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in lupta pentru mai mult cărbune cocsilicabil, 
minerii de la Lupeni obțin succese de scamă

☆ -------
sindicală peLa conferința 

mină, minerii Lupeniului și-au 
majorat cu 3000 tone cărbune 
angajamentul inițial cu care 
au chemat la întrecere colec
tivele miniere din Valea Jiu
lui. De la mina Lupeni au 
luat calea spre furnalele Hu
nedoarei 2413 tone de cărbu
ne date peste plan în martie. 
Iată cîteva aspecte din între
cerea socialistă ce se desfă
șoară aici.

ziuă peste plan 150 tone de căr
bune cocsificabil. Pentru faptul 
că toate brigăzile din abataje și 
preabataje și-au îndeplinit rit
mic sarcinile de plan, permițînd 
ca pe sector depășirea să se ri- 

; dice la peste 1900 tone de căr- 
; bune, colectivul acestui sector 

este fruntaș între celelalte sec
toare ale minei.

In fruntea întrecerii, 
colectivul 

sectorului HI
Din totalul volumului de 

ducție la mina Lupeni 26,2" la 
sută 
nei.

ire
-ile

^exultate de seamă. Așa de pil
dă la frontalul 2 vest brigada 
care muncește aici a putut ra
porta la cea de a doua decadă a 
lunii o avansare de peste 16 m. 
pe toată lungimea frontalului. 
Brigada, extragînd în fiecare zi 
o fîșie a dat peste sarcinile de 
plan la zi mai bine de 700 tone 
de cărbune cocsificabil. In fron
talul 2 est. minerii de sub con
ducerea lui Luca Văsile găsesc 
un mare ajutor în folosirea sus
ținerii metalice. Ei au trimis la

pro-

extrage sectorul III al mi- 
Aici în întrecerea socialistă 
se desfășoară între brigă- 

de mineri se obțin zilnic

Un nou angajament 
mobilizator

Colectivul sectorului 
dat în lunile ianuarie • 
rie peste prevederile 
2012 tone de cărbune 
bil. Succesul acesta 
minat pe harnicii mineri de aici 
să se angajeze ca în martie și 
aprilie să extragă peste plan 
cel puțin 1000 tone de cărbune. 
Din noul angajament minerii a- 
cestui sector au și extras peste 
plan în martie mai bine de 540 
tone de cărbune. Cea mai însem
nată realizare în luna curentă 
au obținut-o minerii conduși de 
Liță Gheorghe care lucrează în 
frontalul de pe stratul 15, pa
noul " 
tone 
plan, 
nistul
șit cu vreo 20 
lunare: de plan. Minerii de aici 
au obținut randamente superi
oare celor planificate prin fap-

I B, a 
și februa- 
de plan 
cocsifica- 

i-a deter -

II. Ei au depășit cu HO 
de cărbune sarcinile de 
Brigada condusă de comu- 
Koos Ladislau și-a depă- 

tone- sarcinile

tul că 
mai puține.

au lucrat cu 14 posturi

Rezultate bune 
la lucrările de pregătiri

Colectivul minei Lupeni este 
hotărît să-și îndeplinească și 
depășească angajamentele asu
mate în întrecere. In lunile vii
toare nivelul producției va creș
te continuu. De aceea este ne
voie ca lucrările de pregătire să 
țină pasul cu cele din abataje. 
Brigăzile care lucrează la acest 
fel de lucrări obțin de aseme
nea rezultate satisfăcătoare în 
muncă. Așa de pildă, la secto
rul IV B, brigăzile conduse de 
Demeter Ioan, Spătaru Gheorghe 
și Lorke Mihai și-au depășit 
planul pe două decade cu 26-160 

c. de galerie săpată. La sec
torul I B, la săparea 
de bază în stratul 18. 
condusă de Gîrea loan 
vat peste plan 21 m. c. galerie. 
Tot aici, în suitorul 
11 brigada de sub 
lui Ciuciu Andrei a 
cina de plan la 
m. c. în două decade de muncă. 
La lucrările în steril rezultate 
bune au obținut, printre alții, 
minerii din brigada Iui Molnar 
Iosif .de la sectorul IV B. La ga
leria, de cap, în stratul 15 ori
zontul 575 această brigadă, și-a 
depășit planul cu 23 m. c steril.

G. D.

m.
galeriei 
brigada 
a exca-

colector nr. 
conducerea 

depășit sa.r- 
săpare cu 8

La mina Uricani printre brigăzile de pregătiri, care folosind 
metode înaintate de muncă obțin lunar avansări mari, se numă
ră și brigada condusă de Demeter Augustin. Lucrînd la pregă
tirea noilor abataje din partea nordică a minei Uricani, briga
da aceasta excavează în medie peste 80 m. de galerie pe lună 
IN CLIȘEU: Brigadierul Demeter Augustin discută cu ortacul 
său Vass Domokos, șef de schimb, despre munca brigăzii din 
care fac parte.

î Doua fotografii). 
j Zăpada stăruie încă pe vîr- ț 
, iul Straja și soarele strălucitor î 

' l poleiește în lumină dînd ma- * 
sivului aspectul unui uriaș dia
mant. Pe strada Republicii din 
Vulcan, un amator de peisagii 
caută să prindă în obiectivul 
aparatului de fotografiat și blo
curile înalte, mărginite de alei 
pe care în curînd se vor ivi flo
rile și masivul Straja. Lingă 
fotograful amator s-au oprit 
cîțiva tineri și apreciind pers
pectiva în. al cărui unghi se va 
realiza imaginea fotografică 
judecă pozitiv:

— E un fotograf priceput.
— De. are gust omul.
— Știe să surprindă noul. 
Tinerii trec drumul spre 

clădire cu trei etaje, unde 
află căminul muncitoresc nr.
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din Vulcan. Am intrat în vorbă 
cu omul cu aparatul de- foto
grafiat. A fost miner în Vulcan. 
Acum e pensionar și locuiește 
la Sfîntu Gheorghe. E în vizită 
la niște prieteni. Abia a recu
noscut la venire locul unde și-a 
petrecut tinerețea. Dintr-un 
port-vizit scoate o fotografie și 
mi-o arată. E Vulcanul de de
mult. Tot un început de pri
măvară, cu vlrful Strata poleit 
de argint însă ce contrast între 
el și casele cît niște cutii de 
chibrituri de pe strada prmei- 

• pală a Vulcanului de altădată. 
Îmi promite și mie o fotogra
fie a orașului de astăzi, 
promisiunea unei reîntilniri 
despărțim împrieteniți.

Mă îndrept spre căminul 
3 unde sînt găzduit. In anii 
dolescenței am cunoscut și
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Vulcanul așa cum îl avea foto- * 
grațiat bătrînul miner.

Astăzi strada
Vulcanului e transformată 
constructori într-o 
magistrală demnă 
rașe.

nr. 
a- 
eu

principală a ț
de 

adevărată 
de noile o- i

ION ANGHEL

— Se poate produce și mult și bine dacă se organizează 
munca și se lucrează cu atenție — spun adesea sortăresele Săl- 
niceanu Terezia. Groza Ana și Turlea Elena de la împachetarea 
sculurilor de mătase. Acest lucru este confirmat pe deplin de fru
moasele rezultate pe care le obțin aceste harnice muncitoare ale 
Filaturii Lupeni în întrecerea pentru cît mai multe produse de 
bună calitate.

lată-le pe aceste trei tovarășe împreună cu Bordea Maria, 
șefa secției sortare—împachetare. De la stînga la dreapta: Bor
dea Maria, Turlea Elena; Sălniceanu Terezia și Groza Ana.

De ce au pierdut minerii 
de la Vulcan 867«000 lei la preful 

de cost
februarie s-au cheltuit în plus 
aproape 200.000 lei pentru ma
teriale. La mină s-au folosit pen
tru fiecare mie de tone de căr- 

cîte 2,400 m. c. 
lemn mai mult, 0,095 kg. mai 
mult exploziv pentru 
extrasă, 0,26 bucăți 
mai mult etc. De 
aceste consumuri 
S-a consumat mai 
deoarece conducerile 
sectoarelor nu au acordat aten
ția cuvenită îndeplinirii planu
lui de susținere a galeriilor cu 
armături de fier și în inele de 
bolțari, plan care a fost reali
zat în februarie doar în propor
ție 'de 41—50 la sută (1). Con
ducerea minei motivează prin 
lipsa armăturilor metalice. Bun ! 
Dar nici bolțari n-au avut cei 
de la Vulcan ? Consumul de ex
ploziv planificat s-a depășit, 
după cum relata tov. irig. Săbău 
Ioan — inginer șef adjunct al 
minei — din cauză că s-a puș- 
cat excesiv de mult la unele lo
curi de muncă, la cererea (? !) 
unor mineri care nu au vrut să 
aibă mult de furcă cu îndrepta- 
tul ortului după pușcare. Unde 
au fost însă conducerea minei, 
tehnicienii și inginerii mineri ! 
Din cauza asta s-a dat și căr
bune de proastă calitate, pușca- 
rea excesivă ducînd la ameste
carea șistului mărunțit cu căr
bunele, lucru ce a împiedicat a- 
Iegerea manuală la locurile de 
muncă și la sortare.

Minerii de la Vulcan s-au an
gajat ca în acest an să extragă 
peste 
bune, 
lemn 
sporească continuu productivita- i 
tea muncii. Or, ajutorul pe care; 
l-au primit' pînă acum din par-1 
tea: cadrelor de conducere, nu ] 
este suficient. j

Acum mina a recuperat rămî-1 
nerea în urmă în privința pro- j 
ducției brute. Este absolut ne-; 
cesar ca organizațiile de partid j 
de la mina Vulcan să analizeze: 
temeinic munca inginerilor și ’ 
tehnicienilor pentru sprijinirea i 
eforturilor minerilor, să tragă fa | 
răspundere pe cei care-și negii-! 
jează sarcinile de serviciu, să j 
stabilească măsuri concrete pen- ■ 
tru ca mina Vulcan să-și poată I 
recupera datoria 
între colectivele 
Valea Jiului !

La chemarea de întrecere a 
minerilor de la. Lupeni, colecti
vul minei Vulcan s-a angajat să 
extragă peste plan 15.500 tone 
de cărbune cocsificabil și ener
getic, să sporească la 0,940 tone 
pe post productivitatea muncii 
și să obțină economii peste plan 
de cel puțin 1.000.000 lei1 din 
care 350.000 lei pînă la 1 Mai.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum arată însă că minerii de 
aici nu s-au ridicat la înălțimea 
sarcinilor ce și le-au asumat. 
Astfel la producție, 
minei mai este încă 
294 tone de cărbune, 
tatea pe mină a fost 
doar în proporție de 
în ianuarie; iar în februarie s-a 
menținut aproape la același ni
vel. Iar la prețul de cost în loc 
să se obțină economii colectivul 
de la Vulcan a pierdut peste 
867.000 lei la producția brută.

Ce i-a împiedicat pe minerii 
de la Vulcan să nu-și îndepli
nească sarcina privind reduce
rea prețului de cost ? In primul 
rînd este vorba de calitatea căr
bunelui extras de aici, care fi
ind mai slabă decît cea stabilită 
a atras penalizări mari. Așa de 
exemplu în ianuarie cenușa din 
cărbunele de la Vulcan a ’ 
mai mare cu 1,3 la sută 
cea admisă ceea ce a dus 
penalizare de 154.000 lei. In 
februarie, din cauză că nu 
luat măsuri pentru extragerea 
unui cărbune cît mai curat, ce
nușa a fost din nou depășită cu 
1,6 la sută ceea ce a dus la pier
derea a încă 120.000 lei plătiți 
drept penalizare către prepara- 
ții. In prima jumătate din mar
tie calitatea cărbunelui este și 
mai slabă cenușa admisă fiind 
depășită cu 2,4 la sută (?!). Iată 
deci o cauză care a influențat 
negativ în lupta pentru eco
nomii.

O altă cauză este depășirea 
considerabilă a consumului pla
nificat la materiale. De pildă în

bune extrase

fiecare tonă! 
de capse; 

unde provin; 
exagerate ? 

mult lemn 
minei și ale

colectivul 
dator cu 
product ivi- 
îndeplinită 
91 la sută

fost 
decît 
la o 
luna 
s-au

plan cantități mari de căr- 
să obțină economii Ia 

de mină, la exploziv, să;

Elaborarea de hotărîri și controlul îndeplinirii lor, 
sarcină importantă a organizațiilor de partid

zi cu zi, 
elaborea

ză hotărîri cu scopul de a înlă
tura lipsurile constatate, și a în
tări munca în diferite domenii. 
Pentru îndeplinirea hotărîrilor și 
a sarcinilor ce revin membrilor 
și candidaților de partid prin a- 
ceste hotărîri se cere și un con
trol sistematic, bine organizat.

Scopul controlului în munca 
de partid constă în a scoate la 
iveală lipsurile, în a ajuta la în
deplinirea la timp și în mod just 
a hotărîrilor partidului. Contro
lul contribuie la întărirea disci
plinei de partid și de stat, la 
întărirea răspunderii personale.

Organizația de bază de la pre 
parația Lupani s-a preocupat în
că de la deschiderea anului de 
învățămînt de conducerea și în
drumarea cercurilor și cursurilor

In activitatea lor de 
organizațiile de partid

care au luat ființă. Totuși în 
desfășurarea învățămîntului de 
partid de la preparați a Lupeni 

lipsuri. Frec- 
la învățămînt 

ori de dorit.
măsuri de în- 
organizației de

s-au manifestat 
vența cursanților 
a lăsat de multe

Pentru a lua 
dreptare, biroul 
bază a hotărît să pună proble
ma desfășurării învățămîntului 
în discuția unei adunări gene
rale de partid. Din analiza si
tuației învățămîntului de partid 
a reieșit că nu există nici un 
motiv care ar justifica slaba 
frecvență la învățămînt, în spe 
cial la cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R. și a Istoriei 
P.M.R. Adunarea a însărcinat 
cîte doi membri de partid care 
să răspundă de cîte un cerc de 
învățămînt să ajute la mobiliza
rea cursanților, în așa fel, ca

frecvența să se îmbunătățească 
în cel mai scurt timp. Adunarea 
generală a obligat 
nizației de bază ca 
două săptămîni să 
cum și-au dus la 
sarcinile primite cei 
însărcinați cu această problemă.

Rezultatul măsurilor luate n-a 
întîrziat să se arate. La primele 
ședințe de învățămînt care au 
urmat după adunarea generală, 
frecvența s-a îmbunătățit Simți
tor. La cercul de studiere a 
Statutului P.M.R., unde înainte 
'frecvența era între 60—65 la 
sută, ea s-a ridicat la 92 la șu 
tă. iar la cercul de studiere a 
Istoriei P.M..R de la 65 la sută, 
cît era înainte, la sută la sută.

P. N.

biroul orga- 
din două în 

controleze 
îndeplinire 

care au fost

și să pășească 
fruntașe din

ȘT. EKART

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• Vizita lui N. S. Hrușciov 

în Franța.
• Conferința pentru dezar

mare de la Geneva.
• In cinstea celei de a

aniversări a eliberării 
gariei. >

• Lucrările Congresului 
tiduiui Socialist din 
ponia.

• Teroarea din armata 
Li Sîn Man.

15-a 
Un-
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UNUL DINTRE FRUNTAȘII SECȚIEI
Colectivul secției construcții 

metalice de la U.R.U.M.P. e 
fruntaș pe uzină.

Comuniștii, și sub conducerea 
lor organizația U.T.M. și cea 
sindicală, desfășoară o rodnică 
activitate politică pentru mobi
lizarea colectivului secției la spo- 
rirea realizărilor. „Să producem 
cît mai multe utilaje și piese de 
schimb pentru mineri'* — iată 
lozinca sub care colectivul sec
ției a pornit la întrecere. Rezul
tatele n-au întîrziat să se vadă. 
Constructorii de utilaje miniere 
și-au depășit în ultimele luni 
sarcinile de plan cu cîte 15—20 
la sută. Ei au realizat de ase
menea peste 16.000 lei economii 
de la începutul anului, in felul 
acesta constructorii de utilaje 
au dat un ajutor prețios mineri
lor Văii Jiului în extragerea 
peste plan de la începutul lui 
1960 a celor 33.000 tone de căr
bune.

Cine dintre metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P. se numără printre 
cei care au obținut realizări mat 
importante în munca ? La a- 
ceastă întrebare tînărul inginer 
Resiga Gheorghe, șeful secției, 
răspunde entuziasmat:

au contribuit ca dra- 
de secție fruntașă să 

noi.

- Toți 
peiul roșu 
ajungă la

Intr-adevăr secția construcții 
metalice deține de mai multe 
luni drapelul roșu de colectiv 
fruntaș pe uzină. La această 
victorie a contribuit întregul co-

lecțiv. Dar totuși șl în rîndul 
fruntașilor sînt fruntași... Și 
unul dintre aceștia e tînărul 
Toth Iuliu și echipa sa.

...Pe Toth Iuliu îl cunosc rnulți 
de la U.R.U.M.P. Mulți îl cu
nosc de acum 8 ani, de cînd a 
pășit prima dată pe poarta uzi
nei și totodată pragul halei de 
construcții metalice. De atunci 
în viața lui s-au petrecut eveni
mente însemnate. Cu 8 ani în 
urmă a fost un tînăr firav, care 
privea cu timiditate șj curiozi
tate la mașinile din jurul lui, 
Ia țîșniturile luminoase ale a- 
paratelor de sudură. Acum în 
mijlocul halei construcții meta
lice vezi un tînăr bine legat, cu

CÎTEVA ÎNTREBĂRI

DumitruPielealbă
muncitor tînăr, la primii pași în 
frumoasa și mult prețuita mese
rie de 
brigada
Moraru Nicolae din sectorul I 
al minei Vulcan.

Se poate spune cu certitudine 
care a apucat șă 

brigadă bună, 
este cea condusă 
Moraru, a nime- 
zilele noastre nti-s

este un

miner. E vagi netar în 
condusă de tovarășul

că un tînăr 
lucreze într-o 
fruntașă, cum 
de tovarășul 
rit-o bine. In 
putini tinerii care au un aseme
nea noroc: muncesc în brigăzi 
bune, au de la cine învăța mi
neritul, cîștigă de la început bani 
buni și pot duce o viață cu to
tul alta decît cea pe care o tră
iau cu ani în urmă cel care, 
vremea capitaliștilor, foamea 
mîna spre adîncul minelor...

Dar, un proverb spune: 
nu dai norocului cu piciorul.
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Eleva Tenczler Margareta 
\ de la Școala medie mixtă din 

' Petroșani este fruntașă la in- 
vățătură și in activitatea ob-

< ștească. Ea a fost selecționată 
? și in echipa de dansuri a șco- 
$ Iii care a prezentat la faza
< pe centre a festivalului pio- 
ț nieresc dansul „Pînza",s _ _

pare însă că tînărul Pielealbă 
Dumitru tocmai așa face. E a- 
devărat, abia anul trecut a in
trat în mină, a prins multe din 
minerit și e considerat un mun
citor bun. Brigada poate pune 
bază pe el. Ce te faci însă cînd 
vine plata ? Iși ia banii mun
ciți cu greu și se oprește toc
mai Ia restaurant. Bea. Bea de 
nu mai știe de el, așa cum a 
făcut și la ultima plată Ieșit 
în stradă nici nu se putea ține 
pe picioare; a căzut în noroi, 
de se strînsese lumea ca la urs. 
Noroc că l-a văzut un ortac din 
brigadă, Popa Andrei, care l-a 
dus pînă acasă, unde așa cum 
era, s-a trîntit pe pat. După o 
astfel de beție, tînărul Pielealbă 
crede că rimeni nu-i ca el.

Și-i singurul din brigada Iul 
Moraru care cade într-o aseme
nea rușine. Oare în atară de 
meserie el n-a învățat nimic de 
ia ceilalți tineri care îndrăgesc 
cartea, munca culturală, spor
tul ? Oare el n-a băgat de sea
mă cît de degradant este pentru 
un om să-și bea și mințile ? Azi

> niai este încă considerat munci
tor bun. Dar mîine ? Dacă va 
merge pe aceeași cale, ceilalți 
mineri din brigadă îl vor mai 
ține alături, îi vor mai îngădui

, să păteze numele brigăzii lor 
'j fruntașe >

Iată cîteva întrebări pe care 
J tînărul Pielealbă e dator să și 
’ le pună. Dar, în același timp, 
i cîteva întrebări va trebui să și 

le pună și ceilalți mineri din 
, brigadă. Oare colectivul lor de 
! muncă, colectiv fruntaș în lup- 
j ta cu cărbunele, nu poate avea 
J mai multă grijă pentru crește

rea și educarea acestui tînăr ? 
[ Utemlștii din brigadă pot sta 
'l ei nepăsători față de comportă
ri rea unui tovarăș de al lor 

«tara timpului de lucru ?
! poartă și ei o vină în cazul 

fală 5
Pielealbă e tînăr, are în 

5 (ă întreaga viață. Trăiește
< muncește într-un mediu sănătos
> și poate să devină un om ade- 
S vărat. Ii trebuie doar voință,

stăpînire de sine. Și va reuși cu 
? siguranță, mai ales dacă în a-
> ceastă direcție va simți și spri-
< jinul colectivului.

mișcări sigure. E lăcătușul Toth 
Iuliu. E membru de partid, șef 
de echipă. Colectivul secției, co
muniștii, veteranii uzinei au for
mat din Toth Iuliu un muncitor 
destoinic.

In secția construcții metalice 
în deosebi după prelucrarea do 
cumentelor plenarei C.C. a 
P.M.R. din 3—5 decembrie 1959, 
s-a discutat mult despre impor
tanța realizării a cît mai însem
nate economii. S-a vorbit și 
despre posibilitățile concrete pe 
care le are fiecare muncitor în 
vederea realizării de economii cît 
mai însemnate, despre reducerea 
consumului de materiale. îngriji
rea sculelor, a mașinilor, despre 
organizarea muncii. Despre toa
te acestea a vorbit în fața ute- 
miștilor, în calitate de locțiitor 
de secretar al organizației U.T.M. 
și Toth Iuliu,

Echipa tov. Toth Iuliu este 
fruntașă. In cadrul ei fiecare tî
năr are o sarcină concretă. „Nici 
un minut pierdut" a devenit lo
zinca întregii echipe. Calitatea 
lucrărilor, reducerea consumului 
de materiale, îngrijirea sculelor 
îi preocupă îndeaproape.

Dar Toth Iuliu nu era mulțu
mit. II preocupa un gînd : să 
facă ceva nou, ceva care să a- 
ducă economii însemnate. Intr-o 
zi s-a prezentat la șeful secției 
cu o propunere. A propus un 
dispozitiv pentru îndoit tablele 
de fund pentru elementele de 
bandă metalică, operație ce pînă 
atunci se făcea manual. Propu
nerea lui a fost acceptată și pusă 
în aplicare. Prin această inova
ție timpul de execuție a elemen
telor de bandă s-a redus la con
fecționarea a 200 bucăți, cu pes
te 7.400 minute, 
singura propunere 
lui Toth Iuliu. Și 
gurul din secție 
mîndri cu inovații 
care contribuie ca__ .... ...
dețină locul de frunte în între
cere, în lupta pentru o produc
ție sporită, pentru economii.

I. D.

In programul de lucru al brigăzii de tineret condusă de 
tov. Mănăilă Vasile, de la sectorul I al minei Aninoasa un loc 
important ocupă realizarea de economii la prețul de cost. Bri
gada reduce în medie în fiecare lună consumul de lemn cu 10—15 
m. c. ia<r consumul de exploziv cu cîte 10—12 kg.

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cîfiva ortaci ai lui Mă
năilă Vasile, din schimbul condus de tov. Frățilă Vasile. înainte 
de intrarea în mină

VREAU
O----------------

Ă SBTIÎU
animal 
nevoie
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de

• V-ați pus vreodată întreba
rea cît doarme elefantul ? S-ar 
putea crede că acest 
proporții enorme are 
multă odihnă

Observațiile făcute asupra e- 
lefanților în grădinile zoologice 

permis să se constate că în 
de ore elefantul 

cat numai două ore și un sfert, 
schimb elefantul își comple

tează odihna stînd mult în pi
cioare, în nemișcare, dormitînd.

câni, iar
5. Sărace
nile polare. In Oceanul Arctic 
se găsește numai un singur vul
can, și acesta submarin, In 
Munții Lomonosov.

în Oceanul Indian - 
în vulcani sînt regi.

au
24

In

doarme cul-

în 
Nu 
de

fa-
?*

I. B.

Aceasta, nu-i 
de inovație a 
nu e el sin- 

care se poate 
importante șl 
secția lor să

• Pe glob există, după o sta
tistică aproximaltvă. 333 vulcani 
activi. Majoritatea lor, adică 169 
se găsesc în bazinul Oceanului 
Pacific. In America de nord 
există 49 vulcani, in America de 
sud 38, in Oceanul Atlantic 29. 
in Africa 27. in Europa (inclu
siv Islanda și Mediterana) 8. 
In Asia de sud se găsesc 7 vut

O brigadă vatriotică a tinerilor ceferiști
Nu de mult a avut loc o adu

nare generală a organizației 
U.T.M. de la serviciul de miș
care din stația C.F.R. Petroșani. 
In cadrul acestei adunări, ute- 
miștii din stație au hotărît în
ființarea unei brigăzi de muncă

patriotică, din care fac parte 20 
tineri muncitori.

Brigada și-a stabilit un plan 
bogat de activitate, în cadrul că
ruia 
tară 
ției, 
vechi

acțiunile de muncă volun- 
pentru înfrumusețarea sta- 
pentru colectarea fierului 
ocupă un loc de frunte.

=== ♦♦♦♦♦♦♦«......... .......—

• Insulele de corali se întîl- 
nesc numai în mările calde, un
de temperatura apei nu coboară 
niciodată sub 20,5° C, în locuri 
care nu depășesc adîncimea de 
30—50 m. Aceste insule sînt 
formate de larve coraliere care 
se fixează în locuri favorabile și 
dezvoltă recifi eoralieri. Insule
le de corali sînt cunoscute mai 
ales sub forme circulare. așa 
numiții atoli.

Deși cînd vorbim despre for
mațiuni coraliere ne gîndim la 
regiunile calde ale oceanelor Pa
cific, Indian și Atlantic, totuși 
putem întîlni formațiuni coralie
re și în țara noastră. Masive' 
Piatra Craiului, Piatra Mare,- 
Ciucaș, Pietrele Doamnei, podi
șul Mehedințului, Munții Tras- 
căului, cheile Bicazului, ale 01- 
tețului și altele sînt în bună 
parte formații coraligene care au 
luat naștere cu multe milioane 
de ani în urmă, mai ales în vre
mea mărilor mezozoice.

HS / Ball
Cum ne orientăm în subteran

Din articolele publicate pînă 
acum la rubrica „Să cunoaștem 
mina", am făcut cunoștință cu 
o serie de noțiuni despre for
marea stratelor de cărbune, des
pre metodele de exploatare cu 
abataje cameră, frontale, cu 
trepte răsturnate, lntrucît mate
rialele publicate la această ru
brică se adresează în primul 
rînd tinerilor muncitori subte
rani, printre care mulți abia au 
luat contact cu mina, ne propu
nem ca înainte de a trece la al
te aspecte ale mineritului, să 
ne oprim asupra unei chestiuni 
elementare. Anume, cum ne o- 
rieintăm în subteran.

Să presupunem că un tînăr 
vagonetar, intrat de cîteva zile 
în mină, e. trimis de șeful bri
găzii la suprafață după o >cu- 
lă. Pe galerie e liniște, nici ți
penie de om, întuneric în față, 
întuneric în spate. Tu, tinere și 
lampa 1 încotro o iei ca să a- 
jungi la ziuă ? Dar dacă mai ai 
nevoie de ceva lămuriri și tre- 
huie să te întorci înapoi în a- 
batai la brigadier ?

Mina oferă celui care o cu
noaște multe posibilități de e-

rientare. In general, cei ce lu
crează în subteran o anumită 
perioadă de timp, învață să „va
dă** în spațiu, știu să se orien
teze cu siguranță în labirintul 
galeriilor și lucrărilor miniere.

Dar pînă atunci ? Să facem 
cunoștință cu cîteva posibilități 
de orientare care stau la înde- 
mîna fiecăruia. Observăm, de 
exemplu, în ce direcție curge 
apa pe canalul galeriei. Știm 
că totdeauna panta lucrărilor 
miniere este îndreptată spre a- 
fară în galeriile de coastă sau 
către puț în celelalte galerii 
Deci, mergînd în sensul apei ne 
vom îndrepta spre puț sau spre 
afară ; mergînd invers ne în
dreptăm spre interiorul minai 
Putem de asemenea să ne orien
tăm după modul în care sînt 
executate ramificațiile galeriilor. 
Curburile galeriilor transversa
le la întîlnirea cu galeriile prin
cipale sînt îndreptate întotdea
una înspre puț sau înspre afară. 
Putem de asemenea, să ne o- 
rientăm după curentul de aer. 
Cînd avem în față curentul de 
aer proaspăt, mergem spre afa
ră. Sau după tuburile de aeraj

și conductele de aer comprimat. 
In tuburile de aeraj curentul de 
aer merge dinspre abataj 
ziuă, iar conductele de aer 
primat sînt montate venind dins
pre ziuă — către locurile 
muncă.

Dacă stați de vorbă cu 
neri cu experiență, ei vă 
arăta multe alte prodedee 
orientare. Să urmărim, 
exemplu, stîlpii mai vechi de pe 
galerii. Partea mai umedă, în
cărcată cu mai mulți mușchi, e 
cea dinspre abataje, iar partea 
mai uscată, e cea dinspre ieși
re. Așezarea macazelor, a ar
măturilor și multe alte lucrări 
miniere oferă indici pe care da
că îi cunoaștem, 
bilitatea să ne 
nă.

Dar dacă 
proaspătului 
ran i s-a stins lampa ? Și în 
acest caz există posibilități de 
orientare. In asemenea cazuri în
să normele de tehnica securită
ții muncii cer acelui rămas sin
gur, cu lampa stinsă să se dea 
de o parte sau alta a galeriei și 
să aștepte pînă ce va trece ci
neva cu lampa. N.T.S. obligă de 
asemenea, pe cei care lucrează în 
subteran, să cunoască precis de 
la început, calea de ieșire afară 
de la locul de muncă imde lu
crează.

spre 
com-

de

mi.
vor 
de 

spre

ne dau posi- 
orientăm în mi-

din întîmplare 
muncitor subte-

A. D.



STEAGUL ROȘU

O acțiune
Familiile constructorilor Ora

șului nou — Uricani locuiesc 
în cartierul de lîngă cinemato
graful „7 Noiembrie" din Uri
cani. In ziua de 17 martie so
țiile de constructori din Uricani, 
și-au ales ca delegată care să le 
reprezinte la alegerea noului 
comitet de femei al Orașului nou 
— Uricani pe tovarășa Visky 
Marcela, soția zidarului șef de 
brigadă Vișky losif. Ca o bună 
gospodină a privit în jur să 
vadă ce e de făcut pentru înfru
musețarea cartierului. împreună 
cu celelalte gospodine a hotărît 
să înceapă acțiunea pentru în- 
tîmpingrea zilei de 1 Mai cu o 
curățenie exemplară atît în case 
cît și în afară. In acest scop 
s-a întocmit un plan concret de 
muncă care prevede printre al
tele îndepărtarea rezidiirilor de 
bucătărie din fața caselor, spoi
rea locuințelor, amenajarea ■ de 
alei, amenajarea de ronduri de 
flori și grădini de zarzavat. In 
plan femeile au prevăzut și a- 
menajarea 
copii.

lăudabilă
Ele au hotărît ca. paralel 

acțiunea de înfrumusețare, 
ducă o muncă cultural-educati- 
vă. In acest scop și-au propus 
să organizeze cîte un cerc de 
citit pe fiecare grup de 8 loca
tare, care să-și țină ședințele’ în 
fiecare luni după-amiază. De a- 
semenea au prevăzut organiza
rea unui cerc de lucru de mînă, 
audiții colective Ia radio, vizio
nări de filme, convorbiri pe te
me sanitare și de educare a co
piilor.

Inițiativa e bună. Dar munca 
de înfrumusețare a cartierului 
și de culturalizare a femeilor 
trebuie să constituie o preocu
pare permanentă a comitetului 
de femei din Uricani. In acest 
scop membrelor comitetului li se 
cere să îndrume și să ajute co
lectivul de femei ca acesta, să 
poată antrena toate 
traducerea în viață 
rilor planului. La 
I.C.O. va trebui să
țiunea de înfrumusețare a car
tierului constructorilor.

M. L.

• PUBLICITATE
b O. C. L. Produse ' 

Industriale
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 PETROȘANI

Oferă publicului ! 
consumator

Un bogat sortiment : 
de încălțăminte 

pentru bărbați, femei 
și copii

Vizitați magazinele de J 
.ncălțăm nte din toate lo- 

P calitățile Văii Jiului. ’

unui solar pentru

AU
Norul

femeile ia 
a prevede- 

rîndul său 
sprijine ac-

0.

APĂRUT 
lui Magellan 

de Stanislaw Lem 
polonez StanislawScriitorul

Lem își plasează acțiunea ro
manului său științifico-fantastic 

Norul lui Magellan" la înce
putul secolului XXXII în socie
tatea comunistă; artele și știin
ța au atins culmi nebănuite; 
tehnica avansată permite oame
nilor să se deplaseze în cosmos 
cu frecvența cu care odinioară 
cei din secolul XX se deplasau 
dintr-un oraș în altul, dintr-o 
țară în alta. In secolul XXXII, 
planetele sistemului nostru so
lar sînt binecunoscute.

In aceste condiții, un grup nu
meros de astronauți se pregătesc 
să întreprindă un zbor interpla
netar pe bordul navei „Gea“. 
avînd ca destinație una din pla
netele sistemului lui Centaur, 
Alfa Centauri», cea mai înde
părtată stea a sistemului nostru 
solar

1N LIBRĂRII
adus Capitalei țării, oraș care 
înflorește sub ochii noștri.

Plecînd urechea și ascultîn- 
du-ne doinele Ritsos află de su
ferința din trecut a țăranului 
obijduit, ceea ce îl inspiră să 
scrie poeziile „Sîrbă" și „Cinci 
variațiuni pe o temă de doină" 
iar în „Poem despre Doftana" 
poetul evocă chipurile tovarăși
lor care au suferit în această 
odioasă închisoare.

Anghel Saligny
de Ion Crișan

Din paginile acestei cărți citi
torii vor cunoaște momentele im
portante din viața și munca 
pionierului tehnicii romînești — 
constructorul podului de la Cer
navodă — Anghel Saligny, ma
turizarea omului de știință, crea
ția lui uluitoare.

Arhitectura copacilor
de Iannis Rltsos

Poetul grec progresist lannis 
tC—J închină acest volum deRitsos

versuri plaiurilor romînești, po
porului 
plin de lirism lupta sa 
cut pentru libertate și 
azi pentru construirea 
muluî.

Volumul se deschide 
zia „București", un cald omagiu

romîn, . cîntînd în vers 
din tre
cea de 

soci aii s-

cu poe-

K
A 
(

7 
£ 

(

JI

Printre echipele de zidari fruntașe la sectorul I.L.L. Pe
troșani se numără și cea condu să de Dreo Wiliam. Călinaș Eu
gen, Brătila Nicolae, Konacsi Sigismund (pe care-i vedem în 
clișeul nostru) fac parte din această brigadă. Ei și-au depășit 
sarcinile avute în februarie cu 12 la sută.

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

Elaborarea de hatărîri și controlul 
îndeplinirii lor, sarcină 

a organizațiilor de
(Urmare din pag. l-a)

Frecvența la învățămînt s-a îm
bunătățit și la celelalte cercuri 
din cadrul acestei organizații 
de bază.

Hotărîri concrete au tost lua
te cu ocazia unei adunări gene
rale și de către organizația de 
bază de la I. E. Lupeni. Anali- 
zînd activitatea grupei de par
tid de la sectorul Bărbăteni, 
adunarea generală a hotărît să 
intensifice munca de mobilizare 
a tineretului la strîngerea fieru
lui vechi. Răspunderea pentru 
îndeplinirea aoestei sarcini a fost 
repartizată tovarășilor Mihăilă 
loan și Busuiocescu Constantin. 
Hotărîri juste iau multe organi
zații de partid din Lupeni, iar 
rezultatele lor nu înțîrzie să șe1 
arate

Mai sînt însă cazuri cînd or 
ganizațiile de bază iau hotărîri, 
însă nu prevăd răspunderi pre
cise și nici termene de execu-

importantă 
partid
această situație nu se 
cine trebuie controlat, 
de îndeplinirea unor

notai De ce atîta fârâgânare ?
Din toamna trecută cetățenii care locuiesc In cartierul 

Braia la blocurile A, B, C și D au cerut organelor serviciului 
de gospodărie al Sfatului popular al orașului Lupeni, să ia 
măsuri de transportare a gunoiului depozitat intre clădiri.

A trecut toamna, a trecut și iarna și totuși măsuri nu s-au 
luat. Acum aspectul incintelor blocurilor este într-o situație care 
nu mai permite nici o amînare. Noi, locatarii acestor blocuri, 
ne-am propus ca odată cu venirea primăverii să amenajăm te
renurile din fața blocurilor cu spații verzi și ronduri de flori. 
Or acest lucru nu se poate înfăptui de cît numai după ce 
I.C.O. — Lupeni va lua măsuri corespunzătoare!

Sperăm că de această dată lucrurile nu se vor mai tă
răgănai

I. PREDOȘAN 
blocul D, ap. 13 — Lupeni

tare. In 
cunoaște 
deoarece 
astfel de hotăriri răspund toți, 
dar practic, de cele mai multe 
ori, nu răspunde nimeni.

Intr-o adunare de partid de 
la Filatura Lupeni, de pildă, 
conducerea administraiivă a pre
zentat un raport privind înde
plinirea planului de producție de 
către secția H-a Cu acest prilej 
s-au elaborat hotărîri numeroa
se însă ele au avut un caracter 
general, mai mult de natură ad
ministrativă. Răspunzători pen 
tru ducerea 
tărîrîlor au 
termene de 
de brigăzi, 
viciu.

Asemenea 
așa cum e și firesc, nu pot avea 
ca rezultat înlăturarea lipsuri
lor și îmbunătățirea muncii de 
partid într-un domeniu sau al
tul.

Ducerea la îndeplinire a hotă- 
rfrilor nu se poate separa de 
exercitarea controlului. Contro
lul îndeplinirii hotărîrilor este 
eficace numai atunci cînd are un 
caracter permanent, sistematic, 
cînd începe imediat după luarea 
hotărîrii. Controlul trebuie făcut 
cu competență și spirit de răs
pundere, de cadre bine pregătite 
din punct de vedere politic și 
profesional, cu alte cuvinte con 
trolul trebuie să fie calificat.

Luînd hotărîri juste, contro- 
lînd cu perseverență ducerea 
lor la îndeplinire, se va asigura 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

Filiala A.G.V.P.S.
PETROȘANI

Aduce la cunoștința mem
brilor vînători că viza1 per
miselor de vînătoare pe a- 
nul 1960 s-a prelungit pînă 
la 31 martie a. c., dată du
pă care nu se va mai face 
nici o viză. Toate permisele 
nevizate pînă la 31 martie 
se vor ridica și vor fi con
siderate anulate.

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

la îndeplinire a ho- 
fost desenați (fără 

executare) toți șefii 
toți maiștri de ser-

metode și procedee,

T. A. P. L. Petroșani 
organizează în seara zilei 
de sîmbătâ 26 martie a.c. 
cu începere de la orele 21 
la restaurantul «Cărbune
le» Lonea o petrecere fa

miliară unde va cînta 
orchestra Filarmonicii 

de stat din Cluj.
Vor cînta cunoscuții 

cîntăreți
Lucreția Ciobanu, Nyi- 
ridi Eva și Ion Luican. 
Momente vesele : Zf_eno 
Turdeanu. Meniu fix 30 lei 
Rețineți mese din timp.

Preocuparea colectivă pentru îndeplinirea 
sarcinilor — baza succeselor

Minerii de la 
sectorul I al 

minei Aninoasa 
obțin zi de zi
succese de seamă în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilot de plan. 
Întregul colectiv luptă pentru a 
cîștiga întrecerea socialistă pe 
mină. Recent, în urma conferin
ței sindicale pe mină, colectivul 
sectorului și-a sporit angaja
mentele luate la începutul anu
lui. Astfel, acum minerii au ho
tărît să extragă peste planul 
anual 9000 tone de cărbune.

Pentru îndeplinirea ritmică a 
planului și îndeplinirea angaja
mentelor asumate, colectivul sec
torului a depus eforturi susținu
te Pînă la 19 martie, din aba
tajele cameră ale sectorului au 
fost extrase 4504 tone de căr
bune peste plan, deci cu 504 
tone mai mult față de angaja
mentul inițial luat pînă la 1 
Mai. Numai în luna martie, pe 
sector s-a obținut o depășire de 
plan de 1413 tone cărbune. A- 
ceastă depășire s-a obținut în 
urma creșterii productivității 
muncii pe sector la peste 2,300 
tone cărbune pe post

La aceste succese au contri
buit din plin majoritatea brigă

■
Din experiența 

colectivelor fruntașe 
în întrecere

zilor din abatajele și pregătirile 
sectorului.

în luna martie, bunăoară, mi
nerii din brigada condusă de 
Boite Adalbert au extras peste 
sarcina de plan mai bine de 400 
tone prin depășirea productivității 
planificate pe a- 
bataj cu 1,200 
tone pe post. La 
fel brigada con
dusă de Gali
Mihai a ex
tras peste prevederile de plan 
380 tone de cărbune.

Din abatajul cameră nr. 13 
unde lucrează minerii din briga
da lui David Ioan au fost ex
trase 324 tone de cărbune pes
te sarcina planificată. Randa
mentul obținut de această bri
gadă depășește cel planificat cu 
1,100 tone de cărbune pe post. 
Folosind cu succes mașina de 
încărcat sovietică G.N.L.-30 M 
nu de mult introdusă, brigada 
condusă de Mujnai Nicolae a 
obținut o productivitate mai 
mare cu peste 1300 kg. cărbune

pe post, față de cea planificată, 
dînd în același timp peste pla
nul stabilit mai bine de 300 to
ne de cărbune. Rezultate remar
cabile au obținut și brigăzile 
conduse de Cristea Aurel, Ro
man Petru, fiecare cu depășiri 

de peste 250 to
ne de cărbune.

De menționat 
este că randa
mentul cel mai 
mare în abata

jele sectorului a fost obținut de 
brigada condusă de Roman Pe
tru, care a depășit pe cel plani
ficat cu 2,600 tone cărbune pe 
post.

La aceste însemnate succese 
a contribuit în bună măsură și 
conducerea sectorului, prin apli
carea măsurilor tehnice și orga
nizatorice prevăzute în planul 
de acțiune. Transportul în sub
teran a fost bine asigurat, eli- 
minîndu-se strangulările. Condi
țiile de aprovizionare cu mate
rial a brigăzilor au fost mult 
îmbunătățite. S-âu cerut utilaje

de rezervă, ca a- 
tunci cînd la 
un loc de muncă 
se fac pregă

tiri, brigada respectivă să poată 
lucra în continuare. Brigăzile au 
fost omogenizate De exemplu, 
din brigada lui Cristea Aurel 
unde lucrau cei mai. buni mi
neri, cîțiva au trecut să întă
rească brigăzile mai slabe. Fie
care tehnician răspunzînd de 
cîte o brigadă a muncit cu mai 
mult simț de răspundere. In a- 
bataje a fost extinsă metoda re- 
folosirii lemnului vechi., Astfel 
în acest an nu s-a scos nici un 
bandaj de la depozitul de ma
teriale. bandajarea a tost făcu
tă numai din lemn vechi, recu
perat în mină. Cantitatea de ma
terial lemnos recuperat se ridică 
astfel la peste 90 m.c. In pre- 
abataje s-a extins armarea me
talică cu armături T.H

Iată deci cum preocuparea 
colectivă pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru asigu
rarea de condiții optime de mun
că, a adus succesele arătate mai 
sus harnicilor mineri de la acest 
sector care se află în fruntea 
întrecerii socialiste pe mină.

S. E.

PROGRAM DE RADIO
26 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 10,00 Limba 
noastră. Vorbește acad, prof.-Al. 
Graur (reluare), 10,30 Școala și 
viata (reluare), 12,00 Cîntece de 
pace și prietenie, 14,Q0 Muzică 
simfonică romînească, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,25 Din cînte- 
cele și dansurile popoarelor, 
18.00 Roza vînturilor. 18,30 Me
lodii de dragoste de compozi
tori sovietici, 19,15 Concert de 
muzică din operete, 20,10 Pe te
me internaționale, 20,30 Cine știe 
cîștigă ! 21.15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 15.30 Folclo- 
rul în prelucrarea compozitori
lor noștri, .16,30 Muzică de es
tradă, 17,00 Arii din opere, 17,30 
Sfatul medicului, 17,45 Știința 
în slujba, păcii, 18,05 Muzică u- 
șoară romînească, 19,00 Album 
de romanțe, 20,10 Muzică de 
dans. 21,15 Cîntece de nuntă și 
jocuri populare romînești,

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1 : 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15.00; 17,00; 
19,00; 22,00; 23,52: Pro
gramul II 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
26 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Misiune periculoasă; AL. 
SAHIA: Ani înflăcărați; PE- 
TRILA : S.O.S. în cosmos; LO
NEA : Dragoste pe note; LIVE- 
ZF.NI : S-au cunoscut cu toții; 
ANINOASA: Casa părintească; 
VULCAN: S.O.S. în cosmos; 
LUPENI: Unchiul meu Iacinto, 
BARBATEN1 : Soarta unui om,; 
URICANI • In roilf □



VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV IN FRANȚA
PARIS 24 (Agerpres).
In cursul zilei de 23 martie 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov. a făcut o vizită oficială 
președintelui Republicii France
ze Chartes De Gaulle la reșe
dința acestuia — Palatul Elysee, 
cu care a avut o convorbire.

După convorbire președintele 
De Gaulle a oferit în Palatul 
Elysee un prînz în cinstea șefu
lui guvernului sovietic, la care 
au luat parte președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov cu soția, A. N. 
Kosîghin vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., și ce
lelalte persoane care îl însoțesc 
pe N. S. Hrușciov în vizita sa 
în Franța.

Din partea franceză la prînz 
au participat președintele De 
Gaulle cu soția, primul ministru 
Michel Debre cu soția, ministrul 
Afacerilor Externe Couve de 
Murviile și alte persoane.

In timpul prînzului N. S. 
Hrușciov și generalul De Gaulle 
au rostit toasturi. De Gaulle a 
toastat în cinstea lui N. S. 
Hrușciov, a familiei sale și a 
persoanelor care îl însoțesc, 
pentru prosperitatea Uniunii

T elegrama 
lui John Bernal adresată 

lui N. S. Hrușciov
VIENA (Agerpres).
John Bernal, președintele exe

cutiv al Consiliului Mondial al 
Păcii, a trimis următoarea tele
gramă la Paris, lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și Charles 
De Gaulle, președintele Repu
blicii Franceze.

„Ingăduiți-mi ca în mumele 
Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii să vă trimit cele mai 
sincere și bune urări cu prilejul 
istoricei dv. întîlmiri. Popoarele 
din întreaga lume doresc cu ar
doare ca în 1960 să fie între
prinse noi acțiuni practice pen
tru înlăturarea pericolului răz
boiului nuclear care amenință 
omenirea, pentru încetarea ex
periențelor nucleare și să fie 
luate primele măsuri în dome
niul dezarmării... Vă urăm ca 
convorbirile dv. să contribuie la 
pregătirea terenului pentru con
ferința rodnică la nivel înalt 
care va avea loc în luna mai și 
ca Parisul să devină centrul 
unei inițiative mărețe".

----- O-----

Scrisoarea unui veteran 
de război adresată 

președintelui De Gaulle
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Fostul partizan francez și ve

teran de război V. Dronov din 
orașul Lebedian (R.S.F.S.R.), ai 
adresat președintelui Republicii 
Franceze, De Gaulle, o scrisoa
re deschisă în care își exprimă 
speranța că în cursul întîlniriî 
sale cu șeful guvernului sovie
tic, Nikita Hrușciov, va fi în
lăturată neînțelegerea care mai 
dăinuie în problema germană. 
Trebuie să acționăm împreună, 
și nu fiecare în altă direcție, 
subliniază V. Dronov, care în 
prezent este constructor.

Pe vremea cînd făcea parte 
dintr-un detașament de parti
zani din Franța el era poreclit 
Menton și purta pe brațul stîng 
o banderolă tricoloră — albas
tru — alb — roșu — avînd de
senat crucea de Lorena pe un 
romb alb și litera „V“ de la cu- 
vîntul „Victorie".

Sovietice. N. S. Hrușciov a ros
tit un toast în sănătatea lui De 
Gaulle, a familiei sale, pentru 
Franța și măreția ei.

La ora 15 (ora locală) N. S. 
Hrușciov șeful guvernului so
vietic a depus o coroană la mor- 
mîntul soldatului necunoscut de 
la Arcul de Triumf. Această con
strucție monumentală ridicată în 
prima jumătate a secolului tre
cut se află în centrul uneia din
tre cele mai frumoase piețe din 
Paris — Place de l’Etoile — de 
la care pornesc ca niște raze în 
toate direcțiile 12 mari artere 
ale Parisului.

N. S. Hrușciov și Charles De 
Gaulle au pornit de la Palatul 
Elysee cu mașina deschisă a 
președintelui și au urmat calea 
încet pe Champ Elysee spre 
Place de l’Etoile. Strada princi
pală a capitalei Franței este în 
strai sărbătoresc. Soarele pu
ternic de primăvară, steagurile 
roșii și tricolore, numărul uriaș 
de oameni care salută cu căldu
ră și cordialitate pe înaltul oas
pete sovietic — toate acestea 
produc o puternică impresie.

Automobilul prezidențial se o- 
prește în apropierea Arcului de 
Triumf. Șeful guvernului sovie
tic și președintele Franței co
boară din automobil. Răsună so
lemn imnurile de stat ale Uniu
nii Sovietice și Republicii Fran
ceze.

N. S. Hrușciov depune o co
roană pe mormîntul soldatului 
necunoscut. Urmează un minut 
de reculegere, apoi răsună tobele. 
Șeful guvernului sovietic, îm
preună cu președintele se apro
pie de un pupitru special și 
semnează în cartea vizitatorilor 
de onoare ai Arcului de Triumf. 
Răsună un marș solemn.

N. S. Hrușciov trece pe sub 
bolta Arcului de Triumf, unde 
s-au adunat reprezentanții co
mandamentului suprem al arma
tei franceze, reprezentanți ai a- 
sociațiilor foștilor combatanți, 
pe piepturile cărora strălucesc 
ordine militare. Tot aici se află 
reprezentanți ai ambasadei so
vietice în Franța.

După ceremonie, N. S. Hruș
ciov însoțit de membri ai guver
nului francez se îndreaptă spre 
o suburbie a Parisului. Drumul 
lor trece pe larga Avenue Foch 
unde s-au adunat de asemenea

• MOSCOVA. La 23 martie, 
Averki Aristov, Leonid Brejnev, 
Ecaterîna Furțeva, Nikolai Igna
tov, Anastas Mikoian, Otto Ku
usinen, Mihail Suslov, Kliment 
Voroșilov și Dmitri Ustinov, secre
tar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., au vizitat Ex
poziția de lucrări ale artiștilor 
plastici din Moscova, deschisă în 
sala centrală de expoziții din 
Moscova.

• MOSCOVA. La Moscova a 
fost expus proiectul clădirii ga
leriei de tablouri a U.R.S.S. care 
va fi construită pe cheiul rîului 
Moscova în apropierea parcului 
de cultură și odihnă „Gorki". 
Noua clădire va fi de șase ori 
mai mare decît galeriile Tretia- 
kov. Ea va avea un volum de 
360.000 m.c.

• PEKIN. „Dragi ascultători ! 
transmitem un program de cîntece 
ale poporului frate romîn". Cu a- 
ceste cuvinte crainica postului de 
radio Pekin anunță obișnuitele e- 
misiuni închinate cîntecelor popu
lare romînești. Zilele trecute am 

un mare număr de parizieni, 
prin Bois de Boulogne, spre for- i 
tul Mont-Valerien.

Fortul Mont-Valerien construit 
la mijlocul secolului trecut a ju
cat un rol important în apăra
rea Parisului în timpul războiu
lui franco-prusac. In perioada o- . 
cupației hitleriste a Franței 
Mont-Valerien a fost transfor
mat de hitleriști în locul exe
cuțiilor în masă ale patrioților 
francezi, și luptătorilor din miș
carea de rezistență.

In curtea interioară a fortu
lui se aflau reprezentanți ai or
ganizațiilor foștilor combatanți 
și ai participanților la mișcarea 
de rezistență cu steaguri și cu 
decorații militare. Tot acolo se 
aflau o gardă de onoare a for
țelor militare și subunități ale 
gărzii republicane. Șeful guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, 
este întîmpinat de către genera
lul Gasin, comandantul trupelor 
regiunii militare Paris.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. depune o 
coroană de flori la mormîntul 
eroilor. Se păstrează un moment 
de reculegere în amintirea celor 
4500 de patrioți francezi care 
au înroșit cu sîngele lor dalele 
de piatră de la Mont-Valerien. 
Răsună melodia de doliu „Slavă 
celor căzuți pe cîmpul de onoa
re". Această melodie este urma
tă apoi de „Marșul partizani
lor".

După terminarea ceremoniei 
cortegiul oficial părăsește Mont- 
Valerien și se întoarce la Paris.

N. S. Hrușciov șeful guver
nului sovietic a avut o întreve
dere la reședința sa de la pa
latul Ministerului Afacerilor 
Externe al Franței cu prieteni 
francezi ai Uniunii Sovietice și 
cu partizani ai păcii. El a pri
mit o delegație a asociației 
Franța—U.R.S.S. condusă de 
generalul Petit și o delegație a 
mișcării partizanilor păcii con
dusă de d’Astier de la Vigerie. 
Răspunzînd la saluturile adre
sate de conducătorii celor două 
delegații N. S. Hrușciov a ros
tit o cuvîntare.

In cursul serii președintele 
Franței Charles De Gaulle a o- 
ferit în cinstea lui N. S. Hruș
ciov președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. o recepție 
la Palatul Elysee.

........  =»♦♦»♦♦»♦.........  

ascultat pe aceași crainică pre- 
zentînd cunoscutul cîntec popu
lar romînesc „Ciocîrlia". Cînte- 
cul a fost transmis de trei ori în 
interpretarea a trei orchestre și 
tarafuri.

• HANOI. După cum transmi
te Agenția vietnameză de infor
mații un grup de 28 de lucrători 
romîni pe tărîm medical a plecat 
luni din Hanoi spre patrie. Gru
pul, condus de prof, loan Spînu. 
a activat timp de un an în R.D. 
Vietnam, sprijinind îmbunătăți

rea muncii sanitare.

• MOSCOVA. La 23 martie 
ora 0,34 minute 12 secunde, sta
ția seismică centrală, „Moscova" 
a înregistrat un nou cutremur de 
pămînt care s-a produs în regiu
nea Oceanului Pacific la est de 
insulele japoneze. Acesta este al 
treilea mare cutremur care se 
produce în această regiune în ul
timele două zile.

• DAMASC. După cum rela
tează ziarul „An Nasr" referin- 
du-se la știri primite din Amman,

[oiiîerima neutru dezaimars fi? la Geneva
— Declarația ’ui V. Zorin —

GENEVA 24 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 23 martie, reprezentantul 
delegației sovietice la Conferin
ța Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare a adus la cu
noștința ziariștilor conținutul 
cuvîntării rostite în ședința din 
23 martie a Comitetului de V. 
Zorin, conducătorul delegație» 
U.R.S.S.

In ședința din 23 martie dele
gația sovietică a dat lămuriri 
suplimentare în ceea ce priveș
te sistemul de control asupra 
dezarmării. Delegația a subli
niat că aceste probleme trebuie 
să fie discutate intr-un mod 
concret ținînd seama de măsu
rile concrete de dezarmare pen
tru a nu devia de la sarcina 
practică de a rezolva problema 
dezarmării generale și totale și 
de a elabora un acord corespun
zător.

Conducătorul delegației sovie
tice a subliniat cu satisfacție că 
în cuvîntarea sa, delegatul fran
cez a depus eforturi serioase 
pentru a examina poziția sovie
tică în această problemă, mani-

In cinstea celei de a 15-a aniversări 
a eliberării Ungariei

BUDAPESTA 24 (Agerpres)
In cinstea celei de a 15-a aniversări a eliberării Ungariei 

la uzina Ganz—Mâvag s-a organizat o săptămînă festivă. Pro
gramul săptămînii festive cunrinde printre altele manifestări 
culturale realizate cu concursul artiștilor amatori, concerte de 
muzică corală, simfonică. Se organizează de asemenea o expo
ziție de fotografii și de cărți beletristice și tehnice.

Săptămînă festivă se va încheia la 30 martie prinir-o con
ferință despre luptele duse pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist

Lucpapile Congresului 
Partidului Socialist din Japonia

TOKIO 24 (Agerpres-). TASS
In cadrul celui de-al 17-lea 

Congres extraordinar al Parti
dului Socialist din Japonia, ra
portul de activitate al Comitetu
lui Central a fost prezentat de 
Asanuma, secretar general al 
partidului socialist. El a subli
niat că partidul socialist a acor
dat o mare atenție organizării 
unei largi mișcări populare pen
tru a împiedica guvernul să 
strecoare în parlament noul tra
tat militar încheiat cu Statele 
Unite.

Asanuma a arătat că au avut 
loc aproape pretutindeni acțiuni 
organizate ale oamenilor muncii 
împotriva „tratatului de securi- 

la 22 martie cîteva avioane israe- 
liene au violat spațiul aerian al 
Iordaniei în regiunea golfului 
Akaba și au tras asupra unui a- 
vion din aviația civilă iordaniană 
care zbura spre Cairo.

• BRUXELLES. La Casa in
ternațională a marinarilor din 
Anvers a avut loc o gală de fil
me romînești organizată de Aso
ciația de prietenie Belgia-Romî- 
nia. Au fost prezentate filmele: 
„Istria", „N. Grtgorescu", „Cio
cîrlia" și medalion „N. Herlea".

• NEW YORK. Agenția United 
Press International anunță că la 
21 martie în apropiere de loca
litatea Denton (statul Maryland) 
a explodat în aer și s-a prăbu
șit pe o locuință un bombardier 
cu reacție de tip „D—57". Au 
fost omorîți 3 locatari.

• NEW YORK, in ziua de 23 
martie au părăsit Statele Unite 
pe bordul transatlanticului „Quen 
Mary" plecînd spre patrie cei pa
tru eroi ai Pacificului A Zigan- 
sin, F.‘ Poplavski, A. Kriucikovski 
șt I. Fedotov. 

festînd în general, o atitudine 
pozitivă față de această poziție.

Firește a declarat în continua
re V. Zorin, că delegația sovie
tică va depune toate eforturile 
pentru a contribui Ia rezolvarea 
problemelor care se vor ivi pe 
parcursul tratativelor. Aceasta 
este poziția de principiu a Uniu
nii Sovietice și ea s-a manifes
tat în mod practic în repetate 
rînduri, de pildă în desfășura
rea tratativelor cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară care, nu din vina noas
tră se tergiversează de atîta 
timp.

Rezolvarea acestei probleme 
se tergiversează pentru că unele 
puteri vor să continue anumite 
explozii cu arma nucleară. Tra
tativele de față constituie o măr
turie grăitoare a dorinței Uniu
nii Sovietice de a rezolva pro
blemele controlului.

Problemele controlului le vom 
putea rezolva oricînd, a decla
rat în încheiere V. Zorin, dacă 
vom cădea de acord în ceea ce 
privește esența măsurilor de 
dezarmare generală și totală.

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

tate“. In Japonia, a spus rapor
torul, se numără în prezent 1200 
de comitete de luptă împotriva 
„tratatului de securitate".
------  -----O-----

Teroarea din armata 
lui Li Sîn Man

SEUL 24 (Agerpres). China 
Potrivit unor știri sosite din 

Seul, soldații sud-coreeni din di
vizia 33 a armatei lui Li Sîn 
Man, neputînd suporta trata
mentul inuman la care sînt su
puși, dezertează în grupuri. Du
pă cum relatează ziarul „Don- 
gian Tongsin" în seara zilei de 
20 martie cînd trenul care venea 
de la Bopiun din provincia 
Kiongi, în care se aflau 300 de 
soldați din această divizie, a a- 
juns la Ciungri, în apropiere de 
Seul, aproape jumătate din a- 
cești soldați au sărit din tren 
fugind pe străzile orașului1. Au
toritățile lisînma-niste au mobi
lizat poliția militară pentru a-î 
aduce îndărăt.

: Un ciudat fenomen ; 
\ geologic în Ecuador: 
; QUITO 24 (Agerpres). •
’ Agenția Prensa- Latina a- *
> nunță că un- ciudat fenomen J 

geologic se produce pe coas- * 
ta ecuadoriană, în regiunea»

• provinciei Manabi, într-un loc * 
‘ unde înainte exista un, izvor J 
I de apă dulce. Locuitorii re- J 
J giunii au semnalat că pe a- ♦
♦ cest loc se ridică acum un. 
ț vulcan care pînă în prezent a ♦
• atins o înălțime de 70 m. și J 
' care emană gaze sulfuroase.» 
j In același timp se produc și Z 
, mișcări de teren. Vulcanul J 
J crește „văzînd cu ochii" și ♦
* îngroapă sub el animale și co- • 
» păci. Autoritățile locale a,uZ 
î cerut guvernului să trimită la Z 
J'fața locului experți geologi. J
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