
PE TEME ACTUALE

Calitatea cărbunelui 
prea puțin
De la începutul 

anului și pînă în 
prezent colectivele 

® rS&fâfâfc miniere din Va-
j *ea' •’iu*u* au °b-

Agj ținut succese de
seamă în îndepli
nirea și depășirea 

angajamentelor asumate în cin
stea zilei de 1 Mai. A sporit con
siderabil productivitatea muncii, 
crescînd în mod corespunzător 
producția de cărbune cocsificabil 
și energetic. Dacă la acești doi 
indici principali în întrecere s-au 
obținut rezultate remarcabile, în 
privința economiilor situația se 
menține încă sub posibilități. O 
rezervă internă care nu a fost 
pe deplin folosită în lupta pentru 
economii este calitatea cărbune
lui extras.

Intr-adevăr în anul acesîa mi
nerii au extras peste plan aproa
pe 31.300 tone de cărbune, dar 

în același timp au suferit pier
deri la prețul de cost datorită 
calității inferioare a cărbunelui 
extras care se ridică la peste 
690.000 lei la producția brută. 
In afară de colectivul minei A- 
ninoasa, toate celelalte colective 
au dat cărbune de slabă cali
tate. La Aninoasa, datorită gri
jii permanente pe care minerii 
o acordă calității cărbunelui ex
tras, a fost economisită, prin bo
nificațiile primite pentru respec
tarea normelor de calitate, suma 
de peste 200.000 lei.

La restul exploatărilor însă, 
deși s-au extras însemnate can
tități de cărbune peste cele pla
nificate, cărbunele dat a fost de 
slabă calitate, cu mult șist vizi
bil fapt ce a atras după sine 
penalizări mari. Minerii de la 
Petrila au dat peste plan 12.373 
tone de căi bune dar din cauza 
neglijării calității cărbunelui, au 
trebuit să plătească preparației 
penalizări de circa 220.000 lei. 
Sume cuprinse între 67.000— 
274.000 lei au plătit drept pe
nalizări pentru calitate necores
punzătoare și minerii de la Vul
can, Uricani și Lupeni.

De unde provine șistul în can
titate mare în cărbunele extras ? 
Este clar, o știe orice miner. 
Stratul nu are numai cărbune ci 
uneori și intercalați! de steril. 
Dacă acestea nu se aleg după

Primifi în rîndurile 
partidul ui

In sala de ședințe de la mina 
IJricani se ținea adunarea gene
rală a organizației de bază a sec
torului VI transport. In sală se. 
lăsase liniștea. Se punea la vot 
primirea în rîndurile membrilor 
de partid a tovarășului Jspir 
Constantin. Comuniștii din sală 
au ridicat cu toții mîna în semn 
de aprobare. Emoționat, tovarășul 
Ispir a mulțumit membrilor de 
partid pentru ajutorul pe care i 
l-au dat în timpul candidaturii 
și chiar înainte de a deveni cand< 
dat de partid, ajutor de mare 
preț pentru toți acei care se pre
gătesc să intre în rîndurile par
tidului. In cuvinte simple tova
rășul Ispir s-a angajat să lupte 
pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor partidului și guvernului, 
să constituie mereu un exemplu 
demn de urmat.

In aceași zi adunarea generală 
a comuniștilor de la sectorul de 
transport al minei Uricani a mai 
primit în rîndurile membrilor de 
partid încă doi tovarăși, pe V<>- 
losinco Vasile și Iancu Toma

Citiți în pag. IV-a
• In așteptarea vizitei lui 

N. S. Hrușciov în Franța.
• Cel mai mare feribot din 

lume.
• Popoarele lumii doresc ca 

tratativele de la Geneva 
să fie încununate de suc
ces.

• Creșterea alarmantă a cri
minalității în S.U.A.

• Val de greve ale muncito 
rilor și țăranilor italieni.

- o rezervă internă 
folosită I

pușcare sau dacă vagonetarii șî 
crațeriștii nu acordă atenția cu
venită alegerii bucăților de ste
ril, acestea merg în preparație 
odată cu cărbunele curat, avînd
mare influență asupra probelor 
luate de laboratoarele C.T.C 
Cărbunele de calitate trebuie deci 
să pornească chiar din abataj, 
de la locul de muncă. Se extrage 
cărbune și de Ia unele lucrări 
de pregătiri. Pentru o calitate 
bună a acestui cărbune un rol 
de seamă îi revine maistrului 
m:ner, care este dator să arate 
brigăzii respective că nu orice 
bucată de rocă de culoare nea 
gră poate fi socotită drept căr
bune.

Am arătat cele de mai sus, 
deoarece așa cum reiese din si
tuația existentă, se pare că unii 
tovarăși ingineri, șefi de sectoa
re și exploatări au uitat că pre- 
parațiilc separă doar șistul mă
runt, iar blocurile de steril pot 
fi foarte bine alese direct în a- 
bataje. La sectorul II Uricani de 
pildă, rămînereai sub plan în 
februarie cu 332 tone de cărbune 
se poate ușor echivala cu cele 
peste 300 tone care s-au scos din 
producția recepționată datorită 
calității necorespunzătoare. i,a 
mina Lupeni, unde pentru cali
tatea proastă a cărbunelui extras 
s-au plătit penalizări care se ri
dică în două luni la 200,000 lei, 
conducerea tehnică a minei ri
dică problema Incorectitudinii în 
care se iau probele la laborator 
(ca justificare pentru cărbunele 
cu mult șist vizibil care se ex
trage) în loc să ia măsuri pen
tru alegerea eficace a șistului în 
abataje, pentru podire bună în 
stratul 3, pentru acțiune hotă- 
rîtă spre îmbunătățirea calității.

Trebuie "să arătăm că într-o 
măsură oarecare și cei de la mina 
Lupeni au dreptate. Cîntăririle 
vagonetelor pentru stabilirea 
greutății medii ca și modul în 
care se iau probele de cărbune 
Ia bandă, de către personalul 
laboratorului, nu sînt întotdeau
na corespunzătoare normelor sta
bilite, din cauză că nici din par
tea laboratorului și nici din par
tea organelor competente din 
combinat nu se prea fac con
troale în direcția aceasta.

Dacă în anul trecut șî în luna 
ianuarie calitatea producției bru
te extrase pe combinat s-a men
ținut oarecum în limite admisi
bile, în luna februarie penaliză
rile pe combinat se cifrează la 
peste 610.000 lei, din care nu
mai pentru producția brută de 
cărbune cocsificabil 330.000 lei! 
In prima Jumătate a lunii martie

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

însemnări de 9a o audiența ia locui de muncă
Cu cîteva luni în urmă Comi

tetul executiv al Sfatului popular 
din orașul Hunedoara a luat ini
țiativa de a organiza audiențe la 
locuri*  de muncă. Această iniția-’ 
tivă a fost îmbrățișată și de u- 
nele comitete executive ale sfa
turilor populare din localitățile 
raionului nostru.

In orașul Petroșani au fost or
ganizate pînă acum două audien
țe la locul de muncă. Prima a a- 
vut loc în cursul lunii februarie 
la Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani, iar cea de a 
doua s-a ținut de curînd la în
treprinderea de locuințe și loca
luri.

Cele doUă audiențe organizate 
în orașul Petroșani s-au dovedit 
un mijloc valoros de întărire a 
legăturii sfatului popular cu ma
sele de cetățeni.

La ultima audiență organizată 
la I.L.L. au participat zeci de 
muncitori. Ei au venit cu nume
roase sezisări și propuneri în 
vederea bunei gospodăriri a ora
șului, au scos în evidență defi
ciențele din activitatea I.C.O., 
lipsuri care, cu sprijinul comi
tetului executiv al sfatului popu
lar pot și trebuie lichidate de 
urgență. Mulți muncitori care au 
luat cuvîntul în cadrul audienței

Organ a! Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raiona;
ub^hi i im ii ■im ii» iii—i 11. . n ■ i» ii i'lin nem urn 11 mm nu

In lumina rampei
Deși comuna 

Aninoasa nu are 
un număr prea 
mare de locuitori 
totuși amatorii de 
teatru umplu sa
la de spectacole ț

pînă la refuz ori ; 
de cite ori are loc prezentarea 
unei piese de teatru.

Dovadă a interesului mare pen
tru teatru al aninosenilor este 
însăși faptul că piesa „Doctor 'tn 
filozofie" în interpretarea echi
pei dramatice din cadrul clubului 
a fost prezentată în localitate de 
patru ori la cererea publicului.

In prezent artiștii amatori din 
formația dramatică și-au reluat 
repetițiile la piesa amintită pe 
care o vor prezenta în Surind șl 
în fața publicului din Vulcan. 
Artiștii amatori din Aninoasa se 
străduiesc să se prezinte și de 
data aceasta cît mai bine în lu
mina rampei la Vulcan așa cum 
s-au prezentat la Petrila și Lo- 
nea.
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Maier Maria conduce o brigadă în secția răsucit a Filaturii’ 
Lupeni. Munca membrilor brigăzii în întrecerea ce se desfășoară 
între filaturîste este încununată de succese. De curind brigada 
condusă de Maier Maria a primit denumirea : „A 50-a aniversa
re a Zilei Internaționale a Femeii".

lat-o pe Maier Maria într-o clipă de răgaz (în stînga) citind 
ziarul cu una dintre harnicele ei tovarășe de muncă Toderuț 
Otilia.

s-au arătat nemulțumiți de lip
sa de grijă pentru buna între
ținere a cartierelor. Locuitorii 
din cartierul Ghiorghi Dimitrov 
au fost bucuroși, a arătat munci
torul Petrea Constantin, de lu
crările de înfrumusețare care s-au 
executat în cursul anului trecut 

CETĂȚENII
PROPUN

în acest cartier, mai ales de ame
najarea rondurilor de flori din 
fața blocului magazin. In fața 
acestui bloc au fost sădite flori, 
trandafiri, rondurile au fost îm
prejmuite cu gărdulețe. De etnd 
s-au amenajat aceste ronduri n-a 
trecut nici un an. Dar ele s-an 
distrus. Mașinile I.T.C., care a- 
provizionează magazinele de aici 
trec peste borduri, rup stîlpii de 
la ronduri. Unii cetățeni au lăsat 
animale între ronduri., sîrmele 
care împrejmuiau rondurile an 
fost rupte. La aceste stricăciuni 
au contribuit și unii copii din car. 
tier.

O parte a participanților ia
audiență au cerut conducerii
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Colectivul sectorului 1 de ia mina Vulcan a extras pînă a- 
cum din cele 5000 tone de cărbune peste plan cît 
mentul anual mai bine de 1.700 tone de cărbune. 
Inginerul Kovacs Emeric, șeful sectorului, discută 
prim-maistrul miner Frantz Iosif, situația îndeplinirii sarcinilor de 
plan în prima jumătate a lunii martie

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

7306 tone de capbune peste plan
care dovedește cu toate greută
țile întîmpinate de aproviziona
rea neritmică cu vagoane la pre- 
parații, că urmîndu-se indicațiile 
Conferinței raionale de partid, 
au fost create suficiente locuri 
de muncă pentru a asigura de
pășirea lunară a sarcinilor de 
plan. Cele peste 31.300 tone 
de cărbune extrase peste plan 
dovedesc clar această preocupa
re. De la începutul lunii 
martie colectivele tuturor ex
ploatărilor miniere raportează 
că au extras la un loc 7306 tone 
de cărbune peste planul lunar 
la zi. In fruntea întrecerii pe 
bazin sînt minerii de la Aninoa
sa, care și-au depășit cu 2062 
tone de cărbune sarcinile lunare 
la zi. Colectivul de aici și-a de
pășit de asemenea angajamentul 
luat în cinstea lui 1 Mai. precum 
și sarcina de creștere a produc

tivității muncii prevăzută pentru 
primul trimestru al

Succese de seatnă 
în perioada aceasta 
vele minelor Lonea, 
trila și Vulcan. La 
pildă, s-au extras
1480 tone de cărbune 
bil iar la Vulcan peste 
de cărbune în plus de

Din primele zile de muncă ale 
anului și pînă acum minerii au 
obținut zilnic însemnate canti
tăți de cărbune peste plan, fapt

I.C.O. din Petroșani să îmbună
tățească transportarea gunoaielor 
din cartiere. Mașinile care duc 
gunoiul au încetat să circule di
mineața prin cartiere. Transpor
tul gunoiului din colonie se des
fășoară la fel, defectuos. Mași
nile trec foarte rar prin colonie 
pentru a ridica gunoiul. In stră
zile Cărbunelui. Cuza Vodă si 
altele ele nu vin deloc, au arătat 
tov. Makula Alexandru și Szilagv 
Ioșif

Unii cetățeni au criticat slaba 
întreținere a unor străzi din o- 
raș. Tn unele porțiuni străzile I. 
C. Frimu, Tudor Vladimirescu și 
mai cu seamă strada de la hale 
spre cartierul Dimitrov devine 
impracticabilă în timpul ploilor 
din cauza noroiului.

Au fost semnalate deficiențe 
și în privința iluminației. In stra
da Cărbunelui, de pildă, pînă la 
miezul nopții curentul este foarte 
slab. La scara I din blocul nr. 1 
«e la cartierul Livezeni curentul 
electric se întrerupe deseori. Tot 
în acest bloc lipsește cu regulari
tate apa.

Tov. Mitra Mihai și Matyas 
Mihai au făcut propuneri în pri-

(Continuare în pag. 3-a)
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împreună cu

anului.
au obținut 
și colecti- 

Lupeni. Pe-
Lupeni de 

peste plan 
cocsifica- 
867 tone 
plan.

Zîua muncii
voluntare

Pentru elevii claselor a X-a A 
și a Xl-a A de la Școala medie 
mixtă din Petroșani ziua de sîm- 
bătă' 12 martie, a fost declarată 
„Ziua muncii voluntare". 45 de 
elevi din cele două clase formînd 
o brigadă de muncă patriotică 
au efectuat 160 de ore la ame
najarea drumului de la Peștera 
Boli. Elevii au reușit să împrăș
tie 93 m.c. de, pămfnt ,și pietriș 
pentru amenajarea drumului. Tot 
în aceeași zi brigada de muncă 
patriotică formată din elevii cla
selor a VIH-a și a IX-a a între
prins o puternică acțiune de 
strîngere a fierului vechi reușind 
să adune 6 tone de fier vechi. 
La aceste acțiuni s-au evidențiat 
elevii Șovăială Valentin, Herman 
Vasile, Bencovici Ioan (clasa 
XT-a), Drăgșineanu Virgil, Fă- 
căianu Mircea (clasa IX-a), pre
cum și întreaga brigadă a clasei 
a X-a A în frunte cu comandan
tul ei Leahu loan.

După-amiază a avut loc o fru
moasă reuniune tovărășească la 
care au participat membrii bri
găzilor de muncă patriotica.



ANE

CU VITEZA MELCULUI
De la posliil 

de
S-ar părea că în secolul vite

zei, mersul melcului nu mai con
stituie un etalon de control al 
mișcării. Și totuși, iată că la 
P.T.T.R. Petroșani se folosește 
acest etalon, pentru măsurarea 
vitezei cu care se face transpor
tul scrisorilor în oraș și-n raion. 
Astfel, vinerea trecută s-au tri
mis 14 scrisori din partea cena
clului literar „Minerul" din Pe
troșani către tot atîția adre- 
sanți. Dintre acestea ia destina
ție, în Petroșani, 1 (pe strada 
Mihai Viteazu a ajuns duminică 
după-amiază), 5 (pe strada Ho- 
ria și la Teatrul de stat) luni 
dimineață și 5 (la Institutul de 
mine) nici miercuri (!) nu ajun-

------O-

AR FI BINE DACĂ
...farmaciile din Petroșani ar 

lipi întotdeauna etichete pe am
balajele medicamentelor eliberate, 
indicînd conținutul și modul de 
folosire.

cinematografului 
din Petroșani ar 
în timpul rulării

...operatorii
„7 Noiembrie" 
fi mai atenți 
filmului. în felul acesta sonorul 
nu ar fi cînd prea tare, să-ți 
spargă timpanul, cînd atît de 
încet încît abia se aude.

. I.L.L. din Vulcan s-ar îngriji 
pentru ca gunoiul din cartierul 
Sohodol—Paroșeni 
ridicat din cînd 
septembrie și pînă acum de gu
noaiele din acest cartier nu s-au 
„ocupat" de cît... vintul și ploaia 
care l-au împrăștiat peste tot

să mai fie 
în cînd Din

..locuințelor din străzile Vasile 
Roaită și Pavel Tkacenko din 
Petrila li s-ar mai repara streși
nile de către I.L.L. din localita
te. Ar fi evitate astfel căderile 
pereților provocate de ploi

...vinzătorii din unitățile co
merciale de papetărle și fero-me- 
tal din raion (excepție face doar 
„Librăria noastră" din Petroșanii 
ar fi mai atenți cu discurile mu-

—o----
FOLCLOR DIN VALEA JIULUI

De ziua terminării 
saivanului 

Dragu-mi-i, tare mi-i drag 
Satul meu: Cîmpu lui Neag, 
Unde e-ntovărășire, — 
Drum deschis spre fericire.

Noi, țărani ’ntovărășiți, 
Ce trăim azi fericiți, 
De lucru ne-am apucat 
Saivanul ni l-am pătat.

Și-am pornit feciori la joc, 
Ca să fie cu noroc!
Haideți tot așa cu noi. 
Nici aici nu dați ’napoi!

rosmarir 
ne urnim,

Foaie verde
Cu toții să
Întovărășirea să crească. 
Patria să ne-nflorească.

1. V.
(Cîmpu lui Neag)

----- O

In vatru rînduri
Jucătorul Ciurdărescu Emil, 

centrul atacant al echipei de fot
bal Jiul din Petroșani, în ultima 
vreme se ține de chefuri și scan
daluri. Așa a făcut și în zilele 
de 11 și 12 martie a.c..

Ca orice centru atacant
Ai vrea să mărci măcar un gol 
Dar tu, doar cînd ai plin paha

rul
t- ataci... pin’fi se „marcă" go' 

se seră în mîna celor cărora le 
erau adresate.

E un lucru foarte curios, mai 
ales dacă se arată că la Lupeni 
din 
pe 
bul 
iar 
rescu (la căminul 
nr. 5) alte 3 în aceeași zi după- 
amiaza.

Deci, cînd e vorba de o loca
litate periferică din raion, rapi
ditatea poștei poate fi o garan
ție, pe cînd în oraș aceasta nu 
poate fi posibil ?

E o enigmă, pe care se pare 
că numai Direcția regională 
P.T.T.R. o poate dezlega 1 

aceste scrisori una a ajuns 
strada 1. V. Stalin (la clu- 
minier) sîmbătă dimineață, 
pe strada Tudor Vladimi- 

muncitoresc

Prknu-n fotbal se întrece.
Doi, e marcă de mașină 1 
(Peste ele dac-ai trece 
Contravii. deci porți o vină!) 

(siztațui)

Partea-ntîia e-n chimie.
Restul, e în ori ce carte 1
(Lipsa ei de-ar fi să fie
N-ar mai fi pe lume plante!)

(g|!lOJOlD)

zicale. Fiind încercate cu ace u- 
zate și păstrate în condiții neco
respunzătoare majoritatea discu
rilor sint deja degradate în ma
gazin.

Prima parte-i voie bună. 
Restul în agricultură 1 
Amîndouă, împreună 
Sînt... aparat de măsură I

verb agricol; 
îl mai are!

Primul, este
Altul, sonda
(Strînge-le, căci nu-i pericol
Și-ai să-ți poți găti mîncare 1) 

(zbSbjv)

Prima 
iar a 
(Dacă 
Nu te

parte e pronume, 
doua e
bei cu
datini

culoare I 
ele-anume 
pe picioare!)

(eanseyv)

muzicală.Prima-i, notă
Iar a doua, dă cărbune 1 
Partea treia, e pronume;
Toate, strînse-n repezeală. 
Dau din fier, produse bune 1

(ațBUituBq)

C. OCTAVIAN
Vulcan

♦
♦

Un lucru făcut pe jumătate e 
ca și cînd nu l-ai face. Această 
zicală, născută din înțelepciu
nea poporului nostru, se pare 
că n-o cunoaște ospătarul care 
a fost de serviciu în ziua de 15 
martie la restaurantul „Cina" 
din Lupeni. Dacă ar cunoaș
te-o, sigur și-ar face datoria pe 
de-a-ntregui față de consuma
tori și nu i-ar servi doar pe ju
mătate.

In acea zi i s-a cerut cite o 
gustare de măsline și cașcaval, 
înaintea mesei, de către un 
grup de consumatori. Deși bu
fetul de la parter era tixit cu 
de toate (desigur și cu produ
sele cerute), 
să clipească 
pe motiv că

Consuitînd
(sărac alcătuită de altfel!) i 
s-au cerut apoi două porții de 
mămătigută cu brînză și smîn

el l-a refuzat fără 
pe cei în cauză, 

„lipsește",
lista de bucate

♦
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La Școala medie mixtă din Pe
troșani încă de la începutul 
nului școlar funcționează 
post U.T.M. de control.

Elevul Niculescu Mircea, 
pildă, din clasa VIII-a B în 
rele de matematică. în loc 
fie atent la explicațiile profeso
rului se ocupa de... versuri. Posi 
ful U.T.M. de control nu l-a, 
iertat: după cum se vede și ;rt 
caricatura de mai jos (este a-> 
ceeași cu cea apărută la postul 
U.T.M. de control) abaterea de 
la regulile școlare ale elevului 
Niculescu Mircea au fost îndată 
criticată. Asemenea caricaturi a- 
par cu regularitate la postul 
U.T.M. de control de la Școala 
medie mixtă din Petroșani, pînă 
acum fruntaș pe raion.

Unut bărbat care udă 
de politețe față de soție 

la spectacole
Se înțeleg pe îndelete 
(Egali 
Dînsa 
Iar el

în drepturi, fiecare) 
e prima... la bilete, 
e primul... la intrare!

G. O.
Vulcan

PE SCURT DIN
• „Atlasul anatomic al omu

lui'", întocmit de profesorii Fe
renc Kiss și Janos Szentagothai, 
se bucură de o largă apreciere 
In literatura medicală internațio
nală. Această lucrare editată de 
Academia de Științe tn trei mari 
volume a apărut pînă ucum în 
limbile maghiară, germană ■>’. ru
să, iar sub tiocr se află o nouă 
eciiție în limba chineză.

• Editura Academiei de Știin
țe a R.P. Ungare a publicat re-

■ a

tină. Cu o impertinență revol
tătoare. pe un ton arogant, a 
spus că „nici aceasta nu se 
poate face". Deoarece consu
matorii în cauză erau grăbiți, 
au servit ce „s-a putut". Intîm-

plător, bucătarul a trecut pe la 
masa cu pricina. Fiind întrebat 
de ce nu respectă lista de bu
cate a făcut ochi mari (și pe 
bună dreptate!), arătînd că 
mămăliguța cerută oricînd se 
poate face. Era prea tîrziu pen
tru a cotramanda comanda. 
Tocmai atunci i se cerea ospă
tarului nota. Nota se ridica la 
32 de lei. Dîndu-i-se 50 de lei, 
urina să dea rest 18 lei. Spre 
surprinderea tuturor, după cal
culele sale, acest rest s-a redus

Fasciculul electronic sudeaza 
metalul

asigurîndu-se astfel calitatea su
perioară a cusăturii.

Noua metodă de sudură, elabo
rată sub conducerea prof. Nicolaev 
de la școala tehnică superioară 
din Moscova, permite să Se efec
tueze sudura de la distanță. Fas
ciculul electronic poate pătrunde 
și în locuri foarte înguste unde 
nu pot pătrunde electronii cu 
atît mai puțin arzătorul de gaze. 
Cu ajutorul fasciculelor electro
nice se pot de asemenea tăia me
tale greu fuzibile și în acestea 
se pot executa orificii foarte mici.

Metalele cele mai greu fuzi- 
biie — titanul, wolframul, molib
denul și altele pot fi sudate efi
cient cu ajutorul unor instalații a- 
semănătoare cu un microscop e 
lectronic, realizat de inginerii 
sovietici.

Fasciculul de electroni, grupat 
de electromagneți, poate produce 
în focarul instalației o tempera
tură de pînă la 6.000 grade. Va
cuumul creat permite să se evi
te total influența dăunătoare a 
unor gaze ca oxigenul și azotul

------------oPăstrarea țițeiului în depozite subterane de sare gemă
Bașkiria s-au încheiat ex-

de sare ge- 
fost create 

cu ajutorul

situat la o

In 
periențele de păstrare a țițeiului 
în rezervoare subterane amenajate 
în depozite geologice 
mă. Rezervoarele au 
prin eroziunea sării 
unor sonde de foraj.

In rezervorul salin, 
adîncime mare, s-au introdus 2,5 
mii tone de țiței brut care, după 
ce a fost păstrat acolo timp de 
patru luni, a fost pompat și su
pus analizei.

S-a constatat că țițeiul nu a 
suferit modificări calitative de pe

NOU TIP DE ELICOPTER
teza maximă — 160 km. 
plafonul — 4.200 metri, 
zbor ■ '
deplasabile. elicopterul poate t 
folosit în diferite scopuri. La 
proiectarea acestei mașini a fost 
luată în considerație de aseme
nea posibilitatea de a se înlocui 
trenul de aterizare cu roți al e- 
licopterului prin schiuri sau fio- 
toare. (Agerpres).

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

fluviul Huanhe se construiește 
un nou nod hidraulic

provincia Șandun

La Institutul de cercetări în 
domeniul aviației din Praga se 
experimentează 
prototipuri ale 
cehoslovac de tipul 
face parte din categoria așa-nu 
milelor elicoptere mici (pot trans
porta 4—5 călători). Greutatea 
maximă de zbor a noului elicop
ter este de 1.360 kg., tar greu
tatea proprie

în. prezent trei 
noului elicopter 

„GT-3", care

— de 900 kg., vi-

Pe

Recent, în 
s-a început construirea unui nod 
hidraulic care va contribui la 
stăvilirea fluviului Huanhe.

Noul nod hidraulie ce se cons
truiește la Lokou în apropiere de 
Țzinan, orașul central al provin
ciei, va stăvili apele fluviului 
Huanhe în vederea irigării unei 
suprafețe de 1,7 milioane de hec
tare de pămînt.

R. P. UNGARĂ
cent primul volum din seria in
titulată „Bibliotheca Hungarica an- 
tiqua". Această ediție va cuprin
de cele mai reprezentative opere 
ale literaturii ungare din secolul 
a! XVÎ-lea.

• La o școală medie din De
brețin a fost introdusă anul a- 
eesta pictura pe porțelan. Cele 
mai reușite lucrări vor fi prezen
tate în cadrul unei expoziții ce 
se va organiza la primăvară.

„jumătăți de ospătari" 
măsuri... pe jumătate.

— Adică cum ?

însă doar la... 10 lei, oprindu-șij 
fără rușine cei 8 lei ca... bac- ♦ 
și?- xOare un astfel de ospătar*  
necinstit mai are ce căuta în*  
comerțul nostru socialist ? ♦

Intîmplător se afau în res » 
taurant cinci inspectori comer- • 
ciali din cadrul O.C.L. Intre- J 
bîndu-I pe unul din ei cum dej 
e posibil un astfel de lucru, a- • 
cesta a răspuns prompt: »

— Fiindcă conducerea TAPL*  
din Petroșani, față de astfel dej 

>a și J 
♦♦ ♦

— Azi îi scoate din muncă... t 
iar mîine îi reprimește... J

E o situație pe care Secția X 
comercială a Sfatului popular • 
raional trebuie s-o analizeze • 
neîntîrziat, trăgîndu-i la răs- X 
pundere pe cei care își mani- J 
festă spiritul de răspundere in • 
acest fel „original", doar... pe • 
jumătate. X

I. STRAUȚ • 

urma contactului cu sarea gemă. 
De asemenea nu s-au înregis
trat pierderi de țiței. Cercetările 
experimentale au arătat totodată 
că în straturile saline se poate 
păstra de asemenea benzină, pe
trol lampant și motorină.

Păstrarea țițeiului și a produ
selor petrolifere în subteran pre- 
întîmpină evaporarea acestor 
combustibili. Trebuie subliniat că 
prin păstrarea benzinei în rezer
voare metalice obișnuite, pier
derile se ridică la cel 
la sută pe an.

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

puțin 3

pe oră.
. raza de

— 310 km. Scaunele fiin '

Dintre obiectivele principale ale 
nodului hidraulic fac parte patru 
porți de ecluză, un baraj, o eclu
ză de navigație și o hidrocen
trală. Porțile de ecluză vor avea 
o lungime de aproximativ 209 m.

După terminarea construcției, 
nodul hidraulic va aproviziona 
cu apă întreprinderile industriale 
din Țzinan, Țindao și alte r 
giuni apropiate.

Prin ridicarea nivelului apei 
din fuviul Huanhe nodul hidra
ulic va alimenta cu o cantitate 
suficientă de apă sectorul din 
Șandun al marelui Canal recons
truit, Pekin Hancijou.

Totodată, după terminarea 
construirii ecluzei de navigație 
de 130 m. din partea sudică a 
barajului, pe fluviu vor putea na
viga vase cu un deplasament de 
300 tone.

—O-----

* • •
Siberia este unul dintre 
mai importante ținuturi 

Uniunii Sovietice. Ea are 
întindere cît teritoriile 

Marii Britanii, Fran-

ȘTIAȚI CĂ
•

cele 
ale 
o
S.U.A., 
ței, Italiei, Spaniei, Suediei și 
Greciei luate la un loc. Acest 
teritoriu imens reunește bogă
ții grandioase. Aici întîlnim 
cea mai mare întindere a tun
drei și a taigăi de pe glob-. 
Fauna Siberiei este extrem 
de bogată și variată. Este sin
gurul loc în lume unde tigrul 
se îniîlnește cu samurul, flu
turele tropical cu 
pardul cu 
Baical, cel 
me, trăiesc 
de animale
care 750 specii nu 
în altă parte a lumii.

Siberia este un ținut al unor 
fluvii uriașe ca Obi, Irtîș, )e- 
nisei. Lena. Zăcămintele de 
cărbuni, de metale ușoare și 
nobile, suprafețele de păduri 
și multe alte bogății ale Si
beriei pot fi exprimate doaf 
prin cifre astronomice...

renul, leo- 
elanul. In lacul 
mai adînc din Iu- 
peste 1000 

acvatice.
se

specii 
dintre 
găsesc



Noul comitet sindical a pornit 
la muncă

Acum cîteva zile a avut loc 
o ședință plenară a comitetului 
sindicatului minei Aninoasa, la 
care au participat toți membrii 
noului comitet ales.

Plenara a adoptat o serie de 
măsuri concrete privind intensi
ficarea întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Membrii comitetului au ana
lizat pe larg situația sectorului 
III al minei, care în prezent se 
află .sub plan. Din analiză a re
ieșit faptul că conducerea secto
rului nu manifestă o preocupare 
suficientă pentru lărgirea liniilor 
de front și nu ține seama de pro
punerile făcute de către munci
tori privind scoaterea < clorului 
de sub plan. Pentru lichidarea 
lipsurilor din procesul de pro
ducție în acest sector, comitetul 
sindical a delegat o comisie care 
împreună cu tovarășii din con
ducerea minei, va analiza amă
nunțit cauzele rămînerii în ur
mă, va da ajutor secției sindicale 
să-și îmbunătățească activitatea 
și va face propuneri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii.

Cu prilejul ședinței de comitet 
s-au luat măsuri de reînnoire a

----------------- 0------------------

O comisie fără activitate
Despre lipsa de interes față 

de sarcinile încredințate unora 
dintre membrii comisiei de recru
tare a elevilor-muncitori pentru 
învățămîntul mediu seral de la 
"iricani s-a mai scris (în „Stea
gul roșu“ nr. 3189 și 3207). Cu 
toate acestea, nici în prezent nu 
s-a răspuns sezisărilor ziarului 
în această privință. Motivul e 
lesne de ghicit. Nu s-a dat răs
puns pentru că n-aveau ce răs
punde, deoarece cei vizați (tov. 
Peșitz, tov. Goadă, tov. Scorpie 
etc.) n-au luat nici o măsură 
măcar pentru îndreptarea situa
ției (? !). Cea mai bună dovadă 
o constituie faptul că la clasă

Minerii care locuiesc în cartierul Crividia de la Vulcan, ca 
și întreaga populație de aici, sînt mulțumiți de deservirea și apro
vizionarea pe care le-o asigură magazinul „Alimentara1* condus 
de tov. Dănilă luliana. Pentru rezultatele obținute, colectivul a- 
cestui magazin este unul din colectivele fruntașe din Valea Jiu
lui.

IN CLIȘEU : Vînzătoarele Ivan Letiția și Brînzeu Irina fni 
timpul serviciului.

----------------- --^=^............- .. ■■;.== ------------------

FELICITĂRI... CRITICI...
Foaia volantă, ce a luat ființă 

din inițiativa comitetului de par
tid al minei Petrila, apare ori de 
cîte ori în viața colectivului mi
nei sau a sectoarelor au loc e- 
venimente importante. Ea apare 
în multe exemplare și este difu
zată pînă și în cele mai îndepăr
tate locuri de muncă. De aseme
nea lîngă gazeta de perete există 
un loc unde se afișează de fieca
re dată și articolele din foaia 
volantă.

Spre sfîrșitul lunii trecute, foa
ia volantă a fost deosebită. In 
mare parte cuprindea felUitări.; 
Era felicitat colectivul minei care 
în mai puțin de două luni a ex
tras cele 10.000 tone de cărbu
ne, cît s-a angajat să dea peste • 
plan pînă ia data de 1 Mai. Au 
fost felicitate și colectivele sec
toarelor care prin hărnicia lor au 

agitației vizuale îfi incinta mi
nei, care să mobilizeze minerii 
și muncitorii Ia îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere luate 
in cinstea zilei de 1 Mai. De ase
menea' membrii noului comitet au 
fost repartizați să sprijine și să’ 
răspundă de activitatea secțiilor 
sindicale din sectoare.

Plenara comitetului sindical a 
stabilit comisiile pe probleme.
Astfel au fost formate comisiile
pentru munca de masă în pro-,
dcreție, pentru muncă cultural-
iportivă. pentru protecția muncii, 
asigurări sociale și comisia de 
cantine și locuințe.

In privința îmbunătățirii mun
cii cultural-educative plenara a 
luat măsuri de atragere a unui 
număr cît maî mare de tineri 
mineri în formațiile cultural-ar- 
tistice, îmbunătățirea muncii cu 
cartea în rîndurile minerilor, pre
cum și a activității sportive.

Membrii comitetului nou ales 
s-au angajat să depună toate e- 
forturile pentru îmbunătățirea ac
tivității sindicale, pentru crearea 
de condiții cît mai bune de mun
că în scopul realizării sarcinilor 
sporite de plan pe anul 1960.

VITI în prezent, din cei 31 e- 
levi înscriși la începutul anului, 
doar 18 mai frecventează cursu
rile. Pentru viitorul an s-au în
tocmit doar 15 dosare (!) la tot 
atîția tineri, dintre care doar 
4 (?) sînt obligați să urmeze
cursurile de pregătire pentru e- 
xamenul de admitere în clasa 
a VlII-a a anului școlar 1960- 
1961.

Comisia raională de recrutare 
a elevilor-muncitori trebuie să 
analizeze neîntîrziaf care sînt 
cauzele acestui dezinteres la U- 
ricani față de o problemă atît de 
importantă și să ia măsurile co
respunzătoare.

contribuit la dobîndirea acestui 
frumos succes. Au fost însă și 
unii care în Joc să fie lăudnți li 
s-au adus critici juste. Printre 
aceștia se numără tovarășii din 
conducerea sectorului I care nu 
s-au ocupat în suficientă măsură 
de ridicarea brigăzilor rămase în 
urmă, fapt care a făcut ca unele 
din ele să nu-și reauzeze sarcinile 
de plan.

Felicitările și criticile rpau ră
mas fără rezultat. Colectivele lău
date au mulțumit comitetului de 
partid al minei pentru felicitări, 
angajîndu-se să obțină noi reali
zări. După ce și-a analizat posi
bilitățile, colectivul de conduce
re ’ al minei a răspuns felicitări
lor cu noi angajamente. Printre 
acestea se numără acela de a 
extrage în afara angajamentului 
inițial încă 5000 tone de cărbune

Pentru meri
tele sale în
muncă, comu
niștii de la
l.U.T. Livezeni 
l-au ales pe
tov. Popescu 
loan in biroul 
organizației de 
bază. El este 
unul din meca 
nicii cei mai 

l! bine calificați.
JN CLIȘEUL 
NOSTRU il ve
dem pe tov. 
Popescu loan 
veriflcînd func
ționarea reduc- 

j toarelor unei 
macarale ■ turn 
KSK-4 care în 
curînd va fi ex
pediată con*  
structorilor d« 
la Vulcan.

însemnări de la o audiență la locul de muncă
(Urmare din pag. l-a)

vința îmbunătățirii transportului 
urban. Pentru autobusele locale 
distanța dintre stațiile de la car
tierele Dimitrov și Livezeni este 
prea mare. Ei au cerut să se facă 
o oprire și la Casa pionierilor. 
Ar fi bine de asemenea ca ge- 
faxurile să aibă o stație de aș
teptare și înaintea stației C.F.R., 
nu numai în fața hotelului. Acest 
lucru ar fi necesar mai ales la 
sosirea trenurilor.

Calitate bună, economii la prețul de cost
Invățînd din experiența: anu

lui trecut, cînd pentru calitatea 
slabă a cărbunelui a suferit 
pierderi serioase la prețul de 
cost, colectivul minei Aninoasa 
și-3 fixat drept unul din princi

— = ♦ => — -------

5-au încheiat alegerile 
comisiilor de temei
Comitetul de femei din Orașul 

nou Uricani, în frunte cu tovarășa 
Găvan Elena a început încă din 
lima trecută alegerile delegatelor 
pe circumscripții și ale comisiilor 
de femei. Pentru asigurarea suc
cesului în alegeri comitetul de fe
mei a fost ajutat de biroul orga 
nizației de bază Uricani — sat 
și de comitetul de partid al mi
nei.

Tovarășele Elekes luliana, Vas- 
cul Ecaterina. Lazăr Maria, Mar- 
dare Irina, Varjasi Elvira, Ordog 
Estera, Maigut Doina. Mogoș lu- 
liana, Rîndițeanu Maria, Kra- 
kovsky Maria și multe altele au 
dat un sprijin prețios la buna 
desfășurare a alegerii delegate
lor pe blocuri și grupe de case.

Alegerile comisiilor de femei 
și ale delegatelor de circumscrip
ție în Orașul nou—Uricani s-au 
încheiat. Acum se fac ultimele 
pregătiri în vederea alegerii nou- | 
iui comitet de femei al Orașului i 
nou Uricani.

peste plan pînă la data de 1 Mai, 
ridicarea productivității la 1,120 
tone cărbune pe post, respecta
rea normelor de calitate a căr
bunelui și altele.

Antrenat în întrecerea socia
listă, colectivul minei Petrila ob
ține noi succese în muncă făcînd 
ca angajamentele luate să prindă 
viață .

Fără îndoială că și cei criti
cați au luat măsuri ca asemenea 
lipsuri să nu se mai repete. In 
prezent colectivul de conducere al 
sectorului I se străduiește să asi
gure tuturor brigăzilor de mi
neri condiții optime de muncă, 
ajută prin toate mijloacele bri
găzile rămase în urmă spre a le 
ridica la nivelul celor fruntașe. 
Ducînd o muncă perseverentă, 
străduința lor va fi încununată de 
succes.

Problemele ridicate au fost no
tate de tov. Moraru Gligor, secre
tarul Sfatului popular al orașului 
Petroșani și ele vor fi aduse la 
cunoștință organelor în drept 
pentru a fi soluționate.

Este de dorit ca I.C.O., I.L.L. 
și celelalte organe în cauză să 
rezolve în cel mai scurt timp se- 
zisările oamenilor muncii și Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani să in
formeze pe cetățeni despre măsu
rile luate.

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

palele obiective ale activității 
sale îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui. Astfel în lu
na ianuarie cărbunele extras de 
la Aninoasa a cuprins cu 0,7 lai 
sută mai puțin șist vizibil ceea 
ce a adus colectivului o econo-
mie de 142.000 lei. In februarie 
minerii au dat de asemenea căr
bune de bună calitate, pentru 
care alți 59.000 lei au fost eco
nomisiți. Și în prezent de lă A- 
ninoasa se trimite preparației 
Petrila cărbune fără șist și cu 
granulație corespunzătoare. In 
abatajele minei ca și la banda 
de claubaj, șistul se alege cu 
mare atenție. Trebuie menționat 
că minerii de la Aninoasa s-au 
îngrijit deopotrivă și de calita
tea dar și de cantitatea cărbune
lui extras. De la începutul anu
lui ei au dat peste plan mai bine 
de 7170 tone de cărbune.

Calitatea cărbunelui — 
o rezervă Titernă 

prea puțin folosită !
(Urmare din pag. l-a)

normele admise de calitate au 
fost cu mult depășite la toate 
exploatările și mai ales la cele 
care dau cărbune cocsificabil. 
Lucrul acesta ar trebui să preo
cupe pe inginerii din cadrul 
combinatului, ar trebui să ducă 
Ia elaborarea unor măsuri efica-
ce pentru a se trimite cocsarilor 
hunedoreni cărbune mai mult 
dar și de calitate corespunză
toare I

Cu ocazia conferințelor sindi- 
I cale, minerii Văii Jiului și-au 

sporit angajamentele luate în 
întrecere. Pe baza posibilităților 
create se vor extrage în acest an 
peste plan cel puțin 107.000 tone 

, de cărbune, din care aproape 
| 40.000 tone cărbune cocsificabil 

și vor fi economisiți la prețul 
de cost cel puțin 5.235.000 Iei. 
Or la îndeplinirea acestor an
gajamente, îmbunătățirea calită
ții cărbunelui este una din prin
cipalele rezerve interne care tre
buie folosită din plin !

® PUBLICITATE
TEATRUL DE STAT >

< „VALEA JIULUI**
PETROȘANI ;

j> prezintă ; j
j sîmbătă 19 și duminică 20 

martie 1960, ora 19,30 b 
premiera

„VICLENIILE
LUI SCAP1N** ■ ’

comedie în 3 acte de Moțrere , j 
Regia artistică : I ’

Marcel Soma j.
Scenografia: Lidia Pincus -j

. [. I. HIMEtlTOII II 

PETROȘANI | 

ANUNȚĂ | 
Incepînd cu ziua ii

de 8 martie 1960, ii 
i. magazinul nr. 77 a- ii 
ii iimenfar din Braia 
•ii Lupeni va fi deschis ii 
ii zilnic de la ora 6,30 ii 
ii pînă la ora 22.

PETROȘANI
Filiala A.G.V.P.S.

Aduce la cunoștința mem
brilor vînători că viza per- ■ 
miselor de vînătoare pe a- j 
nul 1960 s-a prelungit pînă 
la 31 martie a. c„ dată du- I 
pă care nu se va mai face i 
nici o viză. Toate permisele 1 
nevizate pînă la 31 martie ' 
se vor ridica și vor ff con- j 
siderate anulate. |

Viza permiselor de pes
cuit se va face pînă la 15 
aprilie a. c.

PR06RAM DE RADIO
20 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Cîntă 
Corul de copii al Radioteleviziy- 
nii. 9,00 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,00 Muzică popu
lară romînească, 11,40 Din mu
zica popoarelor, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Muzică ușoa
ră. 15,10 „Pentru pace și priete
nie între popoare’*,  emisiune de 
cîntece sovietice, 18,00 „Drumeții 
veseli**,  19,05 „Să ne plimbăm 
prin București**  — program de 
muzică ușoară, 19,30 Teatru la 
microfon : „Mamouret**.  Comedie 
de Jean Sarment, 21.30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 7,15 
Muzică de estradă, 8.30 Clubul 
voioșiei, 10,00 Muzică ușoară de 
compozitori din țări prietene, 
10.50 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu**,  13,15 Cîntă 
Ioana Radu, 14,30 Cine știe cîș- 
tigă 1 16,00 Vorbește Moscova !
18,00 Formații romînești de mu
zică ușoară, 19.30 Muzică de 
dans, 21.30 Din cele mai cunos
cute melodii populare romînești, 
22,00 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri . Programul 1 — 7,00,
13,00, 19,00, 22,00, 23.52 ; Pro

gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.

CINEMATOGRAFE
20 martie '

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mumu; AL. SAHIA: 105 
la sută alibi; MUNCITORESC: 
Kociubei; PETRILA: Grădinarul 
spaniol; LONEA : Pentru 100.000 
de mărci; LIVEZENI : Pe Donul 
liniștit (seria IlI-a); ANINOA
SA : In căutarea comorii; VUL
CAN : Unchiul meu Iacinto; LU
PENI : S.O.S. în cosmos; BAR- 
BATENI : Frunze roșii; URI
CANI : Casa părintească.



Cel mai mare feribot 
din lume

GORKI 18 (Agerpres) TASS . 
anunță :

La șantierul naval din „Kras- 
noie Sormovo" din Gorki a în
ceput construirea unuia dintre 
cele mai mari feriboturi din lu
me, destinat transportului mate
rialului rulant feroviar peste Ma
rea Casnică. Această navă sui ge
neris, va putea transporta conco
mitent 30 de vagoane de cîte 50 
de tone cu încărcătură, dezvol- 
tînd o viteză de 30 km. pe oră. 
Lungimea feribotului este de 134 
metri- 'n afară de puntea pentru 
vagoane pe navă sînt prevăzute 
cabine cu cîte două și trei locuri 
cu o capacitate de 100 de călă
tori și săli comune dotate cu fo
tolii capitonate rabatabile ca cele 
folosite pe bordul avioanelor.

Orgă eleclronică
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS anunță:
Radioamatorul N. Tiutin din 

Kazan a realizat o orgă electro
nică. Cele 36 tuburi radio mon
tate în acest instrument vor în
locui pe de-a-ntregul orga, cla
rinetul, flautul, oboiul, kuraiul 
(instrument național tătar, o 
varietate de fluier).

Orga electronică se deosebeș
te de orgele de construcție ve
che prin aceea că redă o gamă 
extrem de variată de sunete. A- 
păsînd pe un buton, interpretul 
poate modifica timbrul și tot
odată poate „cupla" două tim- 
bruri.

N. Tiutin intenționează să rea
lizeze o mare orgă electronică 
pentru concerte. Ea va avea di
mensiunile unui pian. In interio
rul ei vor fi adăpostite 300 de 
tuburi radio. Pentru fiecare notă 
va exista un difuzor special.

Orga va fi atît de puternică 
îneît va putea acompania mari 
ansambluri corale pe piețele o- 
rașelor.

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

Val de gpeve ale muncitopilop 
și țăranilor italieni

ROMA 18 (Agerpres).
Știrile sosite din diverse loca

lități ale Italiei informează că 
în întreaga țară au loc greve ale 
muncitorilor și țăranilor care cer 
mărirea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor de viață. In pro
vinciile Catania și Siracusa, de 
exemplu, muncitorii din porturi 
au declarat o grevă în semn de 
protest față de nivelul scăzut al 
salariilor. La 17 martie țăranii 
din provincia Abruzzi, sudul Ita
liei centrale, au organizat o de
monstrație în orașul Avezzano, 
unde au luat cu asalt oficiul lo
cal de reformă agrară și au pro
testat împotriva refuzului con
cernelor ce dețin monopolul za
hărului de a continua cumpăra
rea sfeclei de zahăr, urmărind 
prin aceasta prevenirea unei e- 
ventuale scăderi a prețurilor la 
zahăr. Agricultorii protestează 
de asemenea împotriva speculei 
practicate de marii comercianți 
care au stabilit prețurile de a- 
chiziție a cartofilor de 10 ori 
mai mici decît pe piețele orașe
lor.

In provincia Matera — una 
din cele mai sărace provincii din 
sudul Italiei, a avut loc a grevă 
generală. Timp de o zi în întrea
ga provincie și-au încetat acti

In așteptarea vizitei 
Ini N. S. Hrușciov In Franța

Adunări consacrate prieteniei j'ranco-sovietice
PARIS 18 (Agerpres)
Ziarul „1-Humanite“ a consa

crat o pagină specială materiale
lor în legătură cu apropiata vi
zită a președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, în Franța.

Ziarul înserează o culegere de 
fotografii și harta etapelor nu
meroaselor vizite ale șefului gu
vernului sovietic în diferite țări 
ale lumii, sub titlul: „15 vizite 
în patru ani".

„l’Humanite" anunță că comite
tul din orașul Boulogne — Bil- 
lancourt (din apropiere de Paris) 
al Asociației „Franța—U.R.S.S." 
a organizat o mare reuniune în 
cinstea vizitei președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
în Franța. Deschizînd reuniunea, 
primarul acestui oraș, Alfons de 
Gallaux a declarat : Nu vreau să 
vorbesc în momentul de față în 
calitate de primar și activist al 
partidului socialist francez. Vreau 
să vorbesc ca un francez de rînd, 
să vorbesc așa cum gîndesc. Știm

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

Declarafiile lui Selwyn Lloyd
LONDRA 18 (Agerpres).
Selwyn Lloyd, ministrul Afa

cerilor Externe al Marii Brita
nii, a rostit la 17 martie la 
Londra, la ședința anuală a 
Consiliului Central al Uniunii 
naționale a asociațiilor conser
vatoare și unioniste din An
glia, un discurs care a fost în

Turneul ansamblului 
gruz«n în S. U. A.

NEW YORK. 18 (Agerpres)
La 17 martie Ansamblul eme

rit de stat de dansuri din R.S.S. 
Gruzină, format din 70 de persoa
ne, a sosit la New York. Turneul 
ansamblului în Statele Unite a 
fost organizat potrivit acordului 
americano-sovietic cu privire la 
schimbul cultural. Artiștii gruzini 
vor rămîne pe continentul ame
rican aproape două luni de zile, 
perioadă in care se vor da re
prezentații în 21 de orașe din 
S.U.A. și Canada.

Primul spectacol al ansamblu
lui va avea loc la 20 martie la 
„Metropolitan Opera".

vitatea fabricile și uzinele, au 
fost închise instituțiile adminis
trative, școlile și întreprinderile 
comerciale, țăranii nu au ieșit 
la muncă pe ogoare. Aproxima
tiv 40.000 de oameni au parti
cipat la mitingurile și demon
strațiile în sprijinul cererii pri
vitoare la industrializarea pro
vinciei și înfăptuirea reformei 
agrare.

Continuă greva salariaților de 
la întreprinderile electro-energe- 
tice aparținînd municipalităților. 
In unele orașe inclusiv la To
rino, Cremona și Verona, oame
nii muncii care cer majorarea 
salariilor, au și obținut satisfa
cerea revendicărilor lor.

Lupta muncitorilor de la șan
tierele navale de la Taranto ca
re au ocupat timp de cîteva zile 
întreprinderea în semn de pro- 
test împotriva intenției adminis
trației de a concedia un mare 
număr de muncitori, s-a termi
nat cu victoria muncitorilor. Du
pă ce proprietarii șantierelor na
vale au asigurat pe muncitori că 
au redus numărul celor care ur
mează să fie concediați și că 
toți cei concediați vor fi plasați 
în cîmpul muncii, în dimineața 
de 17 martie greviștii au pără
sit întreprinderea. 

că în prezent, cînd există tipu
rile moderne de armament, un 
nou conflict poate aduce după 
sine înnecarea într-un potop de 
sînge a aproape întregii omeniri. 
De aceea, salutăm cu satisfacție 
contactele personale dintre gene
ralul De Gaulle și N. S. Hruș
ciov. Noi toți dorim cu căldură 
ca în cursul acestor contacte Cei 
doi conducători de stat să uite 
de divergențele ideologice și să 
exprime idealurile milioanelor de 
francezi și ruși care au pierit pe 
cîmputile de luptă, apărînd îm
preună cauza libertății.

La reuniune a luat de aseme
nea cuvîntul secretarul general 
al asociației „Franța—U.R.S.S." 
Jean Cazalbou, care a subliniat 
că această organizație de masă a 
prietenilor Uniunii Sovietice din 
Franța, salută apropiata întîlmire 
dintre generalul De Gaulle și N. 
S Hrușciov, șperînd că ea va 
servi cauzei întăririi continue a 
relațiilor de prietenie dintre 
U.R.S.S. și Franța.

întregime consacrat problemelor 
dezarmării. Selwyn Lloyd a de
clarat că dezarmarea este o 
problemă urgentă la ordinea zi
lei : realizarea unei dezarmări 
multilaterale, a spus el, ar con
tribui la întărirea păcii și ar e- 
libera omenirea de povara grea 
a înarmărilor.

Anglia, a spus Selwyn Lloyd, 
năzuiește spre stabilirea unei 
ordini în lume care să permită 
țărilor să trăiască cu adevărat 
în pace între ele. Totuși, fre- 
cînd apoi la analizarea planuri
lor concrete de dezarmare pre
zentate spre examinare Comite
tului celor zece state pentru de
zarmare de la Geneva, ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii a criticat planul sovietic, 
afirmînd că el preconizează ter
mene prea scurte pentru efec
tuarea dezarmării generale (4 
ani). Selwyn Lloyd a pretins că 
acest termen ar fi nerealist.

------ .......... = •........=-------

Creșterea alarmantă a criminalității
în S. U. A.

1
\\ WASHINGTON 18 (Agerpres). -wpșwr’* *’’" '

tru problemele UNESCO a fost 
prezentată înainte de aceasta în 
Franța, Polonia, Belgia, Austria 
și alte țări.

• VARȘOVIA. — La Univer
sitatea poloneză „N. Kopernic" 
din Torum s-a deschis o sesiune 
științifică consacrată împlinirii a 
90 de ani de la nașterea lui V. 
I. Lenin. La sesiune au fost pre
zentate comunicări despre viața 
și activitatea făuritorului primu
lui stat socialist din lume.

• BUENOS AIRES. — Agen
ția France Presse anunță că la 
16 martie 60.000 de muncitori din 
industria cărnii și din întreprin
derile frigo-tehnice din Argenti
na, au declarat grevă, deoarece 
Ministerul Economiei Naționale 
nu a luat nici o măsură împo
triva patronatului, care în ulti
mul timp a concediat în mod ar
bitrar peste 7.000 de muncitori.

)’ Intr-un raport al Biroului federal de investigații, publi- 
// cat la 16 martie, se arată că în S.U.A. numărul crimelor ai 

crescut în ultimul an devenind alarmant. Graficul arestărilor 
(f de tineri continuă să urce. Raportul precizează că, luat îni 
U total, numărul crimelor în general a crescut cu 1 la sută față 
t de 1958. Dintre acestea însă, numărul atacurilor banditești a 
y; crescut cu 7 la sută, cel al asasinatelor cu 5 la sută și al 

răpirilor cu 4 la sută.

)? Agenția UPI, care a transmis aceste cifre precizează că 
« asasinatele au crescut cu 21 la sută în orașele cu o popu- 
(( lație între 500.000 și 700.000 locuitori.

..........

• CIUDAD TRUJILLO. — A- 
gențiile de presă occidentale a- 
nunță că în Republica Domini
cană teroarea împotriva adversa
rilor politici ai dictatorului Tru
jillo continuă să ia amploare. 
La 16 martie 50 de persoane au 
fost condamnate la închisoare pe 
termene variind între 5 și 20 ani, 
sub acuzație de activitate sub
versivă.

• NEW YORK. — Agențiile 
americane de presă anunță că 
in statele din sudul și estul S.U.A. 
blntuie puternice viscole de ză
padă însoțite de grindină și ploi 
torențiale. In orașul Plant City 
din centrul Floridei, ca urmare 
a inundațiilor provocate de ploi, 
600 de persoane au
adăpost. Orașul a fost declarat 
„zonă lovită de calamități". Pa-

Popoarele lumii doresc ca tratativele 
de la Geneva să fie încununate de succes

LONDRA 18 (Agerpres).
Comitetul executiv al asocia

ției pentru prietenia anglo-sovie- 
tică a adoptat un apel adresat 
sindicatelor, organizațiilor coope
ratiste, membrilor parlamentu
lui, luptătorilor pentru pace și 
organizațiilor religioase, cerîn- 
du-le să lupte pentru succesul 
lucrărilor Comitetului celor 10 
state pentru dezarmare care s-a 
întrunit la Geneva.

★

BERLIN 18 (Agerpres).
Diferite pături ale populației 

din cele două state germane ur
măresc cu vie atenție lucrările 
Comitetului celor 10 state pen
tru dezarmare care au loc la 
Geneva.

Willy Perk, membru al Prezi
diului Conducerii Centrale a U- 
niunii Sindicatelor Libere Ger
mane, a declarat într-un interviu 
acordat agenției ADN că mem
brii sindicatelor din R.D.G. aș
teaptă ca lucrările Comitetului- 
celor 10 state să ducă la măsuri 
concrete pe calea spre dezarma
rea generală și totală.

*
HAVANA 18 (Agerpres).
In zilele noastre nu este ni

mic mai important decît noile 
tratative în problema dezarmă
rii care au început la Geneva 
între statele din Răsărit și A- 
pus, scrie ziarul „Revolucion". 
Rezolvarea acestor probleme fun
damentale a timpurilor noastre, 
scrie ziarul nu mai poate fi ter
giversată și nici amînată.

★

OTTAWA 18 (Agerpres).
Analizînd primele lucrări ale

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

O nouă provocare împotriva păcii
PEKIN 18 (Agerpres).
Faptul că la 26 februarie tru

pele S.U.A. au lansat în Coreea 
de sud un proiectil teleghidat 
„Matador" constituie o nouă 
provocare împotriva păcii în Co
reea și în Extremul Orient, scrie 

gubele provocate șoselelor din 
cinci districte ale aceluiaș stat 
sînt evaluate la peste un milion 
de dolari. Numeroase școli și în
treprinderi și-au suspendat acti
vitatea, iar pe un mare număr 
de aeroporturi circulația aeriană 
a fost de asemenea întreruptă. 
Din statul Iowa pîriă în statul 
Illinois și regiunea marilor lacuri 
a căzut o mare cantitate de ză
padă. Accidentele survenite în 
urma acestor intemperii au pro
vocat pînă în prezent moartea a 
31 de persoane.

• MOSCOVA. — La muzeul 
politehnic din Moscova s-a des
chis o expoziție consacrată vieții 
și activității lui Pierre Curie și 

Expo
ziția pregătită de comisiile na
ționale poloneză și franceză pen- 

rămas fără Marie Sklodowska Gurie.

conierinței de la Geneva a Co
mitetul celor 10 state pentru dezar
mare, presa canadiană sublinia
ză necesitatea imperioasă a li
chidării armei nucleare. Arma 
nucleară, scrie ziarul „Globe 
and Mail" reprezintă cea mai 
mare primejdie nu numai pentru 
pace, ci și pentru viața întregii 
omeniri. Atît timp cît această ar
mă este stocată în vederea unui 
atac, lumea va trăi în pericol, 
indiferent de succesele care vor 
fi obținute în celelalte forme de 
dezarmare. In primul stadiu tre
buie să se înceapă cel puțin de
zarmarea în domeniul bombelor 
cu hidrogen.

★

DJAKARTA 18 (Agerpres).
Popoarele întregii lumi, scrie 

ziarul „Harian Fadjar" în arti
colul său de fond, speră că lu
crările Comitetului celor 10 state 
vor fi încununate de succes. Răz. 
boiul nu aduce nici un folos po
poarelor. Ele doresc să trăiască 
în pace și prietenie. Lucrul prin
cipal pentru aceste popoare este 
să aibe mîncare. îmbrăcăminte, 
locuințe, și posibilitatea de a»si. 
instrui copiii. Cît de fericite v 
fi popoarele dacă Comitetul va 
adopta o hotărîre privind lichi
darea armelor de exterminare în 
masă și reducerea forțelor ar
mate. Și cît de mare va fi in
dignarea lor dacă în lucrările 
comitetului își va face loc poli
tica „de pe poziții de forță" 
prin care o parte urmărește să-și 
impună voința celeilalte.

un comentator al ziarului „Jen- 
minjibao". In ultimul timp, a- 
rată comentatorul. încălcînd acor
dul de armistițiu, Statele Unite 
livrează în mod ilegal tot mai 
multe arme nucleare Coreei 
sud.

Această activitate a S.U.A., 
subliniază comentatorul, nu poa
te să nu fie condamnată și de
zaprobată de oamenii iubitori 
de pace din întreaga lume. Po
porul chinez, scrie el, sprijină 
întrutotul cererea delegatului 
părții coreeano-chineze din co
misia militară de armistițiu în 
Coreea, general maior Ciu Cean 
Ciun, cu privire la retragerea 
imediată din Coreea de sud a 
tuturor armelor atomice și ra
chetă, încetarea lansării de pro
iectile teleghidate și pedepsirea 
aspră a persoanelor răspunzătoa
re pentru aducerea și experimen
tarea acestor tipuri de arme mo
derne.
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