
Proletari din toate țările, uniți-vă!
aut

La mina Vulcan crc$lc continuu producția 
dc cărbune

1503 tone de cărbune 
peste pian la sectorul I

Colectivul sec
torului I al mi
nei Vulcan conti
nuă să obțină suc
cese însemnate în 
îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor 
de plan. Pînă la 

data de 24 martie minerii de aici 
au extras peste producția plani
ficată 1503 tone de cărbune. In 
același timp, datorită randamen
telor sporite obținute îm abataje, 
productivitatea muncii pe sector 
a crescut la peste 1,750 tone de 
cărbune pe ficare post prestat. 
Avînd asigurate condiții bune de 
muncă și fiind aprovizionate la 
timp cu materialele necesare, bri
găzile conduse de Morarii Nico- 
lae și Gagyi loan și-au depășit 
sarcinile de plan în perioada men
ționată cu 60—92 tone de căr
bune. Cel mai valoros rezultat 
a fost realizat însă de minerii 
din brigada lui Bogdan Gheor- 
ghe, care au extras în plus de

Minerii din Aninoasa 
își dezvoltă realizările

1.600 tone de cărbune 
peste plan

Pînă în ziua de 
24 martie a.c. har
nicii mineri de la 
sectorul I al mi
nei Aninoasa au 
extras peste plan 
1600 tone de căr
bune. Acest succes 

important obținut în procesul de 
producție a devenit posibil în ur
ma indicațiilor date de către! con
ducerea sectorului de a se pușca 
fronturile de lucru de mai multe 
ori în cele trei schimburi. In a- 
ceastă direcție un bun exemplu 
l-au dat brigăzile conduse de 
Bojte Adalbert, Roman Petru și 
Cristea Aurel. Schimburile din 
brigada condusă de minerul Bojte 
Adalbert, printr-o bună organiza
re a muncii, au p'ușcat frontul de. 
lucru și de cîte cinci ori în 24 
de ore. Astfel, brigada a extras 
în perioada 1—24 martie a.c. 
472 tone de cărbune peste planul 
stabilit

De asemenea ortacii din bri
gada lui Roman Petru, aplicînd 
același procedeu, au dat peste 
plan 330 tone de cărbune, depă
șind productivitatea planificată pe 
post cu o tonă și jumătate. Bri
gada lui Cristea Aurel care a 
dat în aceeași perioadă peste 100 
de tone în afara sarcinilor stabi
lite a înregistrat totodată și o 
economie de 44,600 kg. exploziv. 

sarcina planificată mai bine de 
550 tone de cărbune, obținute pe 
baza creșterii randamentului la 
peste 5,180 tone cărbune pe post.

Sectorul IV își confirmă 
posibilitățile

In prima lună a acestui an 
sectorul IV a rămas dator față 
de sarcinile de plan. Minerii de 
aici, în frunte cu comuniștii, au 
analizat cauzele și împreună cu 
conducerea sectorului au hotărît 
să lichideze rămînerea în urmă. 
Luna februarie s-a încheiat cu 
planul îndeplinit și depășit. Re
zultatele obținute de colectivul 
acestui sector în luna martie do
vedesc de asemenea preocuparea 
și hotărîrea întregului colectiv de 
a obține rezultate din ce în ce 
mai bune. In perioada amintită 
planul de producție pe sector a 
fost depășit cu 201 tone de căr
bune. Succese însemnate au fost 
obținute și la lucrările de pre
gătiri

Minerii din brigăzile conduse 
de Pădureanu Simion și Cazan

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

Ie necesare să se facă la timp. 
Brigăzile conduse de Liciu Vaier, 
Răbulea Aurel, Cergfieza’n Alexan
dru și Toma loan, tirmînd acest 
exemplu mobilizator s-au anga
jat ca pînă la sfîrșitul lunii să-și 
respecte și ele angajamentele lua
te și să contribuie la recuperarea 
minusului de 600 tone pe care 
îl mai are sectorul.

Fruntași în producție 
și în lupta pentru 

economii
Brigăzile de mineri din aba

tajele sectorului II al minei Ani
noasa au dat în ziua de 23 mar
tie 300 tone de cărbune peste 
plan. Principala lor realizare o 
constituie însă economiile, reali
zate prin răpirea și refolosirea 
lemnului vechi care se ridică la 
peste 10.000 lei. Brigada condu
să de Hemerik Matei care lucrea
ză într-un abataj figuri pe stra
tul 15, realizează lunar prin ră
pirea stivelor o economie de 50— 
60 m.c. de lemn. IJrmînd exem
plul celor din brigada lui Heme
rik Matei minerii din abatajul 
cameră nr. 1 de pe stratul 5 
conduși de tov. Pitra loan au ră
pit 10 m.c. de lemn (provenit în 
special de la juguri) pe care l-au 
refolosit ca grinzi în vatră pentru 
poditură. Ambele brigăzi au ob
ținut totodată și cele mai mari 
depășiri de plan pe sector

A. N.

Petru, lucrînd în abataje fronta
le, au extras în luna martie 587 
tone de cărbune peste plan. Lu
crînd la o galerie direcțională pe 
stratul 14, brigada condusă de 
Jina Ștefan a obținut o depășire, 
de plan de 7 la sută. Brigada 
lui Ionașcu Petru care lucrează 
la un suitor colector în stratul 
17 și-a realizat planul în propor
ție de 103 la sută.

întrecerea 
nu-i încheiată...

In abatajele sectorului III al 
minei Vulcan lucrează brigăzi de 
mineri harnice și pricepute. Mul
te din ele se întrec pentru obți-i 
nerea locului de brigadă fruntașă 
pe sector. Bilanțul pe două deca
de arată că brigada condusă de 
Hunyady Ioan a obținut cele mai 
mari realizări. In cele două de
cade din martie, din abatajul lui 
Hunyady au luat drumul spre su
prafață 690 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. Cu 205 
tone mai mult decît prevederile 
planului au extras în aceeași pe
rioadă și minerii din brigada lui 
Nicoară loan. Deși lipsiți o pe
rioadă de aportul responsabilului 
de brigadă, ortacii lui Bojte Pa
vel au reușit totuși să realizeze 
o depășire de plan de 185 tone.

Cu. toate că după succesele 
obținute în două decade s-ar pă
rea că în luna martie locul de 
brigadă fruntașă, pe sector nu 
poate fi decît al celei conduse de 
minerul Hunyady Ioan, întrecerea 
nu-i încheiată. Dovadă este fap
tul că din abatajele sectorului 
iese zi de zi tot mai mult căr
bune peste plan, rod al hărni
ciei minerilor.

Peste 50.000 lei 
economii în două tuni

Pe baza folosirii materialelor 
recuperabile la executarea diferi
telor comenzi muncitorii de la a- 
telierul mecanic al minei Vulcan 
au realizat în acest an o econo
mie de peste 50.000 lei.

La secția tinichigerie echipa 
condusă de Csiki Alexandru a 
executat din tablă recuperată 21 
bidoane de ulei, 1500 mărci pen
tru vagonete, a confecționat 30 
bucăți coturi de âeraj. Echipa lui 
Csato Ștefan a confecționat 8 
bucăți pistoane de perforator, 40 
clicheți, 10 ventile, 20 axe pen
tru capul de întindere la crațere, 
5 axe de angrenaje, 10 pinioane 
de atac și 5 axe de motoaie nu
mai din material recuperat. Mun
citorii din atelier au mai făcut o 
seamă de alte lucrări și recondi- 
ționări, obținînd peste 50.000 lei 
economii.

S. E.

Pe graficul întrecerii socialiste brigada, condusă de mi
nerul Bojte Adalbert care lucrează îm abatajul cameră nr. 
8 al sectorului I al minei Aninoasa ocupă un loc de frunte. 
Ea a extras pînă în ziua de 24 martie a. c. aproape 500 tone 
de cărbune peste plan.

O contribuție deosebită la obținerea acestei depășiri au 
adus-o minerii din schimbul condus de tovarășul Farkaș losif.

IN CLIȘEU: (de la stînga la dreapta) Cîmpeanu Nico- 
dim, Farkaș losif, (șef de schimb), Lupșa Gheorghe, Istrate 
Gheorghe și Buză Teodor înainte de intrarea în mină.

Cărbune tio taă [alitate — o lezemă ioiemă
isie adute mari etonomii

Colectivul minei Aninoasa a 
pornit hotărît la realizarea sar
cinilor de plan și a angajamen
telor asumate în cadrul întrece
rii socialiste. Prin aplicarea u- 
nor măsuri tehnico-organizatori- 
ce s-au obținut importante suc
cese. Pe lîngă rezultatele fru
moase obținute în realizarea și 
depășirea cantitativă a sarcini
lor de plan, colectivul minei A- 
ninoasa a obținut succese de 
seamă si în res
pectarea norme
lor de calitate a 
cărbunelui, acu- 
mulînd o expe
riență bogată în 
această privință.

Despre această experiență, vor
bește tov. inginer Lăzărescu 
loan, șeful exploatării miniere 
Aninoasa, într-un interviu acor
dat ziarului nostru. Redăm mai 
jos declarația făcută ■

Mobilizat de indicațiile plena
rei C.C. al P.M.P. din 3—5 de
cembrie 1959 și de sarcinile tra- 
sate de Conferința raională de 
partid, colectivul miniei noastre 
s-a angajat să dea în cursul a- 
cestui an 18.000 tons de cărbune 
peste sarcinile de plan, dintre 
care 5000 tone cărbune pînă la 
1 Mai. De asemenea, ne-am pro
pus să obținem un randament de 
1,150 tone pe post și să realizăm 
economii peste plan în valoare 
de 1.000.000 lei dintre care 
350.000 lei pînă Ia 1 Mai. De la 
începutul anului și pînă la data 
de 20 martie noi am dat 8334 
tone cărbune peste sarcinile de 
plan depășind astfel angajamen
tul de 5000 de tone luat în în
trecerea socialistă în întâmpina
rea zilei de 1 Mai. Rezultate 
frumoase am obținut și în ceea 
ce privește realizarea de econo
mii peste plan la prețul de cost. 
Astfel, în aceeași perioadă de 
timp economiile realizate de noi 
se ridică la suma de 250.300 lei, 
dintre care 200.277 lei obținuți 
prin bonificații ca urmare ai res

Interviul nostru

pectării indicilor de calitate a 
cărbunelui extras.

In luna ianuarie, la cenușă, 
față de procentajul de 30,5 la 
sută admis am realizat 29;8 la 
sută, iar în luna februarie 31 
Ia sută. In luna februarie, deși; 
procentul de cenușă a fost de-! 
pășit cu 0,5 la sută, în schimbi 
am dat cărbune cu 0,8 Ia sută1 
mai uscat și cu o granulație 
mai bună cu 1,5 la sută, fapt 

care ne-a adus 
o bonificație de 
59.000 lei.

Lai obținerea 
acestor succese,

a contribuit mult munca politi
că desfășurată de către organi. 
zațiile de partid și organizațiile 
de masă care și-au îndreptat a- 
tențiă asupra acestui obiectiv 
important. in cadrul întrecerii 
socialiste, un loc de seamă l-a 
ocupat și îl ocupă obținerea unei 
calități tot mai bune a cărbune
lui extras.

La noi, așa cum dealtfel este 
normal, lupta pentru calitate în
cepe din abataje. De aceea, con
ducerea minei și conducerile sec
toarelor au îndrumat și au ajutat 
îndeaproape brigăzile de mineri 
pentru a le determina, să aleagă 
șistul vizibil la locul de muncă. 
Organizațiile de partid din sec
toare au sprijinit această mun
că, iar acolo unde s-a simțit ne
voia au întreprins măsuri concre- 
te. La sectorul II, de exemplu, 
organizația de partid din sec
tor a analizat activitatea brigă
zii minerului Hegediis Dănilă 
care dădea cărbune de slabă ca
litate. In urma măsurilor luate 
brigada a lichidat lipsurile avu
te și s-a încadrat în normele de 
calitate. Pentru a îndemna bri
găzile de mineri, organizațiile 
de partid au instruit temeinic a- 
gitatorii cu problemele muncii 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui, folosind pe scară lar
gă și mijloacele agitației vi
zuale.

Cu angajamentul 
îndeplinit înainte 

de termen
Printre brigăzile sectorului HI 

care obțin rezultate bune în mun
că se numără și cele conduse de 
minerii Schneider Francisc și Tu- 
caciuc Mihai. Aceste brigăzi și-an 
îndeplinit și depășit angajamen
tul de a da în plus în luna cu
rentă cîte 200 tone cărbune Pînă 
la 24 martie ele au extras peste 
angajament cîte 50 tone de căr
bune. Aceste brigăzi care lucrea
ză la locuri de muncă de mare 
productivitate s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 1 Mai să sporeas
că cantitatea de cărbune peste 
preliminarul zilnic cri încă 3 to
ne pe fiecare schimb. Rezultatele, 
obținute de cele două brigăzi se 
datoresc și maiștrilor mineri Igna 
loan, Dumitraș Nicolae și Boțoc 
Mircea. Ei acordă în permanență 
o bună asistență tehnică și se 
preocupă ca aprovizionarea cu ce-

Uricani — cea 
mai nouă așeza
re muncitorească 
din bazinul nos
tru carbonifer, 
se dezvoltă pe 
an ce trece. Pî
nă acum, aici 
s-au construit 
peste 40 de noi 
blocuri, 4 cămi
ne muncitorești, 
un cinematograf, 
cantină, 11 loca
luri comerciale și 
alte așezăminte 
social - culturale.

Iată in clișeu 
cele mai noi blo
curi de locuințe 
— blocurile nr. 
1 și 2 avînd fie
care cîte 27 a- 
partamente de 
cîte 2—3 camere.

Pentru a cunoaște zilnic cali
tatea cărbunelui livrat prepara- 
țieî Petrila1, conducerea minei a 
instituit un grafic prin care sînt 
urmărite procentul de cenușă, 
umiditatea si granulați» cărbu- 
nebd.

In scopul obținerii unei gra
nulați! cît mai bune, factor care 
influențează calitatea cărbune
lui, noi ne-am îndreptat atenția 
asupra folosirii raționale a ex-’ 
plozivuliiL Drept rezultat în luna

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• A doua zi a vizitei lui 

N. S. Hrușciov în Franța
• Adunarea festivă închina

tă prieteniei rranco-sovie- 
tice

• Comunicatul comun al gu
vernelor R. P. Chineze și 
Nepalului
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devenit pentru scurtă vreme mă
surători de drumuri mai mult în 
lat declt în lung. Aceștia sînt 
însă doar cîțiva. Covtrșitoarea 
majoritate a minerilor beau însă 
cu măsură, iar salariul și-t gos
podăresc cu chibzuială. Ei pot fi 
văzuți pe panourile de onoare. 

. sînt stimați și prîcepuți, sînt nă
dejdea minei.

...După

IN PATRU
RÎNDURI

Prea mulți nu erau înaintea 
lui la ghișeu să-și ridice banii. 
Dar lui Delcea Tudor îi părea o 
veșnicie pînă să-i vină rîndul. Nu 
că i-ar fi fost cumva frică să nu 
întirzie din șut că numai acolo 
nu-i stătea gîndul. Simțea însă 
emul așa... o arsură pe coșul 
pieptului, iar gitul i se uscase de 
dorul unui păhărel.

Ghicindu-i parcă gîndurile, ca
sierul îi strigă nu
mele.

— ’zent — răs
punde el bucuros. 
Apoi în palmă în
cepură să-i curgă 
sutele foșnitoare.

in timp ce se pregătea să-și 
pună în portmoneu banii frumos 
împăturiți, un ortac din brigadă 
numai ce-l întreabă.

— No acum vii la șut Tudo- 
rică ?

— La șut 2 Nu zău! Da ce mă 
crezi fraier? De aici merg drept 
la Straia.

— Unde? La Straja? — se 
miră ortacul. Păi bine frate, duoă 
cite te știu nu ești în concediu 
și nici nu prea îți plac excursiile.

— Ha ha ha ha. — asta-i bu
nă. Tu crezi că eu merg la ca
bană ? Nu-mi tocesc eu pingelele 
pînă acolo cînd restaurantul 
„Straja" e la doi p.și.

Ortacul l-a priceput. A încer
cai el să-l convingă dar pas de 
te înțelege cu omul, care se vede 
treaba, era pus pe fapte „mari" 
în ale băutului.

Cam pe aceleași fapte erau 
puși și Borș Emanoil, Bartha 
lacob, Bodea Constantin și încă 
vreo cîțiva că prea era mare ve
selie în restaurant, iar conținutul 
paharelor se da de dușcă, de nu 
pridideau ospătarii să le umple.

De la o vreme, cile un cap o- 
bosit se lăsa greoi pe masă. A- 
poi niște sforăituri ca de perfo
rator dovedeau că alcoolul a ieșit 
biruitor.

Deodată unul dintre cei ador. 
miți strigă prin somn.

— Goale ! n-avem goale !
— Ce goale mă ? Nu ți-e bi

ne — îl apostrofă altul
— Pline frate, pline — apoi 

către ospătar. Încă o tură de pli
ne drăguțule.

Plinele se golesc din ce în ce 
mai încet. Capetele par grele ca 
de plumb. Localul începe să se 
golească și el. într-un tîrziu ple
cară și chefliii. Din mineri au

beția cu pricina, pe lin
gă panourile de 
onoare și grafi
cele de la mina 
Vulcan a mai a- 
părut un panou. 
E intitulat: „Hora 

ne motivaților". Hora e mare. Pe 
lingă cei trecuți cu numele mai 
sus, mai sînt cîțiva. Cei criti
cați s-au supărat 'foc, iar ceilalți 
mineri fac haz. Și bine fac Cri
tica e Intr-adevăr usturătoare dar 
e făcută cu scopul de a-i îndrep
ta. Și nu încape îndoială că dacă 
vor chibzui bine, cei în cauză vor 
„sparge hora".

Scorul prea sever cu care 
pierdut Jiul meciul de fot
bal cu Minerul Lupeni 
datorește și formei slabe 

portarului Gram.
Kilul e mare, gramul mic — 
Intr-un cîntar 
Dar cele ce le-a 
Au tras... chiar

se’
a

golu-i... nimic... 
primit Gram 
peste-un 

kilo-GRAM.

meciului avut

D. C.

La sfîrșitul
cu Jiul Petroșani, jucătorul 
Pali de la Lupeni, s-a adre
sat lui Farkaș, căpitanul e- 
chipei petroșănene cu cuvin
te jignitoare „sfătuindu-l“ 

să se lase de fotbal.
Ca extremă dreaptă frate 
Avuși succes pe jumătate 
Și acela cam știrbit 
Căci adversarul ți-ai jignit.

« ♦

MICĂ PUBLICITATE
SE DISTRIBUIE...
...în mod gratuit găleți, lăzi, 

troace și alte articole de uz cas
nic, zilnic de dimineață și pînă 
seara și chiar în cursul nopții.

Doritorii le pot ridica la orice 
oră, din fața primelor două blo
curi din colonia „Hetes" (7) din

unde prin grija gos- 
de aici articolele sus 
rămîn fără stăpîn de 
a trecut mașina I.C.O.

In

O—

Un contrabas
eiectrofonic

noul instru-

----- O

Avîntul industriei 
carbonifere

De la începutul anului curent 
în industria carboniferă a R. P 
Chineze se înregistrează un ma
re avînt. Numeroase mine mari 
au depășit planurile de produc
ție pe lunile ianuarie și februa
rie

In marile bazine carbonifere 
Fușun, Fusin, Kailuan, Țeaoțzo, 
Hebi, Tzinsi, planurile pe luna 
februarie au fost îndeplinite în 
proporție de 106—140 la sută 
Extracția de cărbune la trei din
tre cele mai mari mine din Chi
na — Fușun, Kailuan, Fusin — 
a crescut în primele două luni 
ale anului 1960 cu aproximativ 
40 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
In primele două luni ale anului 
curent la Fușun și Kailuan a 
fost extrasă o cantitate de căr
bune egală cu cea extrasă în tot 
cursul anului 1949.

Mișcarea pentru revoluția teh
nică, care se desfășoară în mi
ne. constituie unul din cei mai 
importanți factori ai sporirii ne
încetate a extracției de cărbune 
în 1960. Experiența înaintată a- 
cumulată în industria carboni
feră chineză în cursul marelui 
salt este aplicată în toate mi
nele țării și are un rol tot mai 
important în sporirea producției 
de cărbune.

Colectivul fabricii de instru
mente muzicale „Neoton" din o- 
rașul Hradeț Kralove din Ceho
slovacia a realizat un nou in
strument eiectrofonic — o chi- 
tară-contrabas. Din punct de ve
dere al sunetului,
ment este superior contrabasului 
obișnuit, se distinge printr-o a- 
cordare mai precisă, oferă o 
mai bună posibilitate de inten
sificare a tonului și are cinci 
timbruri sonore. Avantajele nou
lui instrument muzical constau 
și în aceea că este de dimensiuni 
mai mici, mai ușor și permite 
muzicantului să cînte la el șe- 
zînd.

Aninoasa 
podinelor 
amintite 
îndată ce
pentru ridicarea gunoiului, 
schimbul articolelor distribuite 
se pretinde un ceas deșteptător 
care să anunțe gospodinele 
trece mașina I.C.O. pentru 
carea gunoiului.

boarele și... capronul
Oamenii de știință armeni au 

reușit să folosească energia 
razelor solare la obținerea ma
teriei prime necesare pentru 
producția fibrei de capron. In 
Armenia a fost realizată o he- 
lioinstalație specială — o oglin
dă plană care se rotește după 
soare. Captînd razele, oglinda 
le îndreaptă spre un aparat 
care amplifică energia solară 
și o trimite spre un reactor chi
mic unde are loc sinteza ma- 

Îteriei prime pentru obținerea 
fibrei capron.

r 
t 
♦
* 
i 
♦ 
♦
»
♦
♦

♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦ 
î 
f 
♦ 
♦

i
♦

«

Cercetări în domeniul foto- 
sintezei pentru producția mate
riei prime necesare obținerii fi
brelor de capron se desfășoară 
și în S.U.A., R.F.G. și Japonia. 
Dar acolo oamenii de știință 
folosesc lumina artificială. Pro
cedeul propus de energeticienii 
și chimiștii sovietici este 
simplu și mai rentabil.

mai

prezent și care pot fi folosiți în J 
industrie, agricultură, medicină, i

In sala de demonstrații sînt f 
expuse conteinere pentru păs- 4 
trarea și transportarea izotopi- J 
lor. camere de protecție pentru j 
lucrările cu izotopi, aparate * 
izometrice. de control și măsu- * 
rat, îmbrăcăminte de protecție. *

Peste 100 de instituții științi- J 
fice agricole și-au 
la acest magazin 
atomi marcați ai 
lemente chimice : 
calciu, cobalt etc.

Magazinul „Izotopî" dispune 
de asemenea de o mică sală de 
proiecții cinematografice în ca
re se prezintă filme științifico- 
populare consacrate folosirii e- 
nergiei atomice în 
nice. Tot aici pot 
diferite materiale 
documentare, care 
asupra ultimelor realizări în do
meniul folosirii izotopilor atît 
în U.R.S.S. cît și peste hota
rele ei.

si- 
din

Un magazin unic 
în lume

Acest magazin neobișnuit, 
tuat pe Prospectul Lenin
Moscova, este unic nu numai 
în Uniunea Sovietică ci și în 
întreaga lume. In cele aproape 
trei luni de activitate — maga
zinul a fost deschis în ultimele 
zile ale anului trecut — el a 
și fost vizitat de un mare nu
măr de lucrători științifici, spe
cialiști în diferite domenii ale 
economiei naționale, studenți 
etc.

In magazinul „Izotopî" pot 
fi examinate mostre și poate fi 
comandat întregul sortiment de 
izotopi radioactivi și de surse 
de radiații nucleare produs în
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R.S.S. i

procurat de 
preparate cu 
diferitelor e- 
fosfor. sulf.

scopuri paș- 
fi consultate 
și cataloage 

informează

Construirea unui orășel 
al științei la Minsk 
Minsk — capitala 

Bieloruse — va deveni un im- • 
portant centru științific în par- t 
tea de vest a Uniunii Sovietice. * 
Aici se desfășoară construcția 
unui orășel academic unde vor 
funcționa un mare număr de 
instituții de cercetări științifice, 
printre care institute de fizică, 
de matematică, de tehnică de -

ț 
ț 
i 
i 
i

cînd 
ridi-

SE VINDE...
...de către Districtul de 

muri și poduri Livezeni stîlpi de 
beton (borne) pentru marcarea 
kilometrajului, aflați de-a lungul 
șoselei Bărbăteni—Uricani. Stîlpii, 
îi pot cumpăra 
rii deoarece ei 
se împiedică de 
ori și de stîlpii

dru-

îndeosebi șofe- 
sînt aceia care 
cele mai multe 
kilometrici

răsiți pe șoseaua amintită 
și de cei... de la locul lor.

pă- 
cît

CĂUTĂM...
...o tocilă necesară frizerilor 

de la unitatea din cartierul Di
mitrov din Petroșani care între
buințează briciuri neascuțite. 
Frizerii cer conducerii coopera
tivei să găsească măcar o tocilă 
deoarece clienții, datorită bri- 
ciurilor neascuțite îi „săpunesc" 
strașnic.

ANECDOTE t
Lui Richard Strauss îi plăceau j 

mult țigările de foi; odată un ' 
editor îi oferă o țigară, obser- 
vînd :

— Trebuie fumată cu inteli
gență I

— Pentru dumneata o fi prea 
greu 1 — ripostă prompt com
pozitorul.

4
i

f «

t 
♦ 
♦ 
♦

La o serată dată de Rossini, *■  
o doamnă fu invitată să cînte J 

arie din opera „Semiramis" a * 
celebrului compozitor. Tremurînd ț

ț 
«
« 
i 
i

In pragul morții, compozito-t 
rul Rameau a fost vizitat det 
preot. Văzîndu-1 pe compozitor , 
în comă, preotul începu să se 
roage cu ardoare, cîntînd tot
odată un psalm. Mare-i fu stu
poarea însă cînd auzi deodată 
pe muribund șoptindu-i :

— Sfinția-ta, cum puteți cînta 
atît de fals ?

o

toată, diletanta șopti lui Rossini :
— Vai, maestre, ce frică mi-e 1
— Dar mie l... — replică mu

calit acesta.

calculat, precum și o mare sta- | 
țiune geofizică. In laboratoarele 
noului orășel al științei vor lu
cra peste 45.000 de cercetători, 
care vor studia cele mai impor
tante probleme ale științei și 
tehnicii moderne.

Un loc important în viața ; 
științifică a noului centru aca- ț 
demic este rezervat institutelor * 
tehnice, de fizică și pentru con- ♦ 
ștrucția de mașini. Acestea vor f 
fi utilate în vederea elaborării t 
celor mai moderne tipuri de J 
mașinii-unelte așchietoare de | 
metal, a căror producție va * 
crește considerabil în Bieloru- * 
sia, 
dele de tractoare și 
bile. Numeroși oameni de știin
ță își vor consacra activitatea 
realizării unor aparate automa
te și mașini speciale pentru în
treprinderile chimice, textile și 
rafinăriile de petrol în curs de 
construcție în Bielorusia.

Construirea majorității insti- 
, tuțiilor de cercetări științifice 
, ale orășelului academic din 
■ Minsk se va termina încă în a- 
’ rtul curent.
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precum și a unor noi mo- t 
automo-1

*
♦*
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Reclamă...
cu reclamatii

In fiecare dimineață, cam pe 
la ora 7 și 30 de minute și du
pă ora prînzului, T.A.P.L. orga
nizează la Petroșani pe strada 
principală „parada prăjiturilor". 
Avînd în vedere că la aceste ore 
circulația este deosebit de mare, 
cofetăria Minerul face prăjituri
lor o intensă reclamă. Iată cum : 
două fete îmbrăcate în halate 
albe, curate, și purtînd boneta 
pe o sprinceană duc o tavă plină 
de felurite prăjituri de-ți... lasă 
gura apă. E I cînd le. vezi mer- 
gînd așa 2—300 de metri (de la 
laborator la cofetărie) te poți 
abține să nu mergi să cumperi 
o prăjitură ?

Numai că, legat de acest fel 
de reclamă, cetățenii aduc și cî- 
teva... reclamații și anume: de 
cele mai multe ori lîngă garni
tura de cremă a prăjiturilor

A N T A N E E 
deosebi la savarina cu frișcă 1) 
apare și o altă „garnitură" de... 
praf și funingine. Pentru înlătu
rarea acestor deficiențe se propu
ne T.A.P.L.-ului ca la ora cînd 
se organizează „parada prăjitu
rilor" să interzică circulația tu
turor vehiculelor (care stîrnesc 
praful), să ia măsuri ca toate 
focurile să fie stinse (pentru a 
dispare funinginea), să roage 
pietonii să meargă în vîrful pi
cioarelor și dacă se poate... să 
oprească și vîntul.

In felul acesta reclama va ii 
deosebit de eficace, economisin- 
du-se o foaie de celofan sau alt 
ambalaj transparent care ar pu
tea scuti prăjiturile de „garni
tura" suplimentară.
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cu 
asi-— Asta-i bună 1 Chiar zilele 

trecute au fost declarați nume
roși fruntași în producție in 
mai toate secțiile uzinei. Cum 
poți vorbi așa ?

— Păi nu vorbesc eu din ste
le I Iată, privește și tu panoul 
de onoare din fața clădirii birou
rilor. Scrie, mare de-o șchioa
pă. „Cinste fruntașilor în produc 
ție“. Insă eu nu văd decît ru
bricile goale. Nici "n nume, nici 
r> poză sau articol. Nimic !

— Să-ți spun eu secretul. Se 
așteaptă să apară (?!) un „ma
re" fruntaș în producție.

— Tu de unde știi ?
— Cum să nu știu ! Eu 

responsabilul cu întrecerea 
cialistă în cadrul comitetului^ 
dicatului 
șenl

— Pînă atunci nu se găsește 
printre cei care se ocupă cu a- 
cest panou un „fruntaș" care să 
aibă grijă de popularizarea frun
tașilor în producție
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Se așteaptă 
un fruntaș „mare

— Clim frate, din termocen
trală au dispărut fruntașii în 
uroducție ?l

a

sînt 
so- 

sin. 
termocentralei Paro-

Un aparat 
fotoînregistrator 
funcționare continuă

Una din cele mai interesante 
realizări ale Uzinei de aparataj 
electric Treptow din Berlin este 
aparatul fotoînregistrator 
funcționare continuă, care
gură o mare precizie a măsură
torilor : înregistrările se fac di
rect pe hîrtie fotografică dato
rită efectului fotoelectric. Apa
ratul fotoînregistrator cu func
ționare continuă, care are apli
cații multiple, va ocupa un loc 
imoortant printre aparatele de 
măsurat. La realizarea lui au 
contribuit întreprinderea „Agfa“ 
din Wolfen. unde s-a obtinut un 
nou tip de hîrtie foto. Fabrica 
de lămpi incandescente din Ber
lin, în laboratorul căreia s-au fă
cut măsurătorile spectrale ceru-' 
te de fabrica „Agfa pentru 
perfecționarea procesului de fa
bricație a hîrtiei. In afară de a- 
ceasta, fabrica de lămpi incan
descente din Berlin a realizat 
un nou tip de tuburi luminis- 
cente, iar la fabrica de lămpi 
incandescente din Plauen se pro
duce o nouă lampă incandescen
tă de 50 W. pentru noul aparat, 
ceea ce constituie un nou succes 
al industriei electrotehnice din 
R. D. Germană.



STEAGUL ROȘU

Cînd se neglijează calitatea 
învățămîntului de partid

b'na din metodele folosite pen
tru educarea candidaților de par
tid în vederea primirii lor în rîri- 
durlle membrilor de partid este 
încadrarea îin diferite cercuri și 
cursuri ale învătămîntului de par
tid. O formă a învătămîntului de 
partid potrivită și care este larg 
răspîndită în raionul nostru, for
mă ce și-a dovedit eficacitatea 
sînt cercurile de studiere a Sta
tutului P.M.R.

In aceste cercuri candidații de 
partid au posibilitatea de a-și 
însuși cunoștințele necesare des
pre principiile de organizare a 
partidului, despre normele vieții 
interne de partid, să cunoască 
temeinic calitățile ce se cer unui 
membru de partid, îndatoririle și 
drepturile membrilor de partid.

Pe lîngă organizația de bază 
nr. 3 de la mina Petrila s-a or
ganizat un cerc de studiere a 
Statutului P.M.R. în care sînt în
cadrați 41 tovarăși. Activitatea 
acestui cerc lasă însă de dorit a- 

■tît în ceea ce privește frecvența 
cursanților cît și în privința ca
lității convorbirilor.

Cursanți ca Matei Ilie sau A- 
postol loan n-au decît o prezen
tă sau două în acest an școlar. 
Un neajuns foarte serios îl cons
tituie faptul că o parte din can
didate de partid din acest cerc 
nu dau importanța cuvenită stu
diului individual, participînd în 
mod formal la convorbirile din 
cerc.

Așa de pildă, la ultima convor
bire au fost prezenți 14 cursanți 
f"să niciunul din ei nu partici

pe la convorbirea anterioară 
ășa că nu s-a putut țitie semina
rul programat. Din partea aces
tora s-a observat dezinteres față 
de studiu. Nici unul din ei nu a 
venit la ședința cercului cu ca
iet de notițe ci ca simpli audi
tori. Or, este bine cunoscut fap
tul că însușirea materialului în 
cadrul învățămîntului de partid 
este condiționată în primul rînd 
de studiul individual temeinic al 
fiecărui cursant, studiu care să 
fie axat pe problemele esențiale 
recomandate de propagandist.

La această ședință a cercului 
nu s-au purtat discuții asupra 
temei ce trebuia dezbătută din 
cauză că nici un cursant n-a fost 
pregătit

Urma să se expună cuvîntul 
introductiv de către tov. Nebela 
Iosif, propagandistul cercului. Dar 

loc să-și fi întocmit din timp 
<1 pian de expunere asupra te

mei, propagandistul s-e apucat 
să citească în fața cursanților 
broșura. Broșura în legătură cu 
„Centralismul democratic — prin
cipiul călăuzitor al structurii or
ganizatorice a partidului * * pe care 
propagandistul a citit-o cuprinde

care nu dau atenție acestui lu
cru, penalizările la sectoare și 
brigăzi s-ar putea stabili în mod 
just, ar constitui un stimulent 
puternic în lupta pentru alege
rea manuală a șistului.

★

Furnaliștii de Ia Hunedoara 
au nevoie de cocs cu rezistență 
mare, lucru pe care cocsarii se 
străduiesc să-l asigure. Este 
însă nevoie ca de la preparație 
să plece un cărbune special 
pentru cocs mereu mai curat și 
deci ca minerii să furnizeze cît 
mai mult cărbune, dar fără șist 
în el. Făcînd acest lucru, mine
rii de la Lupeni ar folosi din 
plin o importantă rezervă inter
nă în lupta pentru economii, ar 
ajuta colectivului de la prepara
ție să dea un cărbune special 
mai bun și deci ar ajuta mai 
bine munca siderurgiștilor hune- 
doreni. La aceasta ar trebui să 
se gîndească mai întîi de toate 
tovarășii de la mina Lupeni. Ar 
fi bine dacă, așa cum au făcut 
cei de la Lonea, ar face împreu
nă cu brigadierii și tehnicienii 
vizite la banda de recepție a pre
parației să vadă cu ochii bulgă
rii de piatră uneori de greutate 
apreciabilă care vin din abataje 
odată cu cărbunele și ar lua mă
suri pentru alegerea șistului la 
locurile de muncă !

ing. GH. DUMITRESCU

La mina Lupeni : ȘÎStUl III «DâlajC, SPTC PTCPOrajlC 
numai cărbune de calitate bună I

Minerilor de la Lupeni li se 
cere să asigure cocsurilor hune- 
doreni cărbune mereu mai mult 
dar și de mai bună calitate. 
Dacă la producție rezultatele lor 
sînt promițătoare, mina depă- 
șindu-și sarcinile .anuale la zi cu 
peste 4.500 tone de cărbune coc- 
sificabil, în privința calității pro
ducției extrase rezultatele nu 

' sînt satisfăcătoare. Conform nor
melor stabilite, cărbunele cocsi- 
ficabil de la Lupeni trebuie să 
conțină cel mult 32.5 la sută 
cenușă. Or, în luna ianuarie căr
bunele dat de la Lupeni a con
ținut 33,0 la sută cenușă, iar în 
februarie 33,5 la sută cenușă. In 
martie cărbunele extras conține 
de asemenea 33,6 la sută cenușă. 
Faptul acesta, pe lîngă pierde
rea unor însemnate cantități de 
cărbune, a atras după sine plata 
către preparație a unor penali
zări care, cumulate, se ridică la 
peste 200.000 lei. ceea ce gre
vează asupra angajamentului de 
a reduce continuu prețul de cost 
la producția brută.

Care sînt cauzele care fac ca 
minerii de la Lupeni să dea căr
bune de slabă calitate ? In pri
mul rînd trebuie arătată insu
ficienta preocupare a cadrelor 
tehnice pentru îmbunătățirea ca

32 de pagini, deci e lesne de în
chipuit că a supune pe cursanți ia 
ascultarea, unei lecturi de așa pro
porții nu dă rezultate, ei ’ prefe
rind să citească singuri acasă 
tema din broșură

Această ședință de învățămînt 
nu și-a atins scopul. In cadrul 
ei nu s-a dezbătut nici o proble I 
mă

In acest caz nu poate îi vorba 
de o muncă calitativă ce se cere 
cercurilor și cursurilor învăță- 
mîntului de partid. Nu s-a vorbit 
nimic despre munca organizației 
de bază din care fac parte cursan- 
ții, nu s-au dat exemple concrete 
care să oglindească cum sînt res
pectate cerințele centralismului 
democratic, cum este respectată 
disciplina de partid de către mem
brii și candidații de partid din 
sectorul respectiv.

Totul a avut un caracter for
mal și un asemenea lucru duce 
la scăderea frecvenței cursanților 
la învățămînt. Acest lucru putea 
fi evitat dacă biroul organizației 
de bază sau comitetul de partid 
ar fi controlat felul în care pro
pagandistul s-a pregătit pentru 
a conduce convorbirea.

îmbunătățirea calității tovăță- 
mîntului de partid, a conținutului 
său prin legarea strînsă de sar
cinile actuale izvorîte din hotărî- 
rile partidului și guvernului esta 
o sarcină esențială a tuturor or
ganizațiilor de partid.

Comitetul de partid de la mina 
Petrila are datoria de a da o mai 
mare atenție pregătirii propagan
diștilor, efectuînd un control mai 
sistematic pentru a ajunge ca pe 
lîngă succesele obținute în ceea 
ce privește latura organizatorică 
a învățămîntului de partid să 
obțină rezultate bune și în ceea 
ce privește conținutul și eficaci
tatea învățămîntului de partid.

I. POP

Cărbune de bună calitate — 
o rezervă internă care aduce mari economii

(Urmare din pag. l-a)

februarie ani reușit să obținem 
economii la exploziv. Față de 
sarcina de 0,244 kg. noi am rea
lizat 0,235 kg. exploziv pe tona 
de cărbune. In luna ianuarie s-au 
folosit 0,83 capse, iair in luna fe
bruarie s-au folosit doar 0,76 
capse pe tona de cărbune. Ur
mărirea zilnică a calității căr
bunelui dat de fiecare brigadă 
ne dă posibilitatea să vedem 
cum brigăzile se adhită de sar
cina de plan privind calitatea 
cărbunelui și să vedem în spre 
care brigadă trebuie îndreptat

lității cărbunelui. In loc să va
dă. să controleze de ce în unele 
abataje de la sectoarele III, I 
B, IV B. V sud nu se alege șis
tul vizibil din cărbune, tovarășii 
ing. Caloianu Gheorghe, Iliescu 
Gheorghe și alții își justifică 
slaba preocupare pentru calita
tea cărbunelui invocînd motivul

PE TEME
ACTUALE

că probele luate de laboratorul 
C.T.C. Lupeni nu sînt conforme 
cu realitatea. O situație statis
tică pe perioada 15—22 martie 
(pe care de altfel o posedă și 
conducerea minei!) arată însă 
că la sortimentul 0—10 mm. ca 
și la 10—80 mm. conținutul în 
cenușă este sub cel admis. La a- 
ifst-- două sortimente de cărbu
ne brut nu se poate vorbi de o 
alegere manuală a șistului în a- 
bataje. In schimb, la sortimen
tul de cărbune bulgări unde pia
tra poate fi aleasă manual, pro
centajul de cenușă în această 
perioadă oscilează între 25,5— 
40,9 la sută. De remarcat că în 
zilele cînd pe mină s-a extras 
producție mult mai multă decît

O boală descoperită și tratată la timp reduce timpul" de V*  
incapacitate de muncă. Personajul staționarului minei Uricani \ 
își dă tot interesul pentru ca bolnavii ținuți sub observație 1 
să poată fi redați producției cit mai repede posibil. )

IN CLIȘEU: Dr. Iambor loan, în cursul unei vizite obiș-v 
nulte prin saloanele staționarului, consultă pe unul dintre mi- < 
nerii aflaiți sub supraveghere medicală. <

Citiți în np, 12 al pevistei 
„Flacăra*

— O corespondență de la Pa
ris despre călduroasa primire 
făcută lui N. S. Hrușciov de po
porul francez.

— O pagină cu materiale ine
dite, înehinată marelui Lenin.

— Ce e nou pe acasă ? foto
reportaj de Liviu Maior în co
muna Pechea din regiunea Galați.

— Pe scară industrială — fo
toreportaj în secția de policloru- 
ră de vinii a Uzinelor chimice 
din Turda.

In același număr mat puteți 
citi :

— Pe teme externe
— Un foileton de Al. Gîrnea- 

ajutorul nostru. Pentru a sti
mula rezultatele obținute de 
multe brigăzi în extragerea căr
bunelui de bună calitate, condu
cerea minei a acordat stimulen
te în bani. O măsură luată de 
conducerea minei a fost și aceea 
a mecanizării curățirii vagonete- 
lor, pentru a elimina posibilita
tea apariției șistului în cărbune.

In prezent, în cadrul exploa
tării noastre se iau probe de ca- 
litate care vor duce la fixarea 
mai judicioasă a normelor de 
calitate pe sectoare și strate în 
conformitate cu condițiile de ex
ploatare.

cea planificată și conținutul de 
cenușă în cărbunele blocuri este 
mai mare (exemplu : în ziua de 
18 martie cînd s-au dat peste plan 
317 tone de cărbune, cenușa la 
sortul 0—10 mm. a fost de 30,2 
la sută, la sortul 10—80 mm. de 
35,9 la sută, iar la blocuri de... 
40,6 la sută!). Aceasta nu în
seamnă altceva decît că tocmai 
acolo unde se poate acționa în 
abataje pentru alegerea șistului 
din cărbunele blocuri, acolo nu 
se acordă atenție calității.

De altfel faptul că nu se alege 
șistul în abataje nu este nou la 
mina Lupeni. In anul trecut a- 
proape 4.000.000 lei s-au plătit 
preparației drept penalizare pen
tru depășirea normelor de cali
tate. Insuficienta grijă pentru a 
da cărbune cu cît mai puțin șist 
vizibil o dovedește și aceea că 
în cursul lunii februarie servi
ciul de control al calității de la 
mină a penalizat doar 266 va- 
gonete.

Apoi, nu este just nici felul 
cum se face detalcarea tonaju
lui și sumelor socotite drept pe
nalizare de către mină pe sec
toare. Dacă s-ar controla mai 
des șistul vizibil, dacă s-ar ur
mări îndeaproape munca brigă
zilor care aleg șistul și a celor 

ță despre noua axă Bonn-Ma
drid.

— In reparație generală — 
foileton despre efectele așa-zisu- 
lui „ajutor" acordat Turciei, de 
imperialiștii americani.

— La „Dunărea albastră" — 
fotoreportaj de la un restaurant 
plutitor din Budapesta.

— Pe teme literar-artistice
— Din antologia clasică: So

nete de Shakespeare.
— Un interviu despre felul 

cum este primit filmul romînesc 
peste hotare.

— Martie pe malul Donului
— schiță de Illes Bella.

— Rubrica „Priviți cu noi".
— Aplaudăm la scena deschi

să 1... reportaj de S. Faur-Dima 
despre preocupările oamenilor 
din teatre pentru realizarea de 
economii în realizarea spectaco
lelor.

— Poezii de Alexandru Sahi- 
ghian.

— Vă prezentăm pe Katia Po
pova o artistă bulgară ce ne va 
vizita curînd țara.

— Satiră și umor
— Setea — foileton de Adrian 

Dascălu.
— Din gazetele de perete ale 

uzinei „Semănătoarea" — cari
caturi.

— Revista „Flacăra" nr. 12 
mai cuprinde :

— Cronica sportivă de Ai. 
Mirodan etc.
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î le» Lonea o petrecere fa- * 
» miliară unde va cînta ! s
• orchestra Filarmonicii ; 
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PR06RAM DE RADIO
27 martie

PROGRAMUL I. 8.00 Muzică 
populară, 9,00 Teatru la micro
fon pentru copii, 10,00 Melodii 
populare romînești, 10,50 Con
cert de muzică din operete, 12,15 
„Figura lui Lenin oglindită în 
literatură" (II). Versuri și pro
ză din literatura sovietică, 12,30 
Pagini alese de muzică ușoară 
sovietică, 13,10 De toate, pen
tru toți, 14,40 Concert de estra
dă, 16,10 Cîntă Corul de copii 
al Radioteleviziunii, 18,00 „Dru
meții veseli", 19,05 Muzică u- 
șoară romînească, 19,30 Teatru 
la microfon: Premiera „Șoi
mul". Adaptare radiofonică după 
piesa lui Mihai Davidoglu, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,00 Muzică ușoară, 8,30 
Clubul voioșiei, 10,30 Revista 
presei străine, 10,50 Transmisie 
din sala Ateneului a concertului 
orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu", 
13,15 Muzică ușoară, 14,30 La 
microfon: „Satira și umorul", 
15,35 Mari cîntăreți de operă 
din trecut, 16,00 Vorbește Mos
cova ! 16,45 Soliști șî formații
artistice de amatori, 18,20 Inter
pret de muzică ușoară, 19,00 
Program pentru iubitorii de ro
manțe, 19,30 „In liniștea serii", 
program de muzică ușoară, 20,35 
Muzică de dans. 21,15 Pagini 
alese : Astă seară citește artista 
emerită Maria Cupcea, 21,30 
Muzică de dans

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul I — 7,00,
13,00, 19,00, 22,00, 23,52 ; Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.

O

CINEMATOGRAFE
27 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Misiune periculoasă; AL. 
SAHIA: Ani înflăcărați; MUN
CITORESC : Amnarul fermecat; 
PETRILA: Ștrengarii; LONEA: 
Dragoste pe note; l.IVEZENI: 
S-au cunoscut cu toții; ANI- 
NOASA: Casa părintească;
VULCAN : S.O.S. în cosmos; 
CRIVIDIA : Nauris; LUPENI : 
Unchiul meu Iacinto; BARBA- 
TENI: Soarta unui om; UR1- 
CANI; In căutarea comorii. .



A DOUA ZI A VIZITEI
LIH N. S. HRUȘCIOV IN FRANȚA

Comunicatul comun al guvernelor 
R. P. Chineze și Nepalului

PARIS Corespondență specia
lă :

A doua zi a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în Franța a fost marca
ta de tratativele care au avut 
loc la Palatul Elysee între șeful 
guvernului sovietic și președinte
le Republicii Franceze, De Gaul
le. La ora 10, ora locală, N. S. 
Hrușciov a plecat de la reședin
ța sa (Quai d’Orsay) spre Palatul 
Elysee. El a fost întîmpinat la 
intrarea în Palatul Elysee de pre
ședintele De Gaulle

Tratativele au durat două ore 
și 15 minute, cu un sfert de ceas 
mai mult decît timpul prevăzut. 
După tratativele cu președintele 
De Gaulle, N. S. Hrușciov s-a 
îndreptat spre reședința sa și du
pă' o scurtă odihnă a plecat la 
reședința șefului guvernului fran
cez, Debre, — „Hotel Matignon" 
unde premierul francez a oferit 
un dejun în cinstea înaltului oas
pete sovietic. La dejun, care a 
decurs într-o atmosferă caldă, au 
participat în afară de N. S Hruș
ciov, Nina Hrușciova, A. N. Ko-

Adunarea festivă consacrată 
prieteniei franco-sovietice

PARIS 25 (Agerpres)
La 24 martie în sala de con

certe „Pleyel“ a avut loc din ini
țiativa asociației „Franța-Uniunea 
Sovietică“ o adunare festivă con
sacrată prieteniei franco-sovietice.

N. S. Hrușciov, care nu a pu
tut participa personal la această 
adunare, a adresat participanți- 
lor un mesaj căruia i-a dat citi
re Olga Ivascenko, deputat al 
•Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
In mesaj se spune •

Prietenia dintre popoarele Fran
ței și Uniunii Sovietice are rădă
cini adînci în trecutul îndepăr
tat. Ea s-a cimentat prin sîngele 
vărsat în comun de cei mai buni 
fii ai popoarelor noastre în lup
ta împotriva dușmanului comun 
Poporul sovietic prețuiește aceas
tă prietenie și face totul pentru 
ea ea să se întărească și să se 
dezvolte spre binele țărilor noas
tre, spre binele păcii și securită
ții în Europa și în întreaga lu
me.

Federația oamenilor de știință și fizicienilor 
americani salută ultima propunere făcută 
de Uniunea Sovietică în cadrul Conferinței 

de la Geneva
WASHINGTON 25 (Agerpres)
Federația oamenilor de știință 

și fizicienilor americani condusă 
de cunoscutul fizician David In
glis, a dat publicității o declarație 
în care salută ultima propunere 
făcută de Uniunea Sovietică în 
cadrul Conferinței de la Geneva 
a celor trei puteri în problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară ca pe o „importantă ac
țiune pe calea spre un acord".

In declarația federației care 
reunește peste 2000 de remarca
bili oameni de știință americani 
se subliniază în mod deosebit că 
de fapt Uniunea Sovietică „a pri
mit cu unele rezerve propunerea 
președintelui Eisenhower din 11 
februarie cu privire la interzice
rea tuturor experiențelor nucleare 
cu excepția experiențelor subtera
ne de mici proporții".

Subliniind că aceste rezerve 
îmbunătățesc propunerea lui Ei
senhower, autorii declarației scriu: 
„Un scop important al încetării 
experiențelor nucleare este preîn- 
timpinarea răspindirii armei nu

sîghin, A. A. Gromîko, G. A. 
Jukov, O. I. Ivascenko, S. A. 
Vinogradov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în Franța și 
alte persoane care-1 însoțesc, pe 
șeful guvernului sovietic. Din 
partea franceză la dejun au par
ticipat ministrul Afacerilor Ex
terne, Couve de Murville, miniș
trii de stat Jaciuinnot și Fray, 
ministrul Instrucțiunii, Joxe și 
alte persoane oficiale

înaintea dejunului N. S. Hruș
ciov a înmînat primului mițiistru 
Debre o copie a fanionului so
vietic depus pe Lună de racheta 
cosmică sovietică. Primul minis 
tru al Franței a mulțumit' cordial 
șefului guvernului sovietic pentru 
acest dar remarcabil.

In cursul dejunului M. Debre 
și N. S. Hrușciov au rostit cu- 
vîntări.

In cursul după-amiezii la orele 
16, ora locală, N. S. Hrușciov și 
persoanele care-1 însoțesc, au vi
zitat primăria orașului Paris, un
de a avut loc o recepție în cins
tea șefului guvernului sovietic.

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

Sîntem pentru extinderea comu
nă a relațiilor economice și cul
turale dintre poporul sovietic și 
poporul Franței

Din prezidiul adunării din sa
la „Pleyel" făceau parte membri 
ai Prezidiului asociației „Franța- 
U.P.S.S." în frunte cu peneralul 
Petit precum șl Maurice Thorez, 
Jacques Duclos și alții.

Luînd cuvîntul, generalul Petit 
a salutat vizita lui N. S. Hrușciov 
și i-a urat mari succese în tra
tativele cu conducătorii guvernu
lui francez.

Generalul Petit i-a înmînat 
Ninei Petrovna Hrușciova care a 
participat la adunare, o carte cu 
semnăturile a milioane de fran
cezi care se pronunță pentru prie
tenia cu Uniunea Sovietică. Car
tea cu semnăturile strînse în în
treaga Franță a fost înmînată 
pentru a fi transmisă lui N. S. 
Hrușciov.

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

cleare în alte state și, prin a- 
ceasta, micșorarea pericolului 
dezlănțuirii din întîmplare a u- 
nui război nuclear și întărirea se
curității internaționale. Din acest 
punct de vedere propunerea sovie
tică, menținînd principalele punc
te ale propunerii noastre este, 
după cum se vede, o variantă 
mai bună"

In legătură cu aceasta oamenii 
de știință americani se pronunță 
împotriva exploziei nucleare sub
terane „în scopuri pașnice", pre
văzută de Comisia pentru energia 
atomică. Ei subliniază că Statele 
Unite nu trebuie să efectueze a- 
ceastă explozie în pofida opiniei 
publice mondiale. „Ținînd seama 
că încheierea acordului cu privi
re la încetarea experiențelor nu
cleare, ca urmare a ultimei pro
puneri sovietice s-a apropiat, se 
spune în încheierea declarației, 
întregul program de cercetări în 
domeniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice trebuie 
să fie internaționalizat".

Erau prezente aproximativ 2000 
de persoane, reprezentanți ai ofi
cialităților orașului. Pierre Deva- 
rigne, președintele Cons” iubii 
municipal l-a salutat pe N. S. 
Hrușciov.

Parizienii au primit cu multă 
simpatie pe Nina Petrovna Hruș
ciova, soția lui N. S. Hrușciov.

in cursul zilei de joi au avut 
loc și alte întrevederi între re
prezentanți oficiali sovietici și 
francezi. A. N. Kosîghin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a avut o între
vedere cu dl. Baumgartner, mi
nistru al Finanțelor și Economiei 
Franței pentru discutarea proble-, 
melor economice de interes co
mun. De asemenea, A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., s-a întîlnit — pen
tru a doua oară — cu ministrul 
de Externe al Franței, Couve de 
Murville.

Lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare

GENEVA. Trimisul special A- 
gerpres, Horia Liman, trans
mite :

Ședința din 24 martie a Co
mitetului celor 10 țări pentru 
dezarmare a fost prezidată de 
șeful delegației romîne. Eduard 
Mezincescu.

Cel dinții vorbitor. M. Nasz- 
kovski, șeful delegației polone, 
a analizat două aspecte cuprin
se în planul de dezarmare gene
rală și totală propus de Uniunea 
Sovietică si care — după cum 
a reieșit din ședințele anterioa
re — constituie o preocupare 
pentru unii delegați: problema 
securității și aceea a bazelor 
militare. Delegatul polonez a 
arătat că programul sovietic 
este bazat pe un sistem de mă
suri menit să împiedice renaș
terea armatelor și să elimine 
dezechilibrul dintre armamentele 
clasice și cele atomice. Implicit, 
măsurile prevăzute asigură echi
librul dintre state în fiecare e- 
tapă și deci înlătură pericolul 
unui război. Arătînd în conti
nuare că planul sovietic acordă 
importanța cuvenită problemei 
bazelor aflate pe teritorii străi
ne ca o parte componentă a 
unui program de dezarmare 
realist, vorbitorul a subliniat 
necesitatea înscrierii în planul 
occidental a acestei probleme.

Delegatul francez, Jules Moch, 
reluînd problema controlului

Scrisoarea adresată de N. S. Hrușciov 
unei școli din New York

MOSCOVA 24 (Agerpres)' — 
TASS transmite textul unei scri
sori adresate de N. S. Hrușciov, 
elevilor unei școli newyork-eze:

Dragi școlari americani!
Scrisoarea dv. m-a emoționat 

foarte mult. Vă mulțumesc pen
tru cuvintele voastre de salut și 
la rîndul meu, vă urez sănătate, 
succese în învățătură și fericire 
în viață.

Scrieți că în școala voastră 
învață aproximativ 2000 de per
soane —■ băieți și fete de dife
rite naționalități și religii. Sper 
că aceasta nu vă împiedică să 
tnvățați împreună în mod armo
nios, să vă jucați veseli- și să 
cîntați. Vreau să vă comunic că 
în țara noastră trăiesc și mun
cesc împreună cu bucurie și în 
fericire oameni de multe națio
nalități. îi unește năzuința comu

PEKIN 25 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

China Nouă, la Pekin și Katman
du a fost publicat comunicatul 
comun al guvernului Republicii 
Populare Chineze și guvernului 
regal al Nepalului semnat la 1 
martie la Pekin de către premie
rul Consiliului de Stat al R.P 
Chineze, Cin En-lai. și primul 
ministru al Nepalului, Koirala

Comunicatul comun caracteri
zează acordul dintre R. P. Chi
neză și Nepal în problema fron
tierei dintre cele două țări ca „o 
nouă pagină în istoria relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
țări".

In comunicatul comun se ara
tă că guvernul chinez, la cere
rea guvernului Nepalului, a ac 
ceptat să acorde Nepalului aju
tor gratuit în curs de trei ani în 
sumă de 100 milioane rupii in
diene.

Guvernele celor două țări au 
căzut de asemenea de acord să

discutată în ședința anterioară, 
ă declarat că precizările lui Va
lerian Zorin au contribuit la cla
rificarea unor puncte asupra 
cărora — după părerea sa — 
există de pe acum un acord u- 
nanim. Cu toate acestea el a 
afirmat că ar fi necesar să se 
stabilească în prealabil, ca un 
principiu general de control, ve
rificarea nu numai a cantităților 
de arme eliminate, ci și a can
tităților rămase — care de fapt 
nu fac obiectul măsurilor de re
ducere.

Răspunzînd delegatului fran
cez, Valerian Zorin a subliniat 
că punctele relevate de Jules 
Moch și asupra cărora există un 
acord sînt suficiente pentru a se 
trece la- examinarea unor măsuri 
concrete de dezarmare. însuși dl. 
Moch, după cum a arătat Vale
rian Zorin, a recunoscut că ce
rerea sa nu are o importanță 
substanțială pentru o serie în
treagă de categorii de arma
mente. Așadar, a căuta să dăm 
o soluție generală acestei pro
bleme ar însemna să alunecăm 
într-o discuție abstractă, sterilă, 
care ne-ar îndepărta de obiecti
vul nostru : punerea în aplicare 
a unor măsuri eficiente de de
zarmare.

Ultimul vorbitor a fost dele
gatul britanic Ormsby-Gore, ca
re s-a declarat satisfăcut de pre
cizările făcute de Valerian Zo
rin. considerîndu-le utile.

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

nă de a trăi în pace și prietenie 
eu toate popoarele de pe pămînt.

Țara noastră — Uniunea So
vietică — face tot ce-i stă în pu
tință pentru ca copiii din întrea
ga lume să poată trăi creste, 
învăța și juca, iar oamenii de pe 
întregul glob să poată, munci în 
liniște fără să fie nevoiți să se 
gîndească la primejdia unui nou 
război, fără să se teamă pentru 
viitorul vostru

Vă urez vouă, ca și întregit 
tineri generații din America, să 
aflați despre război numai din 
manualele de istorie, să nu-l ve
deți niciodată cu proprii voștri 
ochi.

Vă urez încăodată fericire șt 
toate cele bune,

N. S. HRUȘCIOV
17 martie 1960 > 

deschidă reciproc ambasade la 
Pekin și Katmandu.

Pornind de la năzuința pro
fundă și sinceră de menținere a 
unei păci trainice și a unei prie
tenii strînse între cele două țări, 
se spune în comunicat, guvernul 
Chinei a propus ca cele două 
țări să încheie un tratat de pace 
și prietenie.

Primul ministru Koirala, se' 
subliniază în comunicat, a invi
tat pe premierul Ciu En-lai să 
viziteze Nepalul și acesta a ac
ceptat cu satisfacție invitația. Ce
le două părți au căzut de acord 
să examineze și să încheie un 
tratat de pace și prietenie între 
cele două țări în timpul vizitei 
premierului Ciu En-lai în Ne
pal.

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

S C

Concurs cu tema 
„Cine cunoaște bine 

R. P. Romînă“
SOFIA 25 (Agerpres)
La Sofia, în saloanele Casei 

Centrale a Armatei a avut loc 
la 24 martie o adunare festivă 
cu prilejul închiderii concursului 
„Cine cunoaște- bine R. P. Ro 
nă“, organizat de Școala me<«ty 
nr 22 din Sofia

Cu acest prilej prof. Melinschi. 
a conferențiat despre geografia, 
istoria și economia R. P. Romî
ne și a relevat prietenia cu vechi 
tradiții care unește popoarele bul
gar și romîn

Participanților la concurs cla
sați pe primele locuri le-au fost 
înmînate premii din partea am
basadei R. P. Romîne la Soția

După ce corul școlii a prezen
tat un frumos program artistic 
romînesc, participanții la festivi
tate au vizionat filmele romînești 
„Lacul roșu” și „La horă".

Noi recorduri 
stabilite de „TU 114”

MOSCOVA 25 (Agerpres) —‘ 
TASS anunță :

La 24 martie un avion turbo- 
propulsor de pasageri „TU 114" 
avînd la bord o încărcătură de 
25 tone a efectuat un zbor pe dis
tanța Moscova—Oriol—- Moscova 
(1002,098 kilometri) cu o viteză 
record de 871,38 kilometri pe oră. 
Avionul a zburat la o înălțime 
de 8000 metri, și a parcurs dis
tanța într-o oră și 9 minute. E- 
chipajul avionului a fost condus 
de pilotul Suhomlin-

Viteza obținută depășește con
siderabil recordurile mondiale o- 
ficiale. In acest zbor au fost sta
bilite simultan 8 recorduri mon
diale: cu încărcătura de 1, 2, 5, 
10,15,20 și 25 tone și de viteză 
fără încărcătură. Recorduri!»*  de 
viteză cu încărcătură de 1, 2 și 
5 tone întrec cu 276,427 km. pe 
oră recordul mondial stabilit de 
Grabowski (S.U.A.), cu 296,666 
kilometri pe oră cel de 10 tone 
stabilit de Barletl (S.U.A.). Vite
za de zbor fără încărcătură îm
bunătățește cu 177,6 kilometri pe 
oră recordul mondial stabilit de 
Cocran (S.U.A.). Recordurile cu 
încărcătură de 15, 20 și 25 tone 
au fost stabilite pentru prima 
oară.

Materialele privind acest zbor 
vor fi trimise Federației interna
ționale de aviație pentru a fi 
omologate ca noi recorduri mon
diale.


