Dan pe locul

loc, Inel 
studentul 

III.
S. B.

Un

In re-
secundă 

cele două 
care au influențat 

(purtarea dinamoviștilor : 
bitrajul) au fost atît de 
nice încît au determinat < 
aliură a lui. Dăm numai 
exemple: (minutul 50) — 
hevici este faultat de Motroc în 
careul de 16 metri în poziție 
clară de gol; (minutul 77) Mo
troc oprește din nou mingea cu 
mîna în careul de 16 'metri; 
(minutul 64) End îl jenează vi
zibil pe Coman, care nu mai 
poate interveni și Sernenescu a- 
duce egalarea — la toate aces
tea deciziile arbitrului Zaharia 
Drăghici (Constanța) au fost de 
fiecare dată inverse (!) Numai în 
ultimele minute el a eliminat de 
pe teren pe jucătorul dinamo- 
vist Anghel Vasile, care în re
petate rînduri și-a lovit direct 
adversarii, chiar atunci cînd nu 
avea mingea.

Ne-ar fi plăcut desigur să 
mentăm fazele frumoase ale 
cului, comportarea fiecărui 
cător, greșelile și părție lor 
ne. Dar a trece cu 
bitrajul de duminică 
să neglijăm tocmai 
determinat aspectul 
jocului, îndeosebi în 
cundă. Desigur o vină poartă și 
jucătorii Minerului. Dacă în pri
ma parte a jocului ei au știut 
să treacă cu calm și stăpînire 
peste greșelile arbitrului și du
ritățile adversarilor, în cea de-a 
doua s-au lăsat antrenați de 
ele, pierzînd din vedere tocmai 

esențialul : golurile puteau fi mar
cate numai jucînd cu calm, ur
mărind evitarea pe cît se putea a 
„ciocnirilor" cu dinamoviștii.

------- —— ---- ~ ...........................

Duminică „start“ în 
campionatului regional de fotbal

*

sport al voinței 
si curajului» I

După cum am mai anunțat, la 
începutul lunii februarie, din Va
lea Jiului au p’lecat pentru a 
traversa Carpații meridionali trei 
alpiniști : Zolotaru Alexandru. 
Tamas Vasile și Vladislav Sil
viu.

In momentul traversării de pe 
Valea Cernii, Tamas Vasile a fă
cut o fotografie colegilor săi (es
te chiar cea pe care o publicăm). 
Tn momentul de față ei se află 
încă pe traseu, urmînd să soseas
că în Petroșani la sfârșitul lunii 
martie.

Echipele din raionul nostru 
care activează în campionatul 
regional de fotbal — Minerul A- 
ninoasa, Parîngul Lonea, Mine
rul Vulcan și Minerul Petrila 
— au făcut în ultimele zile pre
gătiri intense pentru a lua bine 
„startul" în prima etapă a retu
rului, care va avea loc duminică

Fruntașa seriei I-a — Mine
rul Aninoasa — a susținut un 
ultim joc de. verificare dumini
că, în compania fotbaliștilor 
de la Sadu, obținînd un rezul
tat egal: 2—2. In prima etapă 
ea va întîlni la Hațeg formația 
Victoria, de care în tur a dispus 
cu 2—0, după eforturi deosebite. 
Fotbaliștii aninoseni se așteaptă 
deci la un meci greu, deși an- 
trnnnriil A ni ein cci ziza/'lnra mill-

CONCURS
Comitetul U.T.M. al uzinei e- 

lectrice Vulcan, a pus în anul 
acesta un accent deosebit pe 
practicarea sportului de către ti
neri. Astfel, de curînd a luat 
sfîrșit un campionat de șah, or
ganizat între secții, desfășurat 
în două etape.

Prezentîndu-se cu jucători a- 
proape de aceeași valoare și bi
ne pregătiți secția A.C.R.E.V. 
a cîștigat concursul cu 17 și '/2 
puncte. Printre cei care s-au evi-

c.a- 
nu- 
Bă-

DE ȘAH
dențiat la mesele de șah în 
drul concursului amintit se 
mără Gurgă N., Burghel A.,
dilă- I„ Ciobanu V., Puicea N. și 
alții.

In același timp, în uzina noas
tră se duce o campanie susținută 
pentru înscrierea a cît mai mulți 
membri în U.C.F.S. Pînă în pre
zent numărul lor a ațins la 120, 
fiind în continuă creștere

N. ROVENȚA 
corespondent

o
IN CLIȘEU : Așa s-a marcat cel de-al doilea 

gol al minerilor. Milea „deschide" bine pe Leahe- 
vici șutează puternic, înscriind al doilea gol, 
sub privirile neputincioase ale lui Panait și Uțu.

t jocul 
și ar- 
puter- 

o altă 
cîteva

- Lea-

co- 
jo- 
ju- 
bu- 
ar-vederea

ar însemna 
ceea ce a 

neplăcut al ’ 
repriza se-

returul

stadiul de pregătire alțumit de 
echipei.

lAinerul Vulcan va juca 
prima etapă tot în deplasare, la 
Călan. Și pentru ea întîlnirea 
este deosebit de grea deoarece 
în tur a fost învinsă pe teren 
propriu cu 2—1 de către forma
ția Victoria.

Parîngul Lonea va juca du
minică la Hunedoara cu Corvi- 
nul II. In tur echipa a cîști
gat întîlnirea cu hunedorenii la 
limită, 1—0.

Minerul Petrila este singura 
echipă care va juca în prima e- 
tapă a returului pe teren pro
priu, întîlnind formația C.F.R. 
Simeria. Amintim că în tur si- 
merienii au învins cu 7—0.

M. M.

în

LEA, Crăiniceanu; DINAMO 
BUCUREȘTI : UȚU — Coman, 
Panait, Ăl. Vasile — Motroc, 
Dragomir — Anghel Vasile, Var
ga, Ene, EFTIMIE, Semenescu.

Foto text. M. DUMITRESCU

R U G B I

Organizatorii să-și facă datoria 1
Despre felul defectuos cum 

organizată asigurarea 
pentru presă, arbitri, 
federali etc. pe stadionul din Lu
peni, s-a mai scris. Judecind du
pă promisiunile consiliului aso
ciației sportive (tov. Tomșa O.) 
și ale conducerii secției de fotbal

. ----------- -----------

—- categoria A

e 
locurilor 
delegați

Stiinta Petroșani — Stiinta Timisoara
• 9 9 9 9 9

3-0 (0-0)
Duminică dimineața în patru 

orașe din țară — București, 
Cluj, Petroșani și Ploești au a- 
vut loc primele partide din ca
drul celui de-al 44-lea campio
nat de rugbi al țării.

Deși la Petroșani vremea a 
fost rece, totuși mulți amatori 
de rugbi și în special studenți 
au venit pe stadionul Jiul să a- 
siste la partida dintre echipele

r < -

Isac, Mayer — Ilie, Ionescu — 
Andreescu, Drăcea, Cumpănas, 
Carabas — Mocanu.

La început se joacă mai mult 
pe înaintare și mai puțin pe trei- 
sferturi. Asistăm la multe gră
mezi ordonate de mingi scoase 
în tușă. Știința Timișoara bene
ficiind de aportul lui Celea, un 
jucător înalt cu o bună detentă, 
cîștigă multe mingi la margine,

Minerul (tot). Ocroglici, Laszlo. 
Schwartz etc.) se părea că pro
blema este rezolvată.

La meciul de duminică cu Di
namo București s-a văzut insă 
că toate acestea au fost vorbe 
goale. Deși presei trebuie să i se 
asigure cel puțin 6 locuri, într-un 
loc cu vizibilitate perfectă, la 
meci au fost rezervate doar două 
locuri (?!) și acelea atît de prost 
plasate, incit o jumătate a tere
nului era în permanență ascunsă 
vederii de către spectatorii fără 
locuri.

Aceasta vorbește și de alt as
pect al problemei, faptul că 
menii de ordine nu știu de 
să-și facă datoria; locurile

presă 
străi- 
inter-

oa- 
loc 
re-

Știința 
organ!zea-

!N CLIȘEU: raza din meciul Știința Petroșani 
Timișoara. La un balon culcat 
ză o grămadă deschisă.
Știința I.M.P. și Știința Timi
șoara.

Interesul pentru această par
tidă era perfect justificat. In 
primul rînd pentru că echipai 
Știința Petroșani debuta în în
trecerile cu una dintre cele mai 
bune echipe de rugbi din țară. 
In al doilea rînd pentru că par
tenera de joc era tot o echipă 
studențească, dar cu un stagiu 
mai lung în prima categorie.

La fluierul arbitrului 
nescu (București) s-au 
formațiile: ȘTIINȚA 
ȘANI: Tocaci, Ghiță, 
rescu — Măcărăscu, Constantin
— Petrache, Coiculescu, Ciubuc
— Mateescu, Ureche — Anton, 
Mezdrea, S. Nicolescu, Burac — 
Antimoianu. ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA : Neiss, Anton, Petres
cu — Varp-a. Mopa — Celea.

de Tocaci, petroșănenii

mar multe 
Toate ră-

Nicu lo- 
aliniat 

PETRO- 
Dijmă-

iar Știința Petroșani 
mingi din grămadă, 
mîn însă fără rezistat, astfel că 
la pauză scorul este alb.

După pauză studenții din Pe
troșani hotărîți să cîștige atacă 
insistînd asupra fiecărei mingi. 
Astfel, în minutul 8 al celei de 
a doua reprize Mateescu înscrie 
printr-o lovitură de picior că
zută.

Jocul devine mai dinamic. A- 
sistăm la cîteva acțiuni pe trei- 
sferturi care datorită unor pase 
greșite rămîn fără

S-au remarcat: 
cel mai bun de pe 
timoianu, Petrache 
de la Știința Petroșani și Ce
lea, Mocanu și Anton de la Ști
ința Timișoara.

I. TUDOR

rezultat. 
Mateescu — 
teren —, An- 
și Constantin

zervate cu tichet pentru 
au fost ocupate de persoane 
ne, fără ca cei în drept să 
vină.

E o situație care trebuie 
tirziat lămurită, cu atît mai 
cu cit e vorba de o încălcare a 
unei hotăriri.

In acest sens Minerul Lupeni 
poate lua exemplu de la Jiul Pe
troșani, care a rezervat in tri
bună pentru presă 10 locuri.

I. S.

rt. t 
mult

Pentru a treia oară consecutiv

Voin|a Petroșani 
campioană raională 

la popice
Duminică a luat sfîrșit cam

pionatul raional de popice, în 
care au fost antrenate 8 echipe.

Deși ultima etană nu avea 
nici o influență asupra primei 
părți a clasamentului, totuși po
picarii și-au disputat cu dîrzenie , 
întîietatea

Echipa Voința Petroșani a de
venit pentru a treia oară con
secutiv campioană raională, deși 
în etapa de duminică ea a fost 
învinsă de Parîngul Lonea cu 11 
l.d. diferență. Doar acest fapt a- 
rată că anul acesta popicarii de la 
Voința nu se mai prezintă la ni
velul din anii irecuți. Amintim că 
anul trecut ei au ajuns pînă în se
mifinalele pe țară, fiind între- 
cuți doar de C.F.R. Timișoara, 
echipă care a și cîștigat cam
pionatul R.P.R

Rezultatele obținute însă în 
acest campionat de către popi
carii de la Voința nu se ridică 
nici pe departe la nivelul celor 
din anul trecut. Aceasta dove
dește că echipa, deși a terminat 
campionatul pe primul loc, are 
nevoie de o pregătire intensă 
pentru a putea obține rezultate 
bune în întâlnirile viitoare.
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Colaborarea — importantă condiție 
in îmbunătățirea muncii culturale

Recent a avut loc la Școala 
profesională din Lupeni aduna
rea pentru darea de seamă și a- 
legerea comitetului sindical. Au 
fost dezbătute pe larg problemele 
învățămîntului teoretic și practic 
și activitatea culturală.

Atît din darea de seamă, cît 
și din discuțiile purtate de de
legați a ieșit la iveală faptul că 
în perioada analizată toate suc
cesele ce s-au obținut în munca 
culturală s-au datorat într-o 
mare măsură colaborării strînse 
între comitetul U.T.M. al școlii 
și comitetul sindical, sub con
ducerea organizației de partid. 
Trimestrial cele două comitete 
au întocmit planuri comune de 
muncă pentru buna desfășurare 
a activității culturale din școală.

Acest lucru a dat posibilita
tea ca să fie antrenați în mun
ca culturală majoritatea tinerilor 
din școală și să fie folosite mul
tilateral posibilitățile materiale 
existente.

Prin grija celor două comite
te din școală s-au înscris și au 
depus cereri circa 800 tineri pen
tru a deveni purtători ai insig
nei ..Prieten al cărții", dar din 
cauza slabei preocupări a comi
siei de examinare nu s-a reușit 
pînă în prezent să se examine
ze decît 30 concurenți.

Darea de seamă a scos la 
iveală de asemenea aspecte din 
activitatea sportivă a elevilor 
școlii, care au participat la în-

------------------------- O----------------- -------- ■

Și lipsurile „mărunte" trebuie 
remediate

Călătorul ce vine rar în Pe
troșani, rămîne plăcut impresio
nat de frumoasele schimbări ce 
se petrec în acest oraș. Petro- 
șaniul face parte din vastul 
șantier care se confundă cu în
treaga Vșle a Jiului. Noi blocuri, 
magazine de tot felul, noi rea
lizări gospodărești apar pretu-' 
tindenî.

.Mai sînt însă șî unele lipsuri 
care par mărunte și care sînt 
probabil trecute cu vederea de 
petroșăneanul care s-a cam o- 
bișnuit cu ele. Iată cîteva din 
acestea :

...Acceleratul de București so
sește în Petroșani la orele 4 di
mineața. Pînă la deschiderea in- 

ituțiilor și întreprinderilor, că
lătorul își petrece timpul în ga
ră. Spun în gară fiindcă în sala 
de așteptare nu se face foc.

.La prînz, după cum este și 
firesc, cetățeanul intră să ia 
masa într-un restaurant, să zi
cem „Minerul". Aici însă focul în 
sobe a rămas ceva ca de dome
niul amintirilor...

— Nu faceți foc în sobe?
— Nu vedeți ce foc îi pe noi 

cu servitul ? Mai e nevoie de 
el si în sobă ? — îți răspunde 
prompt ospătarul. Pentru „în
călzire" ospătarul îți recomandă 
o ciorbă de perișoare, dar care 
constați că-i rece. La friptură 
ospătarul se scuză :

— Să vedeți nu cam avem 
tacîmuri. Avem o masă cu fot
baliști și toate sînt acolo...

.. La autogara aștepți cursa 
de Lupeni. Bineînțeles că în sala 
de așteptare este aceeași tempe
ratură ca și afară. Cu o jumă-

De ce este neglijată 
gimnastica în producție

Nu este cazul să mai demons
trăm acum impoi tanța gimnas
ticii în producție. Am făcut acest i 
lucru de multe ori. Totuși, cu 
toate că în raionul nostru sînt 
foarte multe întreprinederi unde 
gimnastica în producție este ne
cesară și posibilă, aceasta nu se 
face. Anul trecut, la Filatura Lu
peni gimnastica în producție era 
practicată în fiecare zi și rezul
tatele ei începeau să se arate. 
In momentul de față însă în nici 
o întreprindere din raionul nostru 
nu se mai practică gimnastica de 
producție. Comisia raională de 
gimnastică are datoria să anali
zeze cauzele acestui lucru și să 
ia măsurile corespunzătoare. 

treceri pe discipline ca : șah, te
nis de masă etc., remarcîndu-se 
tineri talentați în sport ca Boan- 
că Constantin, Luca Itie. Șo 
văilă Traian.

S-au organizat de asemenea 
recenzii la cărțile „Așa s-a că
lit oțelul", „Mama" și altele.

Organizarea tot mai plăcută a 
activității extrașcolare a ucenici
lor a fost o preocupare perma
nentă a comitetului U.T.M. și' 
de sindicat. Conferințele ce se 
țin, cu caracter politico-educa- 
tiv, întîlnirile organizate cu 
vechi membri de partid, cu frun
tași în producție au fost întot
deauna apreciate.

De multe ori se fac vizionări 
colective de filme după care se 
organizează discuții pentru a în
țelege mai bine mesajul trans
mis de filmul vizionat în colec
tiv.

Mulți dintre tinerii care au 
luat cuvîntul la conferința de a- 
legeri au cerut ca noul comitet 
sindical să organizeze cît mai 
multe acțiuni culturale și poli
tico-educative. In urma discuții
lor purtate pe marginea dării 
de seamă și a propunerilor fă
cute de delegații la conferință 
s-a întocmit un plan de activi
tate multilateral.

Rămîne ca sub îndrumarea 
organizației de partid, comitetul 
sindical și comitetul U.T.M. să 
treacă neîntîrziat la traducerea 
în fapte a acestor obiective.

D. Z.

tate de oră înainte de plecare 
apare și autobusul.

— Un moment nu intră ni
meni... Trebuie să măturăm ma
șina ! — oprește taxatoarea* ur
carea călătorilor.

După vreo 10 minute de aș
teptare, taxatoarea apare în au- 
togară.

— Puteți să intrați în mași
nă... Nu maî?măturăm că nu a- 
vem mătură I motivează ea.

Iată cîteva din lipsurile ce trec 
deseori neobservate dar care pot 
fi înlăturate.

H. VALENTIN

O reușită expoziție cu articole 
de primăvară

Expoziția cu mătăsuri, organi
zată în cinstea zilei de 8 Martie 
la magazinul nr. 1 din Petro
șani a fost urmată de o altă ex
poziție, organizată de data a- 
ceasta, la magazinul nr. 31 tex
tile Lupeni.

Expoziția a fost organizată 
cu articole specifice de primă
vară.

Printre mărfurile expuse, cum
părătorii din orașul Lupenî au 
putut admira cele mai frumoase 
modele de imprimeuri din bum
bac și mătase, precum și un bo
gat sortiment de stofe pentru A. N.

Buna difuzare a presei — preocupare 
a comitetului de partid al minei

(Urmare din pag. l-a)

„Scînteia" precum și a presei lo
cale.

In sectorul VII chiar secretarul 
organizației de bază, tovarășul 
Huda Mihai, a dat exemplu de 
muncă sîrguincioasă pentru îm
bunătățirea difuzării presei. S-au 
obținut de asemenea rezultate 
bune în sectoarele IV A., V aeraj. 
IX atelier etc. Numeroși difuzor! 
voluntari, între care tov. Moruș 
Maria de la atelier, Amza Ro
mulus de la sectorul IV A, Di- 
oancă loan din sectorul III se 
preocupă de răspîndirea presei, de 
buna ei difuzare. Actualmente la 
mina Lupeni există un număr de 
p'este 4600 abonamente la diferi
te ziare și reviste. Experiența a 
dovedit că ziarul, purtătorul cu- 
vîntului scris al partidului, cons
tituie un factor important în 
eniimi’AfS mncalnr oi iî« ~------

Din frontalele minei Lupeni s-au extras peste plan în luna 
martie mai bine de 1200 tone de cărbune cocsificabil. La aceasta, 
sectorul III a contribuit cu peste 770 tone de cărbune. Din abata
jele acestui sector, minerii extrag zilnic cîte o fîșie de cărbune. 
IN CLIȘEU: Tehnicianul Florii Ioan discută cu un grup de 
maiștri mineri probleme legate de organizarea mai bună a mun
cii în frontalele de care răspund.

NOTA Unde duce neseriozitatea
Echipa condusă de Dănescu 

Nicolae lucrează în sectorul VI 
al minei Uricani, la culbutorul 
din pasajul de transbordare a 

cărbunelui. In acest loc de mun
că se cere din partea muncito
rilor o atenție deosebită.

Cu cîtva timp în urmă des
pre activitatea echipei lui Dă
nescu se puteau spune numai 
lucruri bune. Nu numai odată 
membrii acestei echipe s-au si
tuat pe primul lo-c în întrecerea 

cu celelalte echipe. De multe ori 
echipa a fost evidențiată pentru 
spirit gospodăresc și inițiativă în 
muncă. Nu au trecut , nici patru 
luni de cînd pe panoul muncito
rilor fruntași din Uricani, nu
mele membrilor echipei figurau 
alături de ale harnicilor mineri.

Dar cu echipa condusă de Dă
nescu Nicolae s-a întîmplat ceva 
de neînțeles. Lucrînd în același 
loc de muncă, cu aceiași oameni 
și în condiții îmbunătățite, echi
pa a devenit codașă în muncă. Im 
această situație se găsește și a- 
cum. Mai mult, în loc să lupte 
cu hotărîre pentru a remedia a- 
ceastă stare de lucruri, oamenii 

rochii — femei și costume ■— 
bărbați.

Expoziția a atras sute de vi
zitatori, care au apreciat efortul 
harnicului colectiv al magazinu
lui 31 textile Lupeni, pentru 
frumoasa și estetica prezentare 
a produselor.

Cu această ocazie magazinul 
a fost aprovizionat din abun
dență cu produse de primăvară, 
printre care 5.000 m. imprime
uri de mătase (model 1960), 
10.000 m. imprimeuri de țesături 
de bumbac, 3.000 m. stofe pen
tru rochii femei.

lor la înfăptuirea sarcinilor cons
trucției socialiste. De aceea difu
zarea presei în tot mai bune con- 
dițiuni stă mereu în atenția co
mitetului de partid.

Toți membrii comitetului de 
partid, ai birourilor organizațiilor 
de bază sînt abonați la revista 
„Munca de partid". Agitatorii 
primesc regulat „Carnetul agita
torului" editat de Comitetul re
gional de partid. Studierea mate
rialelor apărute în aceste publi
cații au ajutat la ridicarea ni
velului muncii de partid, la inten
sificarea agitației politice de ma- 
să.

Pentru a îmbunătăți necontenit 
difuzarea presei, este necesară 
înlăturarea unor lipsuri care mai 
există în această direcție. In sec
torul I A, tov. Hidoș Aurei, mem
bru în biroul organizației de ba-
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ANUNȚ
ț Secția de deratizare a coo- * ț 

perativei de invalizi „Drum
i; nou" din Baia Mare (telefon *’ 
P 104) care se ocupă cu stîr- / 
' ’ pirea șobolanilor, șoarecilor '! 
'! și tuturor insectelor lucrea- !’ 
0 ză în continuare și în anul ], 
/ 1960. Amintim că această r
R secție lucrează după rețete 
'' și metode noi. Costul lucră- ■ ț

i rii se taxează aproximativ j 
‘ 1 leu pe metru pătrat, iar ț 

;: peste 2000 m. p. cu 0,50 •
/ lei/m.p. '[

' Lucrările se încep pe baza * 1 ț 
Iunei comenzi emise de în- i [ 

treprinderea sau instituția !; 
care solicită serviciile coo- !1 
perativei. Se primesc co- ț > 
menzi și din partea cetățe- ] > 
nilor. ; i

din echipă s-au îngîmfat și au 
dat mîna cu nepăsarea si negli
jența. In cele 8 ore de lucru 
există suficient timp pentru a cu
răța și întreține banda de trans
port a cărbunelui, pentru curăți
rea vagonetelor, a beciului de 
înmagazionare etc. Dar, de ast
fel de obligații Dănescu Nicolae 
și ortacii săi au uitat. In schimb 
nu uită să folosească acest timp 
atît de prețios, fie hîrjonindu-se 
între ei, fie făcînd glume nepotri
vite care împiedică munca celor
lalți muncitori.

O astfel de comportare a atras 
asupra lor atenția întregului co
lectiv de, la sectorul VI. Oamenii 
din echipa foștilor fruntași din 
care fac parte Dănescu Nicolae, 
Punea Nicolae, Pîrvulescu loan 
și alții au fost sfătuiții să-și 
schimbe .atitudinea. Dar ei n-au 
primit ajutorul dat.

Profitînd de faptul că Ia un 
moment de răgaz mai mulți mun
citori din schimb mîncau adunați 
într-o cabină în jurul unei sobe, 
Dănescu Nicolae și cu Punea Ni
colae au introdus prin burlanul 
pentru fum un furtun cu aer com
primat, căruia i-au dat drumul 
la maximum. Rezultatul acestei 
fapte nu s-a soldat după cum se 
așteptau ei cu hohote de rîs, ci 
a provocat arsuri mai multor oa
meni și a accidentat destul de 
grav un muncitor.

Iată unde duce neseriozitatea 
și atitudinea greșită față de mun
că. La nerealizarea sarcinilor, la 
accidente, la pierderea prestigiu
lui de muncitori buni. Pentru cei 
care au provocat aceste neajun
suri, consecințele nu vor fi ușoa
re. Nu era mai bine dacă ele ar 
fi fost evitate ?

Această întrebare trebuie să 
, dea mult de gîindit nu numai 
i membrilor din echipa lui Dănes

cu dar și personalului din con- 
. ducerea sectorului.

propagandă și agitație, nu a dat 
importanța cuvenită difuzării pre
sei. Se muncește încă slab pentru 
abonarea membrilor de sindicat 
la ziarul „Munca”. Comitetul sin
dicatului minier a manifestat lip
să de preocupare față de aceas
tă sarcină. Comitetul sindical 
trebuie să ia măsuri urgente 
pentru ca numărul abonamentelor 
la zarul „Munca" să crească.

In legătură cu difuzarea pre
sei la mina Lupeni se ridică încă 
o problemă Chioșcul de difuzare 
a presei de la mina noastră este 
deservit de o singură tovarășă 
care nu poate face față numă
rului mare de abonamente. Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani să ana
lizeze acest lucru și să ia mă
suri corespunzătoare pentru c'a 
astfel să se poată asigura o și 
mai iargă pătrundere , a presei în 
rîndul maselor de oameni ai

Adresați-vă cu încredere \ 
Secției Petroșani a Coopera- ' ț 
tivei „Drum nou", strada „6 , [ 
Martie" nr. 12 — Petroșani. !

I
I

Oameni ai muncii 
din Valea Jiului

C I T I T I
„STEABUL ROȘU”

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 
BIFyZSHII UBLUflTfiRI 

din întreprinderi 
și instituții 

FACTORII POȘIâLI 
OFiOHLE P. T. T. R,

PROORAM DE RADIO
16 martie

PROGRAMUL I. 8.00 Din 
i presa de astăzi, 9,00 Muzică da 
! estradă, 9,30 Vreau să ștrul 

10,20 Fragmente din opera „Car
men" de Bizet, 11,30 Muzică 
corală din țări prietene, 13,05 
Concert de muzică ușoară, 15,10 
Din viața de concert a Capita
lei, 16,15 Vorbește Moscova!, 
18,00 In slujba patriei, 18,30 
Program muzical dedicat frun
tașilor în producție din indus
trie și agricultură, 19,15 Cîntece 
patriotice interpretate de forma
ții artistice de amatori, 21,00 
Școala și viața, 21,30 Muzică 
populară oltenească. PROGRA
MUL 11. 14,30 Lectură dramati
zată din volumul „Dimineață de 
mai" de Remus Luca, 14 50 Mu
zică ușoară romînească, 15,40 
Din cîntecele de luptă ale pro
letariatului, 16,30 „Lucrări de 
tineri compozitori romîni", 16,50 
Curs de limba rusă, 17,30 Vechi 
melodii populare, 18,05 „Compo
zitorii cîntă pacea", 19,00 Din 
folclorul popoarelor, 19,30 Tea- 

(jtru la microfon : „Titanic vals".
Scenariu radiofonic de Tudor 
Mușatescu, 21,08 Muzică ușoa- 
ră, 21,45 Muzică simfonică.

j Radiojurnale și buletine de 
' știri. Programul I : 5,00; 6,00; 
i 7,00; 11,00; 13,00; 15,00: 17.00;

19,00; 20.00 : 22.00 : 23,52: Pro
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00; 
21,30; 23,00.

----- O-----

' CINEMATOGRAFE
16 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mumu; AL. SAHIA : 105 
la sută alibi; PETRII-A: Căsni
cia Lorentz; LONEA: Capcana 
lupilor; ANINOASA : Mama vi
tregă; VULCAN : Prin fier și 
foc; LUPENI : Căsnicia Lorentz; 
BÂRBATEN1: Romanța perife
riei; URICANI : Dragostea nu



In legătură cu amînarea vizitei 
tovarășului N.S. Hrușciov în Franța

Seară festivă la Moscova consacrată 
legăturilor culturale sovieto-franceze

MOSCOVA 14 (Agerpres)'. — 
TASS anun{ă :

In seara zilei de 12 martie, 
din însărcinarea guvernului so
vietic, ambasadorul U.R.S.S. în 
Franța a comunicat ministrului 
Afacerilor Externe al Franței Că 
întrucît președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. N. S 
Hrușciov s-a îmbolnăvit de gri
pă, îi va fi imposibil să sosească 
la Paris la 15 martie.

N. S. Hrușciov a rugat ca 
președintele Republicii Franceze 
să fie informat despre aceasta 
și să i se transmită că regretă 
mult că îi este imposibil să so
sească la termenul stabilit. în 
vizita sa oficială în Franța.

Concluzia medicilor curanți 
este că pentru însănătoșire vor 
fi necesare 7—10 zile.

In legătură cu aceasta N. S. 
Hrușciov a propus generalului

Vizita în S.U.A. a delegației lucrătorilor 
sovietici din școlile superioare

NEW YORK 14 (Agerpresl — 
TASS anunță :

La 13 martie a părăsit New 
York-ul plecînd spre patrie grupul 
lucrătorilor sovietici din școlile 
superioare în frunte cu M. A. 
Prokofiev, prim-loctiitor al mi
nistrului Invățămîntului Superior 
și Mediu de Specialitate. Vizita 
delegației în S.U.A. a fost or- 
organizată în conformitate cu a- 
cordul americano-sovietic cu pri
vire la schimbul cultural și cons
tituie o vizită de răspuns deoa
rece în 1958 Uniunea Sovietică 
a fost vizitată de un grup de pro
fesori din școlile superioare ame
ricane în frunte cu președintele 
Universității din Pittsburg.

Pretutindeni, delegația s-a bu-

Oberlander și-a împînzit 
ministerul cu hitleriști

BERLIN 14 (Agerpres).
Liga victimelor persecuțiilor 

politice, rasiale Șt religioase din 
Germania occidentală a dat pu
blicității o declarație in care se 
subliniază că actualul ministru 
vest-german, Oberlănder, partizan 
notoriu al regimului hitlerist, 
duce o primejdioasă politică na
zistă. Oberlănder a împinzit mi
nisterul său cu hitleriști activi. 
In declarație se arată că în pre
zent conducătorul reprezentanței 
din Berlinul occidental al Minis
terului pentru Problemele Persoa
nelor Strămutate este Werner 
Wentzki. care încă în 1930 a o- 
cupat un post de conducere în 
organizația partidului hitlerist 
din Pomerania. In 1941 el a deți
nut în Polonia ocupată funcția 
de șef al comenduirii orașului 
Lodz și avea în subordinea lui 
un lagăr de concentrare, pentru 
evrei, al doilea ca mărime din 
Polonia.

Liga victimelor persecuțiilor 
politice, rasiale și religioase, re
levă că funcția de conducător al 
secției pentru persoanele strămu
tate din străinătate este ocupată 
în ministerul lui Oberlănder de 
Goldschmidt, fost conducător hit
lerist din Ungaria care după 
război a fugit în Africa de sud 
si s-a înapoiat de acolo abia tn 
1954.

Conducătorul secției pentru 
construcția de locuințe este fos
tul sturmfuhrer SS Wolfram. 
Timp îndelungat el a ocupat 
funcția de referent personal al 
ministrului.

De G’aulle câ vizita sa să fie a- î 
mînată cu intervalul de timp I 
sus menționat.

Președintele Republicii Fran
ceze a aflat cu regret această 
veste și a rugat să î se trans
mită președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cele mai 
sincere urări de însănătoșire cît 
mai grabnică.

★

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Data sosirii la Paris a pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
a fost fixată pentru ziua de 23 
martie.

Vizita oficială pe care N. S. 
Hrușciov o va face în Franța la 
invitația lui De Gaulle, preșe
dintele Republicii Franceze, va 
dura pînă la 3 aprilie.

curat de o primire cordială. Spe
cialiștii sovietici au avut posi
bilitatea de a se interesa de sis
temul fnvățămîntuluî genera și 
tehnic din S.U.A., de sistemul 
de pregătire a cadrelor de oameni 
de știinfă și tehnicieni pentru 
industria americana. Intîlnin- 
du-se cu directori și profesori de 
la universități și licee au stat 
de vorbă prietenește, au făcut 
schimb de păreri asupra sistemu
lui de învățămînt din U.R.S.S 
și S.U.A.

- —

Scopul vizitei lui Adenauer 
la Washington

POPORUL JAPONEZ LUPTA ÎMPOTRIVA 
ÎNARMĂRII ȚĂRII

MOSCOVA' 14 (Agerpres) — 
TASS anunfa:

Scriitorul Tlya Ehremburg, pre
ședintele Asociației U.R.S.S. — 
Franța, a deschis la 12 martie 
seara festivă consacrată legătu
rilor culturale dintre Uniunea 
Sovietică și Franța.

I. Ehremburg a subliniat că 
aceste legături au o veche tra
diție. Numele lui Voltaire, Bal
zac, Stendhal, Flaubert, Maupas
sant, France, sînt cunoscute ori
cărui om sovietic. Mii de cetă
țeni din Uniunea Sovietică admi
ră capodoperele picturii franceze.

In relațiile dintre popoarele 
noastre, a arătat I. Ehremburg, 
principalul este prietenia consec
ventă pe care rușii și francezii o 
nutresc unii față de alții.

Adresîndu-se foștilor piloți din 
regimentul „Normandie-Niemen" 
care participau la festivitate, 
Ehremburg a spus : Nu vom uita

----------- o
Regimul lisînmanist se realege azi 

cu aiutorul teroarei si samavolniciilor
WASHINGTON 14 (Agerpres)
In legătură cu alegerile din 

Coreea de sud, fixate pentru 
15 martie, în presa ameri
cană apar tot mai des știri des
pre regimul polițienesc de sama
volnicii și fărădelegi instaurat de 
Li Sîn Man în țară cu ajutorul 

discute măcar acordul provizo
riu cu privire la Berlin propus 
de ele anul trecut la conferința 
de la Geneva.

Cunoscînd că Adenauer va de
pune fără îndoială toate efortu
rile pentru a împiedica rezolva
rea problemei Berlinului și în 
felul acesta va influența asupra 
politicii Occidentului, revista a- 
rată că nimeni nu intenționează 
totuși să combată poziția lui ri
gidă atît din., respect față de 
cancelar, cît și din cauza nece
sității de a menține un front u- 
nic în manevrele diplomatice 
dinaintea conferinței la nivel 
înalt.

țioase, piesele de schimb și pro
viziile ce se pot procura „fără 
nici o greutate"...

In răspunsul său din 7 mar
tie la o scrisoare a conducerii 
organizației de femei din Japo
nia, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., arată că încheind noul 
tratat militar cu S.U.A. guver
nul japonez a pornit pe calea 
unei politici perimate care nu 
poate decît să complice relațiile 
dintre state, creînd o primejdie 
pentru pace, îndeosebi în Ex
tremul Orient.

Orice om cu judecată sănă
toasă își dă seama că măsurile 
luate de Kiși pentru intensifica
rea înarmării Japoniei, presiu
nile ce le face în parlament în 
vederea ratificării neîntîrziate a 
tratatului militar japono-ameri
can nu pot avea nici pe departe 
un caracter... pașnic, cum în
cearcă propaganda japoneză și 
americană să prezinte lucrurile. 
In ce scop au fost lăsate tru
pele americane în Japonia ? se 
întreabă cu legitimă îngrijorare 

pe francezii care au venit la noi 
înainte de victoria de la Stalin
grad și care au spus că vor lup
ta în înaltul cerului Rusiei pen
tru pămîntul francez.

Im preajma vizitei lui Hruș
ciov în Franța, a spus Ehrem
burg vreau să amintesc că U- 
niunea Sovietică a fost cea din- 
tîi care a recunoscut guvernul 
Franței libere în fruntea căruia 
se află generalul de De Gaulle. 
Sperăm că vizita lui Hrușciov va 
fi utilă și pentru oamenii sovie
tici, și pentru francezi

Seara festivă închinată priete
niei între U.R.S.S. și Franța a 
avut loc în Sala Coloanelor a 
Casei Sindicatelor — una din 
cele mai mari săli din capitala 
sovietică. Au participat aproxima
tiv • 2000 de persoane — munci
tori, reprezentanți ai culturii și 
științei, tineri, precum și studenti 
fțancezi care își fac studiile la 
Moscova.

S.U.A. In Coreea de sud. scrie 
ziarul „Washington Post", repre
siunile se desfășoară în asemenea 
proporții îneît nu poate exista nici 
un dubiu în privința rezultatului 
alegerilor. Metodele dictatoriale 
practicate de Li Sîn Man fac ca 
Statele Unite să se afle într-o 

— situație penibilă
Institutul pentru problemele 

coreene din Washington critică 
sprijinirea regimului lui Li Sîn 

Man de către Statele Unite. In 
buletinul său, acest institut sub
liniază că „Statele Unite comit 
o mare greșeală prezentînd regi
mul lui Li Sîn Man drept bas
tion al democrației în Extremul 
Orient. Regimul lui Li Sîn Man 
devine din ce în ce mai mult un 
regim de reprimare, venal... El 
se descompune dinlăuntru. Core
enii sînt convinși că singurul 
scop al lui Li Sîn Man este să-și 
permanentizeze puterea cu ajuto
rul financiar al Americii, bazîn- 
du-se pe poliția sa, pe clica sa 
militaristă și pe. grupările sale 
teroriste.

opinia publică japoneză și din 
întreaga Asie de Sud-Est. La 
această întrebare a răspuns sim
plu și convingător N. S. Hruș
ciov, șeful guvernului sovietic, 
la conferința de presă de la Dja
karta : „Cred că nu pentru a 
duce lupta împotriva taifunuri
lor care bîntuie în această re
giune, ci ele sînt îndreptate în 
primul rînd împotriva Chinei 
Populare și Uniunii Sovietice".

Acest lucru a fost dezvăluit 
de însuși premierul Kiși la 8 
martie în cadrul dezbaterilor din 
parlament, dezbateri legate toc
mai de noul tratat militar cu 
Statele Unite ale Americii. Se 
dovedește acum limpede că pac
tul militar este îndreptat nu 
numai împotriva vecinilor din 
Extremul Orient ai Japoniei, ci 
și împotriva poporului japonez 
însuși...

Lupta împotriva politicii de 
înarmare a țării se intensifică 
pe zi ce trece. Cea de-a 9-a ple
nară lărgită extraordinară a 
C.C. al P.C. din Japonia a dez
bătut recent problemele dezvol

M. A. Șolohov a plecat 
în Suedia

OSLO 14 (Agerpres). — TASS 
Scriitorul sovietic M. A. Șo

lohov, care s-a întors din Ber
gen la Oslo a asistat la 12 mar
tie la premiera filmului „Pe 
Donul liniștit".

I..a 13 martie, M. A. Șolohov 
a părăsit Norvegia plecînd cu 
trenul în Suedia în orașul Go- 
teborg, unde va lua cuvîntul în 
fața studenților de Ia Universi
tatea din Goteborg.

★
STOCKHOLM 14 (Agerpres). 
La 13 martie a sosit la Go

teborg (Suedia) venind cu tre
nul din Oslo scriitorul sovietic 
M. A. Șolohov care face o călă
torie prin țările scandinave.

-----O-----

Descoperirea 
unui complot 

în Venezuela
CARACAS 14 (Agerpres)

Ziarul „Tribuna Popular" anun
ță că autoritățile din Venezuela 
au descoperit un nou complot for
mat din adepți ai fostului dicta
tor Jimenez, care avea drep scop 
răsturnarea actualului, guvern. F- 
lemente reacționare, arăta ziarul, ‘ 
de sub conducerea lui Jimenez, 
protejate de autoritățile america
ne din statul Miami (S.U.A.), 
au pus la cale distrugerea po
dului care leagă Columbia de Ve
nezuela. Ele au căutat să pro
voace tulburări în orașele de gra
niță ale celor două state pentru 
a crea condiții prielnice invadării 
țării de către armata conspirato
rilor.

----- O-----
John Bernctnd critică poziția 

americană în problema 
interzicerii experiențelor 

cu aima nucleară
MOSCOVA 14 (Agerpres: — 
Intr-un interviu acordat ‘prin 

telefon din Londra unui cores
pondent al revistei „Ogoniok", 
savantul englez John Bernand a 
declarat că recentele propuneri 
ale părții americane la tratativele 
celor trei puteri de la Geneva în 
problema interzicerii experiențe
lor cu arma nucleară nu pot decît 
să provoace neîncrederea omt 
rii în viitor și neliniște.

După părerea oamenilor de 
știință, a spus el, este pe deplin 
posibilă elaborarea de metode de 
detectare a oricăror explozii nu
cleare, crearea de aparate capa
bile nu numai să detecteze locul 
exploziilor, dar și să deosebeas
că experiențele atomice de cutre
murele de pămînt.

tării necontenite a luptei împo
triva ratificării „tratatului de 
securitate" japono-american. De 
asemenea, Consiliul național de 
luptă împotriva ratificării trata
tului militar, — organizație ca
re numără multe milioane de oa-
meni — a adoptat de curînd un 
nou și vast plan de acțiune me
nit să împiedice ratificarea re- 
inarmării Japoniei. Prima etapă 
a acestei lupte începe la 19 mar
tie, cînd în întreaga țară vor a- 
vea loc nenumărate mitinguri și 
demonstrații de protest la care 
vor participa milioane de oa
meni. Acțiunile se vor intensifi
ca și mai mult în luna aprilie 
cînd sindicatele vor organiza mi
tinguri și greve de mare am
ploare. Această uriașă mișcare 
de mase coincide cu perioada e- 
xatninării 
ratificării

Poporul 
trăiască 

de către parlament a 
tratatului

japonez
în pace.

menționat. 
dorește să 
Ințelegînd

schimbările care au loc în lume, 
milioane de japonezi acționează 
din toate puterile pentru a 
schimba actuala orientare ne-
realistă a țării. Japonia trebuie 
să pășească pe o cale nouă, po
trivită cu năzuințele poporului 
nipon, calea independenței, a 
păcii și prosperității.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
Referindu-se la vizita cancela

rului vest-german, Adenauer. în 
S.U.A., revista „Business Week" 
scrie că scopul principal al vi
zitei sale este să obțină ca pre
ședintele Eisenhower să se si
tueze pe o poziție mai rigidă în 
problema Berlinului la conferin
ța la nivel înalt din luna mai la 
care va participa premierul so
vietic Hrușciov.

Cancelarul german, scrie re
vista, se pronunță cu hotărîre 
împotriva oricărei modificări în 
statutul Berlinului... El nu vrea 
ca S.U.A., Anglia și Franța să

Zi de zi agențiile de presă re
latează despre noi acțiuni ale 
poporului japonez împotriva ra
tificării așa-zisului tratat de se
curitate japono-american, sem
nat în ianuarie la Washington, 
întărirea legăturilor militare ale 
Japoniei cu S.U.A., măsurile 
luate în ultima vreme de guver
nul Kiși pentru intensificarea 
înarmării țării, graba pe care o 
manifestă acesta de a ratifica 
noul tratat militar — au pro
dus o puternică neliniște și re
voltă în masele largi ale po
porului nipon.

La ce se poate oare aștepta 
poporul japonez de pe urma cîr- 
dășiei militare cu S.U.A. cînd 
află chiar din ziarele de peste 
ocean cum sînt privite, prin pris
ma noului tratat, insulele japo
neze de către militariștii ameri
cani. Cu o sinceritate dezar
mantă „Wall Street Journal" 
scria recent despre „marile po
sibilități" pe care le oferă ba
zele aeriene militare japoneze 
„pentru aprovizionarea forțelor 
armate americane", depozitele spa


