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vechi din cadrul

actiune muncitorii 
tone de fier vechi

Fier vechi pentru 
oțelarii hunedoreni

Organizația de bază U.T.M. 
de la preparația Petrila și-a pro
pus să mobilizeze tineretul la 
colectarea unor importante can
tități de fier vechi. Zilele trecute 
organizația de bază a mobilizat 
echipele de muncitori la colec
tarea fierului 
preparației.

In această 
au strîns 20
care a fost transportat la ram
pa de încărcare urmînd a fi în
cărcat în vagon și expediat oțe- 
larilor hunedoreni. De asemenea 
s-au colectat peste 1000 kg. fon
tă și 300 kg. deșeuri de bronz.

In munca de colectare a fie
rului vechi s-au evidențiat echi
pele conduse de tov. Toth Iosif, 
Nicula Aurel, Spirache Nicolae, 
Hogh Iosif și Pohl Anton, iar 
la strîngerea bronzului, din ca
re se vor turna diferite bucșe 
pentru necesitățile preparației, 
s-a evidențiat echipa tovarășului 
Marcu Dumitru, din care fac 
parte tinerii Podar Ioan, Lățea 
Aristică și Ceșca Anton.

Atenți cu cumpărătorii
Cine vizitează magazinul de 

textile din Braia-Lupeni rămîne 
cu o frumoasă impresie atît des
pre curățenia și ordinea din ma
gazin cit și despre atitudinea 
vilizată a vîrizătorilor față 
cumpărători.

Tovarășei Musta

ci- 
de

Maria — 
vînzătoare la acest magazin — 

întotdeauna 
cumpere

cumpărătorii îi cer 
sfatul cînd vor să-și 
ceva fiind convinși de ajutorul 
ei sincer și de priceperea ei. La 
fel de atent se poartă cu clienții 
și gestionarul Belovan Ioan. A- 
mîndoi figurează în cartea evi- 
dențiaților de la O.C.L. Produ
se Industriale.

In felul acesta nici nu e 
mirare că pînă la data de 
martie magazinul de textile 
Braia își îndeplinise planul 
proporție de 124,80 la sută.

de
22 
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în

Citiți în pag. !V-a
• Pretutindeni poporul fran

cez continuă să-l primeas
că cu bucurie pe N. S. 
Hrușciov.

• In preajma celei de a 
aniversări a eliberării 
gairiei.

• Marinarii sovietici au 
vat un vas etiopian.

• Un cunoscut economist a- 
merican recunoaște supe
rioritatea economiei sovie
tice.

15-a
Urt-

sal-

Patriei - tot mai mult cărbune 
cocsiiicabll!
LUCRĂTOARE — 7368 TONE DE CĂRBUNE 
8639 TONE DE CĂRBUNE ENERGETIC

• IN 23 ZILE 
COCSIFICABIL ȘI 
PESTE PLAN

• TOATE EXPLOATĂRILE ȘI-AU DEPĂȘIT SARCINILE LU
NARE DE PLAN

• LA MINA LUPENI — PRODUCȚIA ZILNICĂ RECORD, 
cele planificate. Producția a- 
ceasta — cea mai mare realizată 
la Lupeni în ultimii ani — s-a 
obținut prin creșterea producti
vității medii zilnice la peste 
1,050 tone pe post. Cu excepția 
sectorului II, toate sectoarele 
minei și-au depășit sarcinile zil
nice de plan. In frunte au fost 
frontaliștii sectorului III. Din 
frontalele lor, brigăzile conduse 
de Ghioancă Sabin, Spînu Pe
tru, Luca Vasile, cea din prea- 
bataj a lui Jurca Roman și din 
alte locuri de muncă s-au extras 
peste plan 210 tone de cărbune. 
181 tone de cărbune au trimis 
peste planul zilnic și minerii 
sectorului IV B. date în mare 
parte din frontalele conduse 
Scheianii loan și

Succese — 
la toate minele I

fiecare zi 
ne apropie 
Mai. coloc- 
tuturor ex-

plan 
luna 

au 
tone 
care

Cu 
care 
de 1 
tivele 
ploatărilor miniere
obțin noi și im
portante succese 
în întrecerea so

cialistă. La cele 23.921 tone de 
cărbune care s-au dat peste 
în ianuarie și februarie, în 
curentă minerii Văii Jiului 
mai adăugat încă 16.004 
de cărbune peste plan din
— lucrul cel mai important — 
7368 tone este cărbune cocsifi
cabil. Succesele obținute de mi
nerii Văii Jiului în acest aji se 
datoresc activității politice duse 
în rîndurile lor de organizațiile 
de partid, desfășurării pe baze 
concrete, cu angajamente mobi
lizatoare. a întrecerii socialiste, 
extinderii mecanizării și a meto
delor avansate de muncă. Aces
tea au permis tuturor, colective
lor miniere să-și depășească 
substanțial sarcinile de plan. U- 
nele colective, cum sînt cele de 
la Petrila Lonea și Aninoasa 
extrag deja cărbune în contul 
primelor zile din aprilie. Pro
ductivitatea obținută depășește 
cu mult o tonă pe post la ex
ploatările Lonea, Petrila, Ani
noasa, Uricani și în ultimele zile 
la mina Lupeni. Au depășit de 
asemenea randamentul de 0,910 
tone pe post și minerii de la 
Vulcan

ploatările Lonea,

Producție zilnică 
record la mina Lupeni

Colectivul minei Lupeni s-a 
angajat să dea peste plan cel 
puțin 6.000 tone de cărbune coc 
sificabil pînă la 1 Mai. Urmînd 
exemplul mobilizator al comu
niștilor, minerii din toate sec
toarele și-au organizat ' mai bine 
munca în această lună. Așa se 
face că pînă în prezent colecti
vul de aici a adăugat celor 1342 
tone de cărbune extrase peste 
plan în două luni alte 4294 tone 
de cărbune. In ziua de 25 mar
tie, colectivul de aici a obținut 
un deosebit de important suc
ces. In- acea zi, 
s-au recepționat 
tone de cărbune

la preparație 
aproape 700 

primite peste

de
Lukacs Andrei.

Minerii de la Vulcan 
obțin noi succese

Cantitățile de 
cărbune extrase 
de minerii de la 
Vulcan. mereu 
mai mari decît 
cele planificate 
dovedesc că aici 
minerii luptă pen

tru îndeplinirea cu cinste a an
gajamentelor de întrecere. In 
luna curentă colectivul minei 
Vulcan și-a depășit cu 2080 tone 
de cărbune sarcinile de plan, 
prin aceasta recuperînd rămîne- 
rea în urmă. Față de planul a- 
nual la z'i minerii de la Vulcan 
au un plus de producție de 460 
tone de cărbune. In fruntea în
trecerii pe mină sînt colectivele 
sectoarelor I și II, sectoare care 
dau cărbune cocsificabil. Brigă
zile de tineret de la sectorul î 
au extras peste planul lunar 
1533 tone de cărbune, cantitate 
care se adaugă la celelalte 857 
tone de cărbune date peste plan 
în lunile anterioare. La sectorul 
II s-au extras peste plan 217 
tone de cărbune. Printre brigă
zile de mineri care au obținut 
rezultate de seamă se numără 
cele conduse de Csiki Emeric, 
Moraru Nicolae, Bordea Ema- 
noil, Gantz Ștefan și altele.

G. D.

Minerii Pîrja Viorel și Marian Teofii sînt veseli. Au și de 
ce. Harnicul colectiv al minei Petrila, din care fac parte și-a de
pășit sarcinile de plan pentru perioada trecută din acest an cu 
mai bine de 13.200 tone de cărbune.

Rodul muncii 
harnicilor mineri 
de la Petrila în a- 
cest an este deo
sebit de bogat. 
Din abatajele mi
nei s-au extras 
peste planul a- 

tone de cărbu- 
s-a obținut pe 
productivității 

la peste 1,120

nual la zi 12.800 
ne, cantitate care 

4seama creșterii 
muncii în medie 
tone pe post

Economia națională are însă 
nevoie nu numai de cărbune mult, 
ci și curat, fără șist în el. Or, 
trebuie arătat că în acest an 
minerii de la Petrila au dat căr
bune mult peste plan, dar au dat 
și mult șist. Pentru calitatea ne
corespunzătoare a cărbunelui ex
tras colectivul minei Petrila a 
suportat în ianuarie o penalizare 
de 25.000 lei, iar în februarie 
195.000 lei. Ce a însemnat aceas
ta pentru îndeplinirea angajamen
tului luat de minerii petrileni 
este foarte ușor de văzut. Dacă în 
primele două luni ale anului mi
nerii de aici ar fi extras cărbune 
de bună calitate, deci n-ar fi 
suportat penalizări, ei ar fi pu
tut raporta obținerea unor eco
nomii peste plan de circa 360 000 
lei, în care se însumează și eco
nomiile obținute prin folosirea 
altor rezerve interne, deci mai 
mult decît s-au angajat să obțină 
pînă la 1 Mai

Colectivul minei Petrila a mai 
fost criticat în ziarul nostru pen
tru slaba sa preocupare in ce pri
vește calitatea producției. Răs
punsurile primite la redacție mo
tivează depășirea conținutului de 
cenușă admis, prin existența u- 
nor condiții de exploatare nefa
vorabile. Așa de pildă, într-umul 
din răspunsuri se arată că ma
joritatea abatajelor exploatează 
în prezent strate acoperitoare, 
stratele 4, 5, 14, care au un con
ținut de. șist destul . de ridicat.

raza 
cenușă 
la su- 
în ra-

La panoul B stratul 4 în 
sectorului TI, procentul de 
în cărbune atinge 55—57 
tă, la stratul 14 panoul A 
za sectorului I cărbunele conține
cenușă în proporție de peste 59 
la sută. Este drept că la Petrila 
condițiile de zăcămînt formează 
deci una din cauzele obiective 
care îngreunează activitatea pen
tru extragerea unui cărbune cu
rat.

Se manifestă însă și o seamă 
de cauze subiective, care înlătu
rate, ar putea permite să se dea 
totuși cărbune fără șist vizibil 
mult. In luna martie de pildă, 
pînă în ziua de 23 procentajul 
mediu de cenușă depășește cel 
admis cu 3,5 la sută. In perioada 
de mai sus s-au înregistrat ia 
cărbunele extras de la Petrila ur
mătoarele conținuturi de cenușă 
pe sortimente: la sortul 0—10 
mm.. 29,5 la sută, la sortul 10— 
80 mm., 36,4 la sută, la sortul 
mai'mare ca 80 mm., 38,9 la su
tă. Iată deci una din cauzele 
subiective : neglijarea șistului vi
zibil la locurile de muncă. La 
banda care duce cărbunele de la 
culbutor spre preparație deseori 
se pot vedea blocuri de piatră 
de greutate ' pînă la 25—30 kg., 
blocuri care puteau fi alese chiar 
în abataje.

Comitetul- de partid a trimis 
multe foi volante brigăzilor de mi
neri indicîndu-le- acestora să a- 
corde- aceeași grijă calității căr
bunelui ca și cantității. După 
cum stau însă lucrurile în pre
zent se pare că totuși măsura a- 
ceasta, bună de altfel, nu și-a 
atins încă scopul. Procentul de 
cenușă în cărbunele de sortul mai 
mare ca 80 mm. este foarte ridi
cat față de norma admisă. O 
seamă de brigăzi fruntașe în în
trecerea socialistă cum sînt cele

ing. GH. DUMITRESCU
(Continuare în pag. 3-a)

La U.R.U.M.P. muncesc numeroși tineri care s-au calificat în 
uzină. îndrumați de muncitori cu o vastă experiență. Unul din
tre acești tineri este și Balogh Eugen (vezi clișeul). El stăpâ
nește acum tainele frumoasei meserii de strungar, fiind unul din 
fruntașii uzinei

In sprijinul minerilor
Șutul de dimi

neață se termi
nase. m biroul 
sectorului II de 
la mina Vulcan erau cîțiva tineri
care abia ieșiseră din mină. Dis
cutau unele probleme pe care nu 
le lămuriseră în mină și maistrul 
Ursu Virgil le explică. Printre 
cei ieșiți din mină se aflau și 
trei membri din biroul. U.T.M. 
din sector.

In timp ce maistrul le dădea 
explicațiile necesare, pe ușa bi
roului a intrat un tinăr îmbrăcat 
în haine de șut, înalt de statu
ră. Era maistrul miner Sîrbu 
Florea, membru în biroul U.T.M. 
care numai, anul trecut. a termi
nat școala de maiștri mineri din 
Petroșani.

De cum intră în birou se adre
să celorlalți:

— Băieți, în adunarea genera. 
U. T.

cute am
5 prindem
\ ne de muncă voluntară în mină

ca să ajutăm grupele de mineri. 
As propune să mergem cu toții 
să aprovizionăm cu material lem. 
nos grupele de la abataje, pen
tru ca luni dimineață cînd vin

M. din 
hotărit 

duminică

zilele
să

o acțiu-

tre- 
întrc-

minerii la șut să aibă materiale 
pentru susținerea, abatajelor.

— Să mergem, să mergem — 
au răspuns, tinerii în cor.

...Duminică dimineață, clnd 
zorile abia mijiseră 18 tineri se 
îndreptau către galeria de coas
tă de la ,,Bealomaș“. Curînd a 
început încărcatul lemnului in 
cărucioare. Au lucrat băieții cu 
multă voie bună. Timpul a trecut 
pe nesimțite

Au fost trans- < 
portate multe că- ) 
n mioare cu lemn j 
și alte materiale s 

pentru armarea abatajului fron- > 
tal din straiul 15 unde lucrea- î 
ză brigada minerului Bordea-E- I 
manoil. C

Inițiativa biroului organizației X 
de bază U.T.M. din sectorul 11 < 
al minei Vulcan, de a sprijini j 
grupele de mineri, a fost bine / 
venită. Tinerii care au participat \ 
la munca patriotică au fost căi- ? 
duros felicitați, atît de către mi- ( 
nerii din brigada lui Bordea E- 1 
manoil cit și de către șeful sec- S 
torului. i

In această acțiune s-au evi- \ 
dențiat în mod deosebit tovară- » 
șii Enciu Minea, responsabilul I 
brigăzii U.T.M. de muncă patria- C 
tică, lăcătușii Pop loan, Conta > 
Tudor și Stoica Hie, Toth Sigis- ț 
mund, Marta Petru, Sufan Nico- J 
lae, Chetroiu Aurel și multi alții. X

V. DRĂGAN ț 
)



i fotul jilll — DINAMO BACA II 0-0

IN CLTSEU: In meciul de duminică Faur a trebuit să se 
folosească destul de des. Iată-1 respingînd o minge sub „protec
ția" stoperului Lazăr, care îl împiedică pe Ciurdărescu să inter
vină.

Tribunele stadionului Jiul, scăl
date într-un soare călduț de pri
măvară duminică, era arhipline 
cu mult înaintea începerii întîl- 
nirii de fotbal dintre Jiul Petro
șani și Dinamo Bacău. Iubitorii 
fotbalului veniseră să vadă evo
luția echipei locale în cea de-a 
4-a etapă din retur. Răspunsul la 
întrebarea care sînt remedierile 
făcute în echipă după greșelile 
de duminica trecută (întocmirea 
defectuoasă a formației) a fost 
dat chiar de jocul echipei din 
primele minute. Intr-adevăr se 
pare că în sfîrșit — după atîtea 
căutări — s-a găsit formația cea 
mai corespunzătoare, Dacă rezul
tatul a rămas pînă la sfîrșit alb 
se datorește însă faptului că în 
echipa Jiul persistă lipsa efica
cității în atac

Jiul a făcut duminică una din
tre cele mai bune partide din re
tur. Apărarea, bine inspirată, a

știut să anihileze cunoscutele con
traatacuri — în alte întîlniri peri
culoase și eficace — ale dinamo- 
viștilor Apărîndu-se ..la zonă" 
și folosind cu pricepere jocul ..la 
ofsaid" localnicii au reușit să des
trame contraatacurile bazate pe 
viteză și intercepție ale oaspeți
lor. Mijlocașii au creat numeroase 
posibilități înaintării care a ră
mas însă deficitară și d<> data 
aceasta în privința eficacității la 
p*oartă. Folosind o expresie con
sacrată am putea spune că timp 
de 90 de minute „golul a plutii 
în aer" așteptîndu-se să „cadă" 
în poarta oaspeților din moment 
în moment. Dar înaintarea Jiului 
deși a stăuînit aproape tot tim
pul terenul ajungînd de multe ori 
la poarta lui Faur a înttrziat să 
tragă, a șutat defectuos, sau pur 
și simplu n-a șutat de loc pier- 
zîndu-se în combinații inutile. Dl- 
namoviștii s-au apărat și în 8 on-

O—----------- --------

Campionatul regional

din Simeria.

După o pauză de cîteva luni, 
duminică a început returul cam
pionatului regional de fotbal. 
Din nou suporterii acestor echi
pe au trăit emoțiile îniîlnirilor 
de campionat.

LA PETRILA: Echipa Mine
rul din localitate a întîlnit for
mația ceferiștilor
După prima repriză, care a a- 
parținut aproape în întregime 
oaspeților (care au marcat de 
altfel și două goluri), aspectul 
jocului s-a schimbat radical. 
Petrilenii au trecut în mod hotă- 
rtt la ofensivă reușind să aducă 
egalarea prin Teică în minutele 
73 și 75.

LA HAȚEG : Fruntașa seriei 
I-a Minerul Aninoasa a avut 
în prima etapă a returului de

Cînd rugbiștii de la Știința 
Petroșani au plecat în „turneu" 
acum zece zile, suporterii se gîn- 
deau cu oarecare teamă la jo
curile ce le aveau de susținut în 
deplasare.

După ce au făcut un meci nul 
la Ploești, studenții s-au depla
sat la Iași, unde întîlneau e- 
chipa studențească C.S.M.S., 
unul dintre cei mai incomozi ad
versari, o echipă care nu lasă 
să-i scape ușor un punct.

Știința Petroșani pleca handi
capată în acest meci, prin fap
tul că juca în deplasare, iar în 
al doilea rînd pentru că avea 
trei jucători accidentați în meciul 
de la Ploești (Coiculescu, Mă- 
cărăscu, Ciubuc).

Față de formația folosită la 
meciul cu Știința Timișoara, 
(unde Știința Petroșani nu a

susținut o întîlnire deosebit de 
dificilă cu echipa Victoria — pu
ternic întărită în ultimul timp. 
Deși ambele echipe au avut nu
meroase ocazii nu s-a înscris 
nici un gol pînă în minutul 83, 
cînd Golgoțiu Marcel, de la A- 
ninoasa, a reușit să înscrie în 
poarta gazdelor. Minerul Ani- 
noasa a cîștigat astfel cu 1—0.

LA CALAN : A treia echipă 
din raionul nostru. Minerul Vul
can a suferit duminică o înfrîn- 
gere cu 2—0, jucînd sub posi
bilități.

Parîngul Lonea a cîștigat cu 
3—0 întîlnirea cu Corvinul II 
Hunedoara prin neprezentarea 
adversarului (retras din campio
nat).

0-------- -

Ma Petîflțani Dtlnwa 
doaă Hei etape

prea mers pe treisferturi), la 
Ploești și lași s-a jucat cu Mez
drea deschizător la grămadă și 
Mateescu centru. Această for
mulă a întărit mult linia de 
treisferturi a echipei petroșă- 
nene.

După 80 de minute de joc, Ia 
Iași arbitrul a consemnat în 
foaia de arbitraj scorul de 6—6. 
Este un rezultat meritoriu, în 
urma căruia. Știința Petroșani 
și-a păstrat locul cinci în cla
sament, după trei etape, fiind 
una dintre cele cinci echipe ne
învinse.

Duminică, studenții vor tn- 
tîlni pe teren propriu puternica 
formație Constructorul Bucu
rești. Meciul stîrnește un viu 
interes în rîndul jucătorilor și 
mai ales al spectatorilor.

T. I. 

meni, îorinînd un adevărat zid, 
făcînd totul pentru a obține un 
rezultat de egalitate în care ei 
înșiși au sperat puțin 

îmbucurător .este de asemenea 
faDtul că echipa Jitii a început 
să folosească pasele lungi, în vi
teză. în adîncime, să treacă, repe». 
de din apărare la atac și invers* 
Dar înaintarea va trebui să dea 
dovadă de mai mult curaj și cairn 
șutînd în momentul cînd s-a a- 
propiat de 16 metri — ceea ce 
n-a tăcut pînă acum. De pildă, 
în minutul 5 la o învălmășeală 
la poarta oaspeților Faur pără
sește poarta trecînd dincolo de 
linia de 6 metri. Crăciun nea
tent pasează lateral fără să șe
zi seze greșala portarului dinamo- 
vist care părăsise poarta. Asis
tăm apoi la un contraatac termi
nat cu un puternic șut a lui Gram 
de la distanță și „la păianjen" 
iar Crîznic respinge în corner. 
Gazdele pun din nou stăpînire 
pe joc atacînd mereu poarta di- 
narrioviștilor. Pe rînd Ciurdărescu, 
Nertea, Cozmo? și chiar Farkaș 
ajung să tragă la poartă dar ine
ficace.

Le reluare Jiul continuă să do
mine producînd de multe ori pa
nică în apărarea adversă. Chiar 
din primele minute ale reprizei 
a doua Gabor reia cu capul o cen
trare a lui Manea în... bară. Pes
te cîteva minute Faur este pus la 
grea încercare de un șut a lui 
Crișan, fiind nevoit să respingă 
în corner. Dar pe măsură ce tim
pul trece înaintarea Jiului este tot 
mai puțin calmă pierzîndu-se de 
fiecare dată în fața porții. Și în
că ceva. Apărătorii dinamoviști 
au făcut multe greșeli care ar fi 
putut fi „speculate" dacă înain
tarea Jiului ar fi urmărit cu mai 
multă atenție fiecare fază. De pil
dă spre sfîrșitui reprizei a doua 
cînd s-a jucat foarte puțin în 
mijlocul terenului atît Lazăr cît 
și Cincu au luftat sau au inter
venit defectuos ceea ce nu a fost 
sezisat la timp de înaintașii Jiu
lui După cum se vede, duminică, 
Jiul ar fi avut posibilitatea nu nu
mai să cîștige două puncte dar și 
să-și îmbunătățească golaverajul 
Dar...

Arbitrul C. Mitran (București) 
a condus corect următoarele for
mații : Jiul Petroșani : CRÎZNIC,
— Romoșan, VASÎU, FARKAȘ,
— COZMOC. CRIȘAN. - Ma
nea, Crăciun, Ciurdărescu GA
BOR, Nertea. Dinamo Bacău : 
Faur, — GIOSAN I Lazăr, Cin
cu, Cîrnaru, Ujvari, Radulescu, 
Asan, GRAM, Țîrcovnicu, Publik.

Foto-text:
M. DUMITRESCU

Universitățile populare — In slujba educării 
oamenilor muncii

Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii se preocupă 
în permanență pentru a găsi cele 
mai eficiente forme de propaga
re a cunoștințelor politice și ști
ințifice în rîndul oamenilor mun
cii. Una din aceste forme, care 
s-a dovedit foarte utilă, este u- 
niversitatea populară.

Universitatea populară se bu
cură de o largă apreciere a oa
menilor muncii din raionul nos
tru. Se poate spune cu certitudi
ne că lecțiile predate la univer
sitățile populare au trezit un in
teres deosebit din partea cursan- 
ților. Este semnificativ în acest 
sens că în anul școlar 1959—60. 
comparativ cu anul trecut, acti
vitatea universității populare a 
căpătat o amploare remarcabilă. 
In anul școlar 1958—1959 au 
funcționat în Valea Jiului două 
universități muncitorești, numă
rul de înscriși fiind de 90 
cursanți, la care au predat 10 
lectori. In acest an școlar dato

Duminică, la Petroșani au 
terenul 
tivă de elevi din localitate și alte echipe din raion. Iată cîteva re
zultate. FETE 
darie 7—0. BĂIEȚI — Școala sportivă (anul I) 
mixtă Lonea 17—13; Școala sportivă (anul II) — Minerul Lupeni 
16—15.

IN CLIȘEU: O fază din întîlnirea de handbal a echipelor 
feminine.

„Elevul" între echipele

CONCURS DE HALTERE
kg
kg. 
ria 
kg.
72 
kg- 
ria
— 285 kg. (Minerul Lupeni).

S. BALOI
corespondent

La Petrila s-a ținut un con
curs de haltere, cu participarea 
halterofililor din Lupeni și Pe
trila.

In urma rezultatelor obținute 
la cele 3 probe (smuls, împins 

acestei 
56 

kg- 
60

și aruncat) cîștigătorii 
competiții sînt : categoria 
kg. — Virag Mihai — 190 
(Minerul Petrila); categoria

Intîlnirea de box dintre Mi
nerul Lupeni și Metalul Tr. Se
verin a dat cîștig de cauză lu- 
penenilor. Programată duminică 
dimineața în sala cinematogra
fului din localitate, gala a atras 
un public numeros

Meciurile nu s-au. situat la un 
nivel tehnic prea ridicat, aceas
ta și din cauza oaspeților, care 
au prezentat o echipă neomo
genă.

In prima întîlnire Brezoianu 
(Lupeni), primește o replică vi
guroasă de la boxerul Tobă 
(Metalul) pe care reușește să-l 
învingă totuși la limită.

Următorul meci dă loc la o 
luptă epuizantă între Bană (Mi
nerul) și Ginică (Metalul). La 
capătul celor 3 reprize juriul 
consemnează egalitatea.

Al treilea meci dă prilejul ru
tinatului Vagii Dumitru (Meta
lul) să facă uz de frumoasele 
sale cunoștințe 
treacă detașat 
din Lupeni.

încrucișează 
Oegar (Minerul) cu 
(Metalul). Practicînd 
mai clar, cu lovituri bine plasa
te, gazda îl pune în dificultate 
pe metalurgist și-l obligă să a- 
bandoneze în repriza a Il-a.

tehnice si să în- 
pe tînărul Vișa

apoi mănușile 
Braghină 

un box

rită sprijinului direct al sindi
catelor, funcționează în raionul 
nostru cinci universități popu
lare. dintre care patru muncito
rești și una publică. Acestea 
sînt frecventate de 400 cursanți, 
iar numărul lectorilor se ridică 
la 40.

După cum s-a arătat majori
tatea universităților din raionul 
nostru sînt muncitorești. Acest 
lucru pozitiv se datorește fap
tului că în organizarea univer
sităților muncitorești mai mult 
ca oricînd a existat o colaborare 
strînsă între S.R.S.C și orga
nele sindicale.

Programul universității popu
lare reflectă de la sine orienta
rea ideologică și științifică a a- 
cestei forme de activitate.

Să luăm de pildă programul 
universității muncitorești de la 
Petrila. Acesta cuprinde patru 
discipline: socialism științific,
geologie, matematică și exploa
tări miniere. Prin predarea lec

avut loc infiliiiri de handbal pe 
anilor I și II de la Școala spor

Școala sportivă (anul I) -- Școala de gospo- 
Școala medie

— Vejdel Stanislaw — 235 
(Minerul Lupeni); catego- 

64 kg. — Masca loan — 225 
(Minerul Lupeni); categoria 

kg. — Fabian loan — 232 
(Minerul Petrila); catego- 

82 kg. — Apostolescu Torna

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

iigtiol Lupeni — Malul 
Tonii! Severin 1H

Un meci început cu lovituri 
tari de o parte și alta, între 
Florea C. (Minerul) și Mânu 
(Metalul) lasă să se întrevadă o 
luptă palpitantă. In repriza Il-a 
însă lupeneanul trimite o dreap
tă în bărbia metalurgistului, 
care este zdruncinat și ridică 
mîna în semn de abandon.

Deosebit de bun a fost Hege- 
dus (Minerul), care boxînd fru
mos în linie, cu lovituri bine pla
sate, obligă pe adversarul său 
Păcală să abandonez».

Ultima întîlnire opune pe Gră
dinarii (Minerul) lui Artutu 
(Metalul). După trei reprize viu 
disputate, lupeneanul obține o 
binemeritată victorie la puncte, 

i Scor final 13—3 pentru Mi- 
I nerul Lupeni.

' *

III

Se cuvine remarcat entuzias
mul și dragostea pentru acest 
sport al antrenorului Barbu N. 
și tov. Bucur N„ responsabilul 
secției de box de la Minerul Lu
peni, organizatori ai acestei în- 
tîlniri care se străduiesc pentru 
promovarea 
Jiului.

C.
membru în

boxului în Valea

V1RLAN
Comisia raională 

de box

țiilor din domeniul științelor so
ciale, prin temele de socialism 
științific, etc. s-a urmărit expli
carea științifică a fenomenelor 
sociale, răspîndirea ideilor mar- 
xism-leninlsmului, explicarea po
liticii interne și internaționale a 
partidului, popularizarea succe- 
ăelor țărilor socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică în lupta 
pentru consolidarea sistemului 
mondial al socialismului. Prin 
predarea lecțiilor de matematică 
și geologie se urmărește a se 
da cursanților o serie de cunoș
tințe științifice, folositoare lor, 
nu numai pentru creșterea nive
lului de cultură generală, dar și 
pentru înțelegerea problemelor 
legate de procesul de producție. 
Lecțiile au un rol important în 
propagarea cunoștințelor tehnico- 
științifice, necesare sporirii pro
ducției, creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului d» 
cost în industria minieră.

Programe judicios întocmite
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Buna desfășurare a întrecerii 
socialiste — preocupare de seamă 

a comitetului sindical

lună, pen 
mai opera- 
eticacitate

condus in 
de 
de 
să

!.a conferința sindicală care a 
avut loc nu de mult, delegații au 
dezbătut printre principalele pro
bleme ale muncii sindicale desfă
șurarea întrecerii socialiste pen
tru îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor asumate. în cinstea 
zilei de 1 Mai și a sarcinilor e 
onomice stabilite de Conferința 

raională de partid colectivului 
minei Lenea

La mina Lonea, pe baza ana 
Uzării temeinice a posibilităților 
de muncă, în cadrul consfătuiri
lor de producție, brigăzile de mi 
neri se angajează să depășească 
sarcinile de plan, propunîndu-și 
angajamente concrete, mobiliza
toare. De obicei termenele de în 
trecere nu depășesc o 
tru a se putea urmări 
tiv și cu mai multă 
fiind apoi reînnoite

Comitetul sindical, 
permanență de organizația 
partid, a îndrumat comitetele 
secții și conducerile sectoarelor 
desfășoare întrecerea socialistă 
între sectoare pe termene mai 
lungi. Așa de pildă. într-una din 
consfătuirile pe exploatare, colec
tivul sectorului I a chemat la 
întrecere pînă ia 1 Mai toate ce
lelalte sectoare ale minei. Minerii 
de aici și-au stabilit drept obiec
tiv de întrecere să dea peste plan 
pînă la 1 Mai cel puțin 1250 to
ne de cărbune, să obțină un ran
dament mediu de o tonă pe post 
sl să realizeze cel puțin 27.000 
lei economii peste plan. Cum vor 
fi obținute aceste rezultate? Prin- 
tr-o mai bună aprovizionare a 

•«urilor de muncă, prin crearea 
nor condiții mai bune de mun

că la toate abatajele și înaintările 
și mai ales prin continua îmbu
nătățire a calității cărbunelui dat.

I.a chemarea sectorului I au 
răspuns toate sectoarele minei. 
Rezultatul ? Pînă în prezent toate 
sectoarele minei Lonea și-au de
pășit sarcinile de plan, producti
vitatea pe mină a crescut la pes
te 1.017 tone pe post în martie, 
au fost economisiți la prețul de 
cost mai bine de 197.000 lei, a 
scăzut considerabil numărul bri
găzilor care nu-și îndeplinesc rit
mic planul de producție. Pe baza 
acestor rezultate, la Conferința 
sindicală s-a hotărît să se spo
rească angajamentul luat pînă 
h 1 Mai de la 6000 tone de căr
bune la 10.000 tone de cărbune 
peste plan, din care pînă la 22 
martie s-au și dat 9100 tone de 
cărbune

Experiența de pînă acum a do
vedit că în desfășurarea întrecerii 
socialiste un factor de seamă îl 
constituie organizarea consfătui
rilor de producție pe brigăzi și 

/sectoare. Comitetul sindical a în
drumat comitetele de secții să ți
nă aceste consfătuiri cu regulari
tate.și să analizeze în mod concret 
acei indici ai planului la care se 

se poate spu- 
universitatea 
la Vulcan, 

se mai mani-

sînt și cele de la universitatea 
muncitorească Lupeni, cea din 
cadrul colțului roșu U.R.U.M.P. 
și universitatea publică Petro
șani.

Nu același lucru 
ne însă despre 
muncitorească de 
unde și în prezent 
festă o serie de lipsuri în ceea 
ce privește buna desfășurare a 
cursurilor. Deși la începutul a- 
nului cu concursul comitetului 
sindical s-a întocmit un program 
al universității bine gîndit, a- 
ceasta nu se respectă întotdeau
na. Nici pînă în prezent cursan- 
ții nu cunosc programul de în- 
vățămînt din cauza nerespectării 
tematicii fixate de comun acord 
cu organele sindicale. Vina t> 
poartă colectivul de conducere al 
universității, al cărui director 
(Ing. Cosma loan) deși a fost 
ajutat în această direcție, nu 
manifestă preocupare pentru bu
nul mers al cursurilor, lăsînd 
toată munca în sarcina direc 
toarei de studii prof. Stratila F- 
lena.

In general, lecțiile predate la 
universitățile populare au fost

In 
orga-

constată ramîncri în urmă, 
consfătuirile de producție 
nizate pe sectoare în luna februa
rie s-a discutat problema îmbu
nătățirii calității cărbunelui Apoi 
au fost întocmite planuri de mă
suri tehnico-organizatorlce care 
să ducă la îmbunătățirea calită
ții. Printre măsurile ce au fost 
luate putem arăta repartizarea 
maiștrilor și tehnicienilor care vor 
răspunde în mod concret de cali
tatea producției la fiecare loc de 
muncă și de realizarea sarcinilor 
de plan.

Prin controlul efectuat de că
tre organele sindicale și condu
cerea administrativă la fiecare 
loc de muncă în parte s-a reușit 
ca în luna martie să se extragă 
cărbune cu un conținut de cenușă 
măi mic cu 0,4 la sută decît cel 
admis.

Comitetul sindical a îndrumat 
comitetele de secții și conducerile 
sectoarelor să dea o atenție deo
sebită problemei evidenței și pu
blicității întrecerii socialiste. în 
urma acestor indicații putem spu
ne. că s-a îmbunătățit munca în 
cadrul sectoarelor deoarece se 
ține o evidență mult mai bună, 
la zi, a rezultatelor pe care le ob
țin în întrecere brigăzile de mi
neri. Pe graficele de producție 
de 1? minele II și III sînt com
pletate zilnic rezultatele întrece
rii. Comitetul sindical își are. 
graficul său de urmărire a între
cerii. iar în incinta fiecărei mine 
se găsesc panouri și lozinci mo
bilizatoare care popularizează an
gajamentele sectoarelor și brigă
zilor de mineri

Iată cîteva din brigăzile care 
se află în întrecere și reușesc să 
obțină rezultate frumoase. Brigada 
condusă de Culda Teodor a dat 
pînă 
de 1 
peste 
gada 
cea condusă de Molnar
553 tune, iar brigada lui Bîrluț 
Clement cantitatea de 367 tone 
de cărbune peste plan.

OLTEAN U DUMITRU 
secretar al comitetului sindical 

ad minei Lonea

în prezent în cinstea zilei 
Mai 283 tone de cărbune 
sarcina lunară de plan, bri- 
lui Berindei Aurel 390 tone.

Traian
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Al. Russo, SCRIERI ALESE 
(Ediție îngrijită, introducere și 
note de Geo Șerban).

întocmite la un nivel corespun
zător. Ele au reușit prin trata
rea unor teme din domeniile 
cele mai diferite să contribuie la 
formarea concepției materialiste 
despre societate și natură a 
cursantilor. Printre numeroasele 
lecții bune pot fi menționate 
lecțiile de socialism științific și 
economie industrială predate de 
tov. Tomescu Ilie, Pop Aurel, Vi- 
șan loan și Demeter Ștefan

Una din cerințele esențiale 
ale învățărnîntului popular, ca 
și ale învățămîntului muncito
resc în genere, este orientarea 
înspre problemele concrete ale 
construcției socialiste. Astfel, 
lecția „Despre productivitatea 
muncii" predată la universita
tea muncitorească Vulcan de tov. 
Vișan I. a reușit să aibă sufi
ciente exemple concrete și sem
nificative de la exploatarea mi
nieră din localitate. Asemenea 
lecții își ating scopul, înarmînd 
pe cursant! cu cunoștințe folosi
toare activității lor în producție.

in această direcție un progres 
mare a făcut mai ales universi-

(Urmare din pag. l-a)

La Întreprinde
rea de utilaje și 
transporturi de 
la Livezeni. echi
pei de muncitori 
condusă de tov. 
Ghircuță Augus
tin i s-a încre* 
dințat nu de 
mult o comandă 
de balustrade, 
pentru scările 
noilor blocuri de 
locuințe. Echipa 
a obținut impor
tante economii 
de metal. IN 
CLIȘEU : Tov.
Ghircuță Augus
tin dă indicații 
muncitorului Li» 
pan Alexandru 
pentru executa
rea acestei 
menzi.

conduse de Mihai Ștefan, Firoiu 
Ioan, Sidorov Vasile, MicKiev 
Gheorghe și altele dau cărbune 
mult peste plan, dar și mari can
tități de șist vizibil.

La mină s-au luat o seamă 
de măsuri tehnice menite să asi
gure o calitate corespunzătoare 
cărbunelui extras. Așa de pildă, 
la stratele 3 șl 5 artificierii au 
fost îndrumați să puște separat 
sterilul din intercalații, m/canicii 
de crațere care aleg șistul sîrit 
stimulați, iar pentru îmbunătăți
rea indicelui de umiditate s-au 
luat măsuri de drenare a apelor 
de la rambleu etc. Eficacitatea 
tuturor acestor măsuri nu este 
însă pe deplin dovedită de si
tuația existentă. La cărbunele 
blocuri, conținutul de cenușă tre
buie să scadă. Aici minerii sînt 
cei care pot și sînt datori să in
tervină cu maximum de eficaci
tate. Pentru aceasta trebuie însă 
ca începînd de la șeful minei si

I. Creangă, AMINTIRI, PO
VEȘTI, POVESTIRI. Prefață de 
Al. Piru. Ediție îngrijită de G. T. 
Kirileanu.

G. Galaction, OPERE ALESE
— vol. I. Cu o introducere de 
D. Micu. (Ediție îngrijită de T. 
Vîrgolici).
G. Topîrceanu, OPERE ALESE
— vol. I — Poezii, vol. II — 
Proză. (Ediție îngrijită, biblio
grafie și studiu introductiv de 
Al. Săndulescu).

tatea muncitorească de la Pe- 
trila, care printr-o buna orien
tare primită prin sindicat s-a 
preocupat îndeaproape de a îm
bina lecțiile de exploatare mi
nieră cu lucrări de laborator, în 
întreprindere sau la Institutul 
de mine din Petroșani, urmate 
de aplicații practice în produc
ție.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, universitățile populare 
își vor aduce și pe mai departe 
contribuția la opera de ridicare 
a nivelului politic, ideologic, cul
tural și 
populare, 
victoriei 
noastră.

Pentru
însă se cere un interes tot mai 
susținut și din partea comitete
lor sindicale, pentru legarea lec
țiilor de problemele la ordinea 
zilei, pentru o bună mobilizare 
a elevilor la cursuri și continui
tate în predarea materialului 
preconizat.

NICOLAE ȘERBAN 
secretarul Subfilialei S.R.S.C.

Petroșani 

științific al maselor 
cerinfă importantă a 

socialismului în patria

atingerea acestui scop

inginerul șef și pînă la vagone
tari, tot colectivul minei să se 
intereseze de extragerea unui căr
bune cu cît mai puțin șist în el. 
Lucrul acesta poate fi realizat I 

Colectivul minei a demonstrat 
în repetate rînduri că știe să-și 
îndeplinească cu cinste toate sar
cinile pe care și le-a asumat. 
Calea pe care trebuie să se mear
gă la mina Pețrila pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui este 
alegerea șistului în abataje și 
înaintări. In această direcție tre
buie să-și concentreze toată aten
ția atît inginerii și tehnicienii 
minei cît și minerii. Fiecăruia tre
buie să-i fie clar că unui colectiv 
fruntaș cnm este colectivul minei 
Pețrila nu-i •'®te îngăduit să 
piardă nici măcar un leu pentru 
calitatea necorespunzătoare a 
cărbunelui I

O gazeta de perete 
neglijată

La Sfatul popular al orașului 
Pețrila este o gazetă de perete a 
cărei înfățișare judecă aspru co
lectivul ei de redacție format din 
tov. Matei Aron, responsabil. Voi. 
cescu îrina, Hedeșan Ileana și 
Gyurko Joan, membri.

La data de 23 martie a.c. ga
zeta de perete avea un singur 
articol intitulai : „Agitația și pro
paganda de partid în cadrul orga
nizației de bază a sfatului popu
lar Pețrila" semnat de iov. Popa 
Gheorghe, șeful secției gospodă
rie din cadrul sfatului. Celelalte 
locuri de pe gazeta de perete co
lectivul redacției le-a rezervat 
prin petice de hîrtie pentru arti
colele tovarășilor Hedeșan Ilea
na. Sandru Florica, Rotzig Ana 
și Munteanu loan, care nu și-au 
găsit timp să scrie articolele ce
rute de colectivul gazetei. Ce-i 
drept vina o poartă colectivul ga
zetei de perete pentru că a lăsat 
la aprecierea „colaboratorilor" a- 
legerea temei pentru acest nu
măr al gazetei de perete.

Colectivul nu s-a preocupat să 
asigure gazetei de perete un con
ținut bogat, atractiv și mobiliza
tor, nu s-a ostenit să întocmească 
un plan de muncă pentru soriji- 
nirea sfatului popular în mobili
zarea cetățenilor la acțiunile de 
înfrumusețare și gospodărire a 
orașului. De aceea, gazeta de oe- 
rete nu reflectă viața și freamă
tul muncii duse de gospodarii și 
cetățenii acestui oraș, nu oglin
dește munca plină de entuziasm 
a deputaților, experiența lor 
succesele obținute și lipsurile ca
re se mai manifesta.

Biroul organizației de buză de 
partid de la Sfatul popular al 
orașului Pețrila ar trebui să nnu- 
lizeze activitatea colectivului ga
zetei de perete și să-l îndrume 
în muncă în așa fel ca gazeta 
de perete să devină un factor ac
tiv în mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față.

I
 Teatrul de stat !■ 

„ Valea Jiului"

PETROȘANI
PREZINTĂ •: 
marți, 29 martie 1960 
la clubul muncitoresc 

V uican
, miercuri, 30 martie 1960 ; 
i la clubul muncitoresc > 
IAn'noasa

Casa din strada 
Coșbuc 10 

comedie în 3 acte < 
de Florin Vasiliu

Regia ; D. Căpitanu > 
Scenografia ; Lidia Pincus i;

ANUNȚ
întreprinderea de in

dustrie locală „6 August” 
— Petroșani, cu începe
re de la 16 martie 1960, 
a organizat în colabora
re cu O. C. L. Alimen
tara în mai multe ma
gazine expoziții cu vîn- 
zare ale produselor de 
carne.

Vizitați și cumpărați 
cu toții din bogatele și 
gustoasele sortimente 
expuse !

PRQ8RAM UE RADIO
30 martie

PROGRAMUL 1. 8,00 Din
presa de astăzi, 9,30 Vreau să 
știu, 10,20 Muzică din operele 
lui Rossini, 11,30 „Lucrări co
rale inspirate din trecutul de lup
tă al poporului nostru", 13,05 
Concert de muzică ușoară, 15,10 
Din viața de concert a Capita
lei, 16,15 Vorbește Moscova! 
17,15 Fragmente din operete de 
compozitori contemporani, 18,30 
Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,15 Cîntece in
terpretate de formații artistice 
de amatori, 21,00 Școala și via
ța, 21,30 Concert de muzică 
populară romînească. PROGRA
MUL II. 14,30 O colecție pre
țuită de cititori : „Biblioteca pen
tru toți", 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Cîntece de pace și 
prietenie, 18,05 Pagini din tre
cutul de luptă al poporului în 
creația compozitorilor noștri, 
19,00 Concert de muzică popu
lară sovietică. 19,30 Teatru la 
microfon: „Nud cu vioară".
Comedie de Noel Coward, 20,50 
Muzică ușoară, 21,15 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; 20,00 ; 22,00; 23,52. Pro
gramul II: 14,00; 16,00; 18,00; 
21,30; 23,00.

■ ■
CINEMATOGRAFE

30 martie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE: Misiune periculoasă; AL. 
SAH1A: Telegrame; PEȚRILA: 
Nu putem trăi despărțiți; LO
NEA : In misiune specială; ANI- 
NOASA : Undele eterne; VUL
CAN : Pe țărmuri îndepărtate: 
LUPENI : Ultima primăvară; 
BĂRBATEN1 : Capcana lupilor; 
URICANI : Noi trăim în Minsk.
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Pretutindeni poporul francez continuă 
să-l primească cm bucurie pe N. S. Hrușciov

PARIS 28. (Corespondență 
specială Agerpres).

Oprirea lui N. S. Hrușciov la 
Pau a prilejuit — ca și în mul
te alte localități vizitate — o 
vie demonstrație de prietenie 
franco-sovietică. ~ ~ _
centru administrativ al Depar
tamentului Baese Pirenees, este 
un străvechi oraș francez. Aici 
totul amintește de vremurile de 
demult. Locuitorii orașului Pau 
au hotărît să facă oaspetelui so
vietic o primire festivă după da
tini vechi.

In curtea castelului lui Hen- 
ric al IV-lea, de o parte și de 
cealaltă a intrării în castel s-au 
aliniat tineri și tinere îmbrăcați 
în vechi costume naționale. Pe 
un covor roșu, N. S. Hrușciov 
împreună cu primarul orașului 
care l-a întîmpinat se îndreaptă 
spre portalul castelului. De el se 
apropie două tinere Și doi tineri 
ținînd în mîini un miel, un bur
duf de brînză. o sticlă de vin, 
un coș cu fructe. Iată prin ce 
este renumit pămîntul nostru, 
spune primarul. adresîndu-se 
lui Nikita Sergheevici Hrușciov. 
Primiți din partea noastră roa
dele lui. In rîsetele și aplauzele 
furtunoase ale tuturor celor pre
zenți, tovarășul Hrușciov ia în 
brațe mielul și-1 mîngîie cu bîîn- 
dețe. Este adus un coș mare în 
care se află știuleți aurii de po
rumb. Știam că o să vă placă, 
spune primarul. Da, ca vechi 
specialist ‘în domeniul porumbu
lui, pot să apreciez realizările 
dv., răspunde zîmbind Nikita 
Sergheevici Hrușciov.

Apoi toți intră în sala în care 
sînt adunați conducătorii și mem
brii consiliului departamentului 
Pau și ai consiliilor cantoanelor, 
prefectul și alte persoane.

In sală izbucnesc ovații. în
cepe o convorbire prietenească. 
Primarul roagă pe înaltul oas
pete să semneze în cartea de o- 
noare a orașului. Toți ies pe bal
conul castelului de unde se des
chide o priveliște minunată a 
orașului și a piscurilor munți
lor; Pau este situat la poalele 
Pirineilor. Frumoase locuri, oa
meni vrednici, spune Nikita 
Sergheevici.

Apoi oaspeții iau loc în auto
mobile și, salutați de mii de o- 
rășeni, se îndreaptă spre vila 
prefecturii unde vor rămîne pes
te noapte.

Programul zflei de duminică 
e început cu mult mai devreme 
de ora obișnuită și în afara ce
lor prevăzute pentru ziua în

Orașul Pani,

curs. In jurul orei 7 dimineața, 
N. S. Hrușciov a făcut o plim
bare în apropierea vilei în care 
a petrecut noaptea, s-a întîlnit 
cu cîțiva copii cărora le-a îm
părțit mici insigne reprezentînd 
sputnicul. La ora $40 (ora lo
cală) N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțesc au părăsit 
orașul, îndrep4îndu-se spre ae
roport, fiind salutat pe parcurs 
de o mare mulțime care, în ciu
da orei matinale, a ținut să-i 
ureze drum bun. Ovațiile n-au 
contenit... La ora 9,29 (ora lo
cală) avionul personal al preșe
dintelui Republicii Franceze, De 
Gaulle, în care călătoresc înal- 
ții oaspeți și-a luat zborul spre 
Istres.

După o perioadă scurtă de 
zbor avionul a aterizat la Is- 
tres. Aici Nikita Hrușciov a fost 
întîmpinat printre alții de pre
fectul Departamentului Broushosi 
du Rhone, Raymond Picard, și 
de generalul Louis 
mandantul regiunii 
ne, fost comandant 
Normandie-Niemen.
cîov a luat apoi cunoștință de 
sistemul canalelor de irigație e- 
xistent în această regiune 
sudul Franței.

*

Automatizarea 
unei benzi rulante 

la Tatabânya
Recent, trustul carbonifer din 

Tatabânya a aplicat o inovație 
valoroasă la secția de. prelucrare 
a rocilor sterile. Banda rulantă

8 
diu. Experiențele efectuate au a- 8 
rătai că există posibilitatea de a 8 
se prepara din bauxită acest me- 8 
tal greu valoros. Prin tratarea 8 
bauxitei cu sodă caustică se se
pară o mare parte din vanadiu. 
Din soluția rezultată se obține 
vanadiul prin filtrarea cu ajuto
rul unei metode speciale elabo
rate de specialiștii unguri. Prin 
această metodă se produc lunar 
80 de tone sare cristalizată de 
vanadiu care conține 8—10 la 
sută metal.

- ’ ------o------

Comunicatul comun 
iranian o-afgan

TEHERAN 28 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 26 martie la Teheran a 
fost dat publicității un comuni
cat comun iraniano-afgan în le
gătură cu vizita oficială făcută 
la ■ Teheran de primul ministru 
al Afganistanului, Mohammed 
Daud.

In comunicat se arată că în 
timpul vizitei sale la Teheran 
Mohammed Daud a avut între
vederi cu șahul și cu primul mi
nistru Bghabal. „Primul 
tru al Afganistanului și 
ministru al Iranului, se 
în comunicat, au avut un
de păreri în problema relațiiloi 
dintre cele două țări, precum și 
în legătură cu situația interna
țională. Primul ministru al Af
ganistanului a explicat și a con
firmat politica de neutralitate a 
Afganistanului și politica sa de 
nepartîcipare la blocurile mili
tare".

In cursul tratativelor a fost 
discutată problema folosirii ape
lor fluviului Hi'lmend.

minis- 
primul 
spune 

schimb

Delfino, co- 
a 4-a aerîe- 
al escadrilei 
N. S. Hruș-

din

la noi, la 
Evghenia

225 chin-

Hrușciov 
să vă
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8 care transportă pe o distanță de
8 1.500 metri materia primă a 
8fost deservită pînă în ultimul 
| timp de 22 muncitori. In urma 
g inovației propuse de muncitorii 

întreprinderii, această bandă a
8 fost transformată și în nrezent 
8 ea funcționează pe bază de tele- 
| comandă. Dispecerul dirijează 
-o din birou funcționarea benzii și 
q pune în funcțiune și oprește mo- 
8 toarele benzii, iar dacă se ivește 
8 vreo defecțiune dispecerul este 
| informat despre acest lucru prin 
g lămpi și sonerii 
g
8 Prepararea vanadiului
8 " ‘
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De 10 ori mai multe 
medicamente

Recent Institutul de cercetări 
farmaceutice din R.P. Ungară 
și-a sărbătorit zece ani de acti
vitate, bogați in roade, institu
tul a elaborat tehnologia de fa- 8 
bricare pentru peste 60 produse 8 
farmaceutice. Azi industria far
maceutică produce de zece ori

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8O
8
8
8
8
8

8
8 o , o

mai multe medicamente decit cu g
zece ani în urmă. 8

Cotectivul institutului a pre- 8
zeniat pentru- brevetare 304 noi 
medicamente.

din bauxită
Vanadiul, metal greu folosit ca 

material auxiliar la elaborarea o- 
țelului, se procura 
mult din import. 
Recent s-a sta
bilit că bauxita 
care se găsește 
în mari cantități 
în Ungaria, con
ține și un pro
cent de vana-

8
8pînă nu de

pace și nu-tresc speranța că vi
zita lui N. S. Hrușciov în Fran
ța va servi cauzei întăririi păcii, 
de aceea am să vă spun singu
rele cuvinte pe care le-am învă
țat în limba rusă : „Bine ați> 
venit, domnule președinte!". Cei 
prezenți au aplaudat aceste cu
vinte cu căldură.

N. S. Hrușciov s-a interesat 
de unele amănunte în legătură5
cu producția agricolă a acesteii 
regiuni, iar Lamour a dat expli-; 
cații. In acel moment lui N. S. 
Hrușciov i s-au adus cîteva 
mostre de știuleți din porumbul 
cultivat de fermierul Arteanx, 
care a obținut o recoltă de 120 
chintale la un hectar de pămînt. 
irigat. N. S. Hrușciov a luat 
ștruletele în mînă : O recoltă 
minunată, a declarat el, însă-
trebuie să vă spun că 
Parnohol, colhoznica 
Deliuniuk obține cîte 
tale la hectar.

In continuare N. S 
a spus: Dacă aș putea
influențez, v-aș sfătui să culti
vați în regiunea dv. cîte două 
recolte de porumb. Prima recol
tă de porumb să o secerați ca 
siloz pentru vite cînd porumbul 
va ajunge în faza de maturi
tate lactoasă — ceroasă. In re
giunea dv. el ajunge în această 
fază de maturitate la 15 iunie, 
sau poate chiar la 1 iulie, și ime
diat după aceasta să semănați 
a doua recoltă. Acest porumb 
va ajunge în mod sigur nu nu
mai faza de maturitate lactoasă- 
ceroasă ci și aceea de maturitate 
deplină. N. S. Hrușciov a vor
bit în continuare despre con
struirea hidrocentralei din Tad
jikistan, care va permite iriga
rea a 1.300.000 ha. cultivate cu 
bumbac

In încheiere N. S. Hrușciov a 
felicitat pe Lamour și pe ingi
neri peniru această minunată 
construcție care este folositoare 
oamenilor și le-a urat succes.

Apoi, N. S. Hrușciov s-a urcat 
în automobil 
dreptat spre 
mobilele au 
Saint-Gilles a început o ploaie 
torențială. Locuitorii, adăpostiți

NIMES 28 (Agerpres).
Sosit duminică dimineața 

aeroportul din Istres N. S. Hruș
ciov și persoanele care îl înso
țesc și-au continuat imediat dru
mul mai departe în automobile.

Cortegiul trece prin Arles. O- 
rașul este împodobit cu drape
lele de stat sovietic și francez. 
Mii de oameni s-au adunat pe 
străzi. Ei îl salută cu căldură 
pe șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, mulți dintre ei 
țin în mîini drapele sovietice.

N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc sosesc într-o 
regiune în care a fost construit 
un sistem de canaturi. Prin ca
nalul principal, apele R-honului 
intră într-un sistem de irigație. 
Aici a fost construită stația de 
pompare a apei — Pichegu. A- 
ceastă construcție — ale cărei 
lucrări se apropie de sfîrșit — 
este efectuată de către societa-' sub umbrele, l-au salutat pe șe

ful guvernului sovietic.
Cortegiul de automobile a 

trat în orașul Nimes în timp ce 
afară continua să plouă cu gă
leata. Toate străzile precum și 
piața centrală din fața prefec
turii erau 
meni care 
pe șeful 
Pretutindeni se puteau vedea lo
zinci : „Pace", „Trăiască priete
nia francosovietică", 
venit, Hrușciov".

N. S. Hrușciov a 
clădirea prefecturii 
fost prezentați reprezentanții au
torităților locale și persoanele 
oficiale.

Adenauer protagonistul „războiului rece11
TOKIO 28 (Agerpres) 
I.a conferința de presă a can

celarului Adenauer, 
loc la 26 martie la Tokio, acesta 
a insistat din nou 
sității promovării unei politici de 
pe poziții de forță.

Răspunzînd la întrebarea cores
pondentului ziarului japonez 
„Sankei Simbun", care a expri
mat îngrijorarea poporului japo- . 
nez față de cursa înarmărilor nu- I 
cleare și de faptul că Germania { 
occidentală ca membră a N.A.T.O. j 
șf-a anunțat intenția de a se înar
ma cu arma atomică, Adenauer 
nu a găsit necesar nici măcar 
să dezmintă planurile înarmării 
Bundeswehrului cu arme de ex
terminare în masă.

Adenauer a declarat de aseme

pe

și cortegiul s-a în- 
Nimes. Cînd auto- 
intrat în orașul

Fabrica de 
nitrogen din Pet 
(R. P. Ungară) 
a împlinit 25 de 
ani de activita
te. De unde în 
anul 1932 ea 
producea cîte 8 
vagoane de în
grășăminte chi
mice pe zi, azi 
fabrica produce 
aproape 40 de 
vagoane, 
rul 
lor 
la 
proaipe 
IN 

Vedere parțială 
a fabricii.

Numă- 
muncitori- 

a crescut de, 
400 la a- 

2000 
CLIȘEU :

tea „Les du Bas-Hons et du 
Languedoc". Philippe Lamour, 
președintele și director general 
al societății, i-a arătat lui N. S. 
Hrușciov stația de pompare și 
i-a făcut cunoștință cu ingineri. 
In clădirea în care s-au adunat 
muncitorii de la această stație, 
Lamour a adresat lui N. S. Hruș
ciov o cuvîntare de salut. El 
și-a exprimat speranța că În
tre cele două țări se va stabili 
o strînsă colaborare în toate do
meniile, inclusiv în domeniul 
tehnic. Schimbul de experiență, 
a declarat el, este folosit chiar 
și atunci cînd una din țări este 
mai mică decît ceaMtă.

In încheiere Lamour a decla
rat : Toți oamenii au nevoie de

Marinarii sovietici 
au salvat un vas etiopian

NOVOROSISK 28 (Agerpres). 
TASS anunță :

Marinarii sovietici au salvat 
vasul etiopian „Angelica" aflat 
în primejdie în Marea Neagră. 
Plecînd din Istanbul vasul s-a 
îndreptat spre Novorosisk. La 70 
de mile de acest port pe vas 
s-a terminat combustibilul. Va
luri uriașe aruncau vasul din- 
tr-o parte într-alta. S-a ivit pe
ricolul ca vasul să fie azvîrlit 
spre malul stîncos.

La semnalele de alarmă, în 
mare a ieșit remorcherul de sal
vare , 
marea 
vieticî 
vasul 
port.

,,Gromovoi“. Cu toate că 
era agitată marinarii so- 

i au reușit să remorcheze 
etiopian și să-l aducă în

in-

ticsite de mii de oa- 
au salutat cu căldură 

guvernului sovietic.

„Bine aî

intrat în 
unde i-au

care a avut

asupra nece-

lln cunoscut economist american recunoaște 
superioritatea economiei sovietice

NEW YORK 28 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Economia sovietică se dezvoltă 
de două ori mai rapid decît eco

nomia Statelor Unite — 
cunoscutul economist 
Klaus Knorr director adjunct al 
Centrului de cercetări internațio
nale al Universității din Prince
ton.

Intr-un articol publicat în re
vista „General Electric Defense 
Quarteale", Knorr avertizează că 
afirmațiile unor economiști, po-

cons-tată 
american

nea că el „nu va permite" nici 
un fel de amestec în problema 
Berlinului.

Adenauer a dezvăluit unu! din 
scopurile vizitei sale în Japonia 
declarînd că în prezent este ne
cesar să se întărească legăturile 
economice și politice „în lupta 
comuna împotriva comunismului 
mondial".
—_ ----- o------

MacMillan a sosit 
h Washington

WASHINGTON 28 (Agerpres)
La 27 martie a sosit la Wa

shington Harold MacMillan, pri
mul ministru al Angliei, pentru 
a duce tratative cu președintele 
Eisenhower.

trivit cărora creșterea economică 
a Uniunii Sovietice își va înce
tini chipurile ritmul, sînt nefon
date. El arată că accentul care 
se pune în Uniunea Sovietică pe 
dezvoltarea științei și a lucrărilor 
de cercetări științifice, pe intro
ducerea tehnicii noi, precum și 
marile investiții legate de aceasta 
pentru pregătirea cadrelor din do
meniul învățămîntului șî tehnicii, 
duc la noi succese în Uniunea 
Sovietică în multe domenii ale 
economiei

Autorul constată de asemenea 
că Uniunea Sovietică poate fo
losi mai bine decît Statele Unite 
noile procese de producție. „Auto
matica. de pildă, scrie Knorr, ar 
putea fi mai avantajoasă în Ru
sia, unde industria nu-și pune 
problema variației cererii de pia
ță, ca în Statele Unite". Knorr 
este pesimist în legătură cu p 
sibilitatea intensificării ritmulu' 
creșterii economice a Statelor 
Unite

Această diferență dintre ritmul 
creșterii economice a celor dovră 
țări, scrie autorul, va avea desi
gur urmări internaționale impor 
tante El constată printre altele 
că „ritmul creșterii, mai înalt în 
statele comuniste, va crea în ță
rile slab dezvoltate părerea că 
sistemul sovietic este măi sănă
tos și mai dinamic decît vechile 
sisteme, economice din Occident''^


