
Proletari din toate țările, unîțî-vă!

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
a

Feroviarii petroșăneni au obținut :

Bilanțul lunii martie arată că 
echipele de locomotive de la De
poul C.F.R. Petroșani au obți
nut economii de combustibil con
vențional în valoare de 121.000 
lei.

La obținerea acestui succes de 
seamă au contribuit din plin 
multe echipe de locomotive. Bu
năoară echipa de pe locomotiva 
150.1092 condusă de mecan'ci' 
Cătuțoiu Ioan și Rusu Petru a 
obținut o economie de 32 tone 
combustibil convențional

Echipa locomotivei 150.1016, 
compusă din mecanicii Popescu 
Constantin. Urîțescu Romulus și 
fochiștii Todea Avram și Costă- 
chel Pavel au economisit 30 
tone combustibil convențional.
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C.u combustibilul economisit 

fiecare din cele două echipe
pot remorca 6 trenuri de marfă 
pe distanța Petroșani—Simeria 
și retur, fiecare garnitură avînd 
uri tonaj de peste 1200 tone.

Echipa mecanicului Bogățeanu 
Nicolae care lucrează pe locomo
tiva 23.0.005 de la trenuri de că
lători a economisit în martie 20 
tone combustibil, cantitate cu 
care se pot remorca cel puțin 
5 trenuri de călători pe distanța 
Lupeni—Simeria și retur.

Rezultate importante au obți
nut de asemenea echipele con
duse de mecanicii Rudeanu Fran- 
cisc, Roșea loan și Balaș Petru. 
Fiecare din aceste echipe a eco
nomisit cîte 20—25 tone de com
bustibil convențional.

SIMPOZION CINEMA TOGRAFIC
A devenit o tradiție a studiou

rilor de filme „București" ecra
nizarea operelor lui I. L. Cara- 
giale Șirul acestor realizări este 
completat acum de filmul „Te
legrame". Scenariul a fost scris 
'e Mircea Ștefănescu, iar regia 

acestui film colorat, vesel, apar
ține lui Gheorghe Nagy și Atmel 
Mihelesz

Filmul „Telegrame" prinlr-o 
satiră usturătoare biciuiește par-

tidele politice din Romînia de al
tădată, năravurile societății para
zitare, lipsa de concepții, punînd 
în lumină falsul patriotism al 
burgheziei.

Cu prilejul prezentării ucestei 
valoroase opere cinematografice 
in orașul Petroșani, la cinemato
graful' „Al. Sahia", cu concursul 
prof. Verzan Marin a fost orga
nizat un interesant simpozion 
primit cu interes de spectatori.
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Citiți în pagina IV-a
• Poporul francez continuă să-l aclame pe N. S. Hrușcîov
• Conferința pentru dezarmare de la* Geneva
• „Cartea de aur“ a prieteniei franco-sovietice
• Strauss și conferința miniștrilor de Război occidentali de 

la Paris
• Conferința de presă a președintelui Eisenhower
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Colectivul sectorului I.L.L. Petroșani obține însemnate
economii bănești peste plan în fiecare lună, economii realizate 
prin valorificarea deșeurilor și a altor materiale recuperate. Echi
pa de tîmplari condusă de Horvath Ștefan este fruntașă în lupta 
pentru economii. IN CLIȘEU: Tovarășul Horvath Ștefan (primul 
din stingă) în mijlocul echipei pe care o conduce

al minei
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Pe Șantierul 7 construcții din Lupeni
Lucrările de zidărie 

sînt pe terminate
In cadrul Șantierului 7 con

strucții Lupeni lucrează brigăzi 
de zidari harnice. Multe dintre 
ele se întrec pentru a obține drar 
pelul de brigadă fruntașă pe șan
tier.

Bilanțul celor două decade și 
jumătate arată că brigada de 
zidari de la blocul 22 condusă dc 
tov. Sandu Tudor a obținut cele 
mai bune rezultate în muncă. De 
la începutul lunii martie și pînă 
în prezent la blocul 22 ce cu
prinde 36 apartamente s-a ter
minat de zidit aproape complet 
etajul 4. Pînă în prezent s-au 
terminat două tronsoane iar a- 
cum se lucrează la tronsonul al 
3-lea

Datorită muncii depuse aceas
tă brigadă a reușit să realizeze 
depășiri zilnice de plan de 5 la 
sută.-

Și brigăzile de zidari tencui- 
tori conduse de tov. Moga Aurel 
și Căpitanu Gheorghe lucrează 
cu rîvnă la tencuirea blocului 22 
A vrînd să-l termine cît mai cu- 
rînd.

Blocul va fi predat 
înainte de termen

Constructorii de pe șantierul 
Lupeni lucrează cu avînt pentru 
a termina și da în folosință in

pe tesr11 Toate brigăzile șl sectoarele miniere, 
acttele . ia plan ’

In acest an colectivele miniere 
au obținut succese de seamă în 
lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor economice stabilite de Con
ferința raională de partid, în 
lupta pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor de întrece
re. Pînă acum minerii Văii Jiu
lui au livrat economiei națio
nale si cocsarilor hunedoreni 
peste sarcinile planificate rtiai 
bine de 32.000 tone de cărbune 
energetic și peste 10.000 tone de 
cărbune special pentru cocs. Creș
terea aceasta a volumului pro
ducției s-a obținut aproape ex
clusiv pe seama sporirii conti
nue a productivității muncii ca
re pînă acum depășește în medie 
0.980 tone pe post pe bazin.

Măsurile luate de organiza
țiile de bază de partid, de comi
tetele sindicale, măsurile tehnice 
elaborate de conducerile admi
nistrative. au permis să se cre
eze condiții mereu mai bune de 
muncă în abataje și galerii, au

dus la mobilizarea minerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
la ridicarea marii majorități a 
brigăzilor și sectoarelor de pro
ducție la nivelul îndeplinirii rit
mice a sarcinilor

Comparativ cu 
tentă în această 
încheierea celei de 
din ianuarie, în prezent numărul 
brigăzilor . care nu-și îndeplinesc 
sarcinile de plan în mod ritmic 
este mult mai redus. Așa de pil
dă, la mina Lonea numărul bri
găzilor care-și depășesc sarci
nile de plan a sporit în peri
oada amintită cu peste 27 la 
sută. La mina Petrila dacă în ia
nuarie din cele 7 brigăzi care 
muncesc în abataje frontale, 4 
nu și-au îndeplinit planul, în 
martie din cele 9 brigăzi de fron- 
taliști doar una nu și-a realizat 
sarcina primită în foaia de a- 
cord. La mina Uricani în luna 
martie 88 la sută din brigăzile 
de la abataje și-au îndeplinit și

planificate, 
situația exis- 
privință după 
a doua decade

depășit sarcinile planificate. In 
acțiunea pentru ridicarea tuturor 
brigăzilor la nivelul îndeplinirii 
planului, au obținut succese de 
seamă și minerii de la Lupeni. 
Dacă în ianuarie 65 la sută din 
frontaliștii minei erau cu planul 
neîndeplinit, în luna martie du
pă două decade, numărul brigă
zilor de frontaliști, care nu și-au 
realizat întocmai planul a scăzut 
la 55 la sută.

Din întreaga activitate de pro
ducție depusă de mineri în anul 
acesta se desprinde o concluzie 
și anume că sporul de produc
ție obținut pe seama creșterii 
continue a productivității mun
cii s-a realizat prin munca rod
nică a unui număr din ce în ce 
mai mare de brigăzi miniere. 
Factorii care au dus la această 

.situație sînt mai mulți. In peri- 
aoada trecută din anul curent

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

cît mai scurt blocultr-un timp 
22 A.

Echipele 
de tov. Petre Aurica și Vlăduț 
Nicolae, întreeîndu-se între ele, 
au terminat de turnat mozaicul 
la toate apartamentele etajelor 
de la blocul 22 A. Aceste echipe 
au lucrat cu depășiri zilnice de 
3 la sută. Urmînd exemplul mo
zaicarilor și echipele de zugravi 
depun eforturi pentru a termina 
cît mai repede lucrările de zu
grăveli precum și vopsitoria în 
interiorul blocului. Pînă în pre
zent echipa tov. Berciu Gheor- 
ghe a terminat de spoit o scară 
și jumătate de la blocul 22 A și 
a vopsit toate ușile ,într-un timp 
record. Fruntași în muncă sînt 
tov. Păsălica loan. Ferestrău 
Ioan, Onexe loan și alții.

Cu multă îndemînare lucrează 
și Vagner-baci la turnatul scă
rilor de la acest bloc.

de mozaicari conduse

Uri soectacol 
încununat de succes

Ansamblul de cîntece și dan
suri ail U.T.M., laureat al Fes
tivalurilor Mondiale ale Tinere
tului și Studenților de la Berlin, 
București, Moscova și Viena, 
decorat cu Ordinul Muncii clasa 
l-a își continuă cu succes șirul 
de spectacole prin Valea Jiului. 
Ansamblul este alcătuit din pes
te 160 membri, artiști amatori 
din Capitală, care în orele cînd 
nu sînt pe scenă pot fi întîlniți 
îmbrăcați în salopete în uzine și 
fabrici, ca funcționari în birou
rile unor instituții sau întreprin
deri, elevi pe băncile școlilor 
medii sau studenți în institutele 
de învățămînt superior.

Primul spectacol prezentat la 
Petroșani a fost îndelung aplau
dat de cei prezenți.

Dintre numerele corale, de un 
succes deosebit s-a bucurat in
terpretarea cântecului „Slavă 
partidului drag", a fragmentului 
din oratoriul „Grivița Roșie", a 
bucăților „Somnoroase păsărele" 
și „Cîntecul bucuriei" din filmul 
sovietic „Libelula", îni care so
lista principală a fost excepțio
nală.

Dansatorii s-au remarcat mai 
ales prin dansurile „Călușarii", 
cele din Năsăud, Făgăraș 
Muntenia.

O notă deosebită merită 
chestra de muzică populară 
sub conducerea artistului emerit 
Ionel Budișteanu, Laureat al 
premiului de stat și al festiva
lurilor mondiale de la București, 
Moscova și Viena. Dintre nume
roasele cîntece populare prezen
tate, numerele solistice la vioa
ră, taragot, nai, acordeon și țam
bal au fost cele mai reușite, pe 
primul plan situîndu-se „Ciocîr- 
lia“ și „Balada" hii Cipriani Po- 
tumbescu, interpretate de I. Bu
dișteanu.

Dintre versurile înscrise în 
program au rămas vii în mintea 
spectatorilor „Partid" de Vale
ria Boiculesi și poezia antirăz- 
hoinica „Blestem" de Nicolae 
Labiș.
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La șantierele navale 
„Gheorghe Gheorghiu.DeJ 

din Budapesta
Dacă după o lipsă de cîțiva 

ani revii la Budapesta, ești sur
prins de marile transformări 
care au avut loc în aspectul o- 
rașului. Dar mai mult decit 
schimbările petrecute în centrul 
orașului te uimesc cele petrecute 
m cartierele „blagoslovite" de 
fosta orînduire. Unul dintre a- 
ceste cartiere este și Târnau ret 
(Maidanul Tărnay), sau cum i 
se mai spunea „Ordog ârok" 
(Groapa Diâvolu-________________
lui) Pînă acum L ~
cîțiva ani, acest \ Ufi 18 COI 
cartier era u r i Asorppes 
maidan pe care n „ . 
se aflau ici-colo 
năpădite de bălării, cîteva co
cioabe, în care își duceau traiul 
mizer de azi pe mîine numeroase 
familii. In Groapa Diavolului 
locuiau cei ce trudeau din zor și 
pînă în noapte pentru o amară 
bucată de pline.

Dar a venit însorita zi de 4 
aprilie. Cu ajutorul trupelor so
vietice victorioase, Ungaria a 
fost eliberată de sub jugul fas
cist, nefasta orînduire a fost 
măturată.

Clasa muncitoare condusă de 
partid, stăpînă pe. propriul ei 
destin, a transformat întîi pe lo
cuitorii Maidanului Tărnay în 
oameni noi, apoi, pe locul mai
danului a fost construit un nou 
cartier. Locul cocioabelor a fost

careluat de blocuri moderne, în 
trăiesc în condiții optime mii de. 
familii.

Th acest cartier ae pe malul 
Dunării se află acum șantierele 
navale, care poartă numele fiu
lui iubii al clasei muncitoare ro- 
mine Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Șantierele navite de aici fusese
ră lăsate în paragină.

De-abia după 1945 aceste șan
tiere sînt trezite la o nouă via

ță Se fac iitves- 
~ ~~~y77-7h tiții importante

! Uniunea Sovieti-
Budepesia că !:v'ea!ă, ma-

dătătoare d • via
ță" cum s-a exprimat plastic un 
muncitor, care mi-a vorbit 
trecutul acestor șantiere.

înainte de a păși pragul șan
tierelor navale „Gheorghe Ghe
orghiu-Dej" la poartă, o placă 
comemorativă închinată 
din întreprindere căzuți 
voluția din 1919 și în 
duse pentru cauza clasei 
loare în anii grei care 
mat, te vestește că aici există 
o vei he tradiție revoluționară.

în curtea șantierelor cițiva ti
neri lucrează de zor în timpul 
lor liber, să termine panourile 
pentru 4 aprilie. Prin cuvinte 
calde ei t’.xprimă prietenie și re
cunoștință oamenilor sovietici

de

eroilor 
în re- 
luptele 
munci- 
au ur-

(Continuare în pag. 4-a)



Brigada celor care învață
Dacă ai fi trecut acum cite

au luni pe la sectorul IV al mi
nei Aninoasa să te interesezi de 
brigăzile fruntașe de aici, cu si
guranță că ți s-ar fi vorbit de 
cele care lucrează In abatajele 
concluse de Biro Ștefan, lancu 
Victor, Barzu Gheorghe, Doroghi 
Florian, Balint Balazs. Brigăzi 
de frunte, mereu in primele rin- 
duri ale întrecerii cu care secto
rul se mîndrește.

Acum, cînd vor 
besc despre frun
tași, inginerul șef 
de sector Nicu- 
lescu Vasile și se
cretarul organiza
ției de partul, tovarășul Pop 
Ioan 39, țin să amintească mai 
ales de brigada Iul Ungureanu 
Vasile

_— E o brigadă nouă, dar bu
nă. E brigada celor care învață. 
Noi am înființat-o așa, de expe
riență, dar s-a dovedit bună.

Povestea acestei brigăzi e scur
tă, dar plină de înțeles. Bir mii 
organizației de partid din sector 
a observat că unii muncitori sub
terani, mai ales tineri, se cam 
codeau cînd se punea problema 
ridicării nivelului profesional. Să 
mergi la școala de calificare ? 
Timp pierdut. Poți învăța mine
ritul și în abataj — spuneau u- 
nli.

Comuniștii din sector au venit 
atunci cu propunerea de a se or. 
ganiza o brigadă formată numai 
din mineri care urmează cursu
rile școlii de calificare a minei, 
sau absolvenți de curînd ai a- 
cestei școli. Conducerea tehnică 
a sectorului, directorul și ins
tructorul școlii de calificare au 
trecut la înfăptuirea propunerii 
și astfel, în prima lună a anului 
curent a luat ființă „brigada ce- 
lor care învață".

Ungureanu Ioan, șeful brigăzii, 
Forlafu Marin și Nicoară Traian, 
șefi de schimb au absolvit de 
curînd cursurile de mineri ale 
școlii de calificare. Pociovăl.iș- 
teanu Ioan și Popescu Nicola# 
sînt vagonetari, dar în zilele de 
învățămînt îi întilnești pe băn
cile școlii de calificare: învață 
pentru a deveni ajutor mineri, 
Bălin Ioan a terminat de curînd 
cursurile de ajutor miner și a- 
cum merge din nou la scoală, 
căci se pregătește, să devină mi
ner. împreună cu el învață spre 
a deveni miner Bercea Petru. 
Toți din brigadă sînt tineri, har
nici și dornici de învățătură.

Cînd noii brigăzi i s-a dat în 
primire abatajul, tinerilor mineri 
li s-a cerut să muncească in așa 
fel incit să arate că cei care în
vață știu să lupte pentru mai

mult cărbune. Sarcina aceasta 
s-a transformat într-o dorință 
vie a întregii brigăzi. Discipli
na. îmbinarea cunoștințelor teo
retice primite la școală cu munca 
practică în abataj, elanul tine
resc de muncă, au adus tinerei 
brigăzi succese frumoase. Ran
damentul este unul din cele mai 
importante criterii de apreciere a 1 
muncii unei brigăzi. Și dacă a 
ratăm că tînăra brigadă condusă 

de membrul de 
pariid Ungureanu 
Ioan a realizat 
în luna martie 
un randament de 
8,15 tone pe

post, în loc de 4,45 cit avea pla
nificat, se poate spune că ea a 
trecut cu succes examenul greu 
de brigadă fruntașă.

Abatajul brigăzii arată cu a- 
devărat a loc de muncă unde lu
crează oameni care învață și pun 
în aplicare cunoștințele dobîndite. 
Curățenie, ordine, disciplină. Mi
nerii se schimbă la fața locului, 
căci au învățat să prețuiască 
Timpul. Pe o lungime de 14 m. 
preabatajul brigăzii lor e armat 
în fier T. H. economisind dintr-o- 
dată 70 m.c. material lemnos. 
Plus străduința pentru cărbune 
de calitate, fără șist vizibil.

Și brigada celor care învață 
e hotărîtă ca în jiecaie zi să 
obțină noi realizări. Munca, îm
binată cu învățătura, cu preocu
parea pentru ridicarea nivelului 
profesional, dă cele mai bune re
zultate.

A. B.
__ — ™ — 

Angajamentul 
utemiștilor

Recent a avut 
loc o adunare ge
nerală a organi
zației de bază 
U.T.M. nr. 2 de 
la mina Lonea. 
In cadrul ei, ute
miștii din sector

au analizat realizările obținute 
în primele 3 luni ale anului în 
lupta pentru mai mult cărbune 
și realizarea de economii. In a- 
ceastă adunare 17 tineri mem
bri ai brigăzii utemiste de mun
că patriotică, au primit insigna 
și carnetul de brigadier al mun
cii patriotice.

Utemiștii din organizația de 
bază nr. 2 s-au angajat cu acest 
prilej să colecteze pînă la sfîrși- 
tul anului 25.000 kg. fier vechi.

IONEL BELU 
corespondent

LAMPA DE MINĂ
In adîncurile minei intră zilnic 

oameni de diferite profesii: mi
neri, mecanici, electricieni, ingi
neri, Fiecare cu preocupări di
verse. Acolo jos însă, în inima 
pămîntului, cînd străbat întune
ricul adîncului, ei au ceva co
mun, sînt oameni pe care-i în
soțesc aceleași luminițe palide, 
lumina lămpilor de mină. Da, 
lampa de mină este prietenul 
nedespărțit al fiecărui lucrător 
din subteran.

In articolul de fată vom re
lata cîteva amănunte despre lam
pa de mină, mai precis despre 
lampa de benzină și cea electri
că cu acumulatori care sînt u- 
tilizate în minele grizutoase, 

?■ respectiv și în Valea Jiului.
Lampa de benzină, sau de si

guranța cum > se niai spune este 
formată din rezervorul de ben
zină, cilindrul de sticlă pe care

se reazămă două site metalice în 
formă de trunchiuri de con. A- 
ceste piese sînt strîns legate 
printr-o carcasă, la care se în
șurubează și rezervorul inferior.

Lampa de benzină umplută 
normal durează 8—9 ore.

Pentru ca lampa de benzină 
să o putem folosi, trebuie s-o 
manipulăm cu grijă. Ea trebuie 
controlată la începutul fiecărui 
schimb, imediat după primirea 
ei de la lămpăria minei. Prin a- 
cest control urmărim ca: a) 
lampa să fie bine închisă, să nu 
poată fi deschisă: b) sticla lăm
pii să fie în perfectă stare, fără 
nici o crăpătură, iar cele două 
buze să se aștearnă perfect pe 
rama metalică; c) sitele să fie 
de asemenea în perfectă stare, 
fără vreo gaură sau tăietură. 
Sitele răcesc flacăra. împiedică 
ieșirea ei afară, reduc tempera-

Studentele fruntașe Li Thi Thuăt și Preda Elisabeta sînt 
fiice a două popoare libere, care pășesc pe același drum luminos : 
construcția socialistă. Le leagă o năzuință comună: 
inginere bine pregătite, cadre

Vietnameza Li Thi Thuăt 
sînt prietene. Sînt alături în 
în laboratoarele institutului.

IN CLIȘEU: Cele două 
tice în laboratorul de electrotehnică minieră.

de nădejde 
și studenta 
amfiteatre,

studente în

să devină 
ale economiei țărilor lor. 
romînă Preda Elisabeta 

în sălile de seminar și

timpul unei lucrări prac-

• Cercetările savanților sovie
tici în domeniul temperaturilor 
joase, apropiate de zero absolut 
(— 273,16 grade C), au dus la 
descoperirea unor fenomene 
totul noi. Este știut 
răcite la asemenea 
prezintă fenomenul 
conductibilitate, care 
te dispariției totale 
ței elecrice. in astfel 
un curent electric indus într-un 
inel de metal poate circula veș
nic. Pe această bază s-au putut 
realiza experiențe foarte specta
culoase. O sferă de plumb su- 
praconductoare poate rămîne sus
pendată timp de luni de zile în
tr-un cîmp magnetic datorită cu- 
renților care circulă prin ea.

cu 
că metalele 
temperaturi 
de supra- 

se datoreș- 
a rezisten- 
de condiții,

Debitul Golfstromului este de 
2000 ori mai mare decît al flu
viului Mississipi. Acest fluviu 
oceanic are o acțiune binefăcă
toare asupra regiunilor occiden
tale ale Europei. Imensa canti
tate de căldură adusă de apele 
Golfstromului menține în aceste 
regiuni un climat temperat.

• Știti care este cel mai mare 
fluviu din lume? Veți răspunde 
cu siguranță: Mississipi! Lun
gimea lui este de 6610 km. și are 
o albie carș în unele anotim
puri se revarsă pe o lărgime de 
100 km.

In lume există totuși un fluviu 
mult mai mare : un fluviu de apă 
caldă a cărui albie este apa rece 
a Oceanului Atlantic. Acesta este 
Golfstromul —- un curs de apă 
caldă care iese din golful Mexic 
prin canalul Florida, traversează 
Atlanticul de nord de la sud- 
vest spre nord-est, scaldă coas
tele apusene ale Europei și se 
pierde în apele Oceanului Arctic.

* J
tura gazelor produse de ardere, 
astfel ca ele să nu poată aprinde 
amestecul de metan și aer; dl 
lampa poate fi folosită numai 
dacă funcționează bricheta de a- 
prindere. Deci vom controla și 
bricheta. Dacă lampa are vreo 
defecțiune o vom înapoia la lăm- 
părie.

Lampa trebuie îngrijită și în 
mină. In timpul mersului sau 
cînd o agățăm ea să stea verti
cal. Dacă lampa este înclinată, 
flacăra poate să atingă sticla și 
s-o crape, ceea ce poate în pre
zența metanului, provoca explo
zie.

Avantajul principal al lămpii 
de benzină constă în aceea că 
permite măsurarea metanului 
Iată cum procedăm la măsura
rea metanului cu ajutorul lămpii 
de siguranță : Așezăm lampa pe 
vatră și facem lacăra mică de 
tot (2 mm.). Apoi ridicăm încet 
lampa spre tavan, adică acolo 
unde considerăm că s-a strîns 
metanul. Dacă se găsește metan, 
flacăra se va lungi cu un fel de 
aureolă albăstruie, care este cu 
atît mai mare, cu cît procentajul 
de metan este mai ridicat. La

FAPTE TINEREȘTI
In lupta pentru 

mai mult cărbune
In cursul acestui an. în lumi

na obiectivelor prevăzute în pla
nul economic al Comitetului ra
ional U.T.M. Petroșani, tinere
tului Văii Jiului îi revin sarcini 
însemnate în privința sporirii și 
ieftinirii producției de cărbune. 
Tinerii mineri, prevede planul de 
măsuri al Comitetului raional, 
vor extrage peste plan pînă la 
sfîrșitul anului 40.000 tone de 
cărbune, din care 20.000 t. cărbu
ne cocsificabil. Muncind cu în
suflețire pentru înfăptuirea sar
cinilor puse de partid, tinerii mi
neri au obținui în munca lor suc
cese de seamă. Sectoarele de ti-
neret din Valea Jiului și-au de
pășit sarcinile în primul trimes
tru al anului cu mai bine de 
30.000 tone de cărbune, din care 
13.000 tone cărbune cocsificabil.

La colectarea fierului 
vechi

colectarea fierului vechi ti-La 
nerii raionului nostru. încadrați 
în brigăzi de muncă patriotică 
au înregistrat de asemenea rea
lizări frumoase. Ei au colectat 
pentru oțelarii hunedoreni 613.000 
kg. fier vechi. Fruntașe în co
lectarea fierului vechi sînt bri
găzile de muncă patriotică de la 
minele Lonea, Lupeni, Petrila

Pentru succesele lor în munca 
patriotică unui număr de 715 ti
neri li s-au înmînat 
putui anului insigne 
de brigadier.

de la înce- 
și carnete

Mai poate merge așa ?

Tînăra Cîmporeanu Vasilică 
este o funcționară nouă în stația 
C. F R. Petroșani. A venit nu de 
mult de pe băncile Grupului șco
lar C.F.R. Timișoara pentru a t 
se încredința funcția de casieră 
de bilete.

Deși e venită nu de mult, ca
siera Cîmporeanu s-a făcut cu
noscută printr-un șir de fapte 
care au dat mult de lucru ute-

i

miștilor de la gară. Lăsăm la o 
parte faptul că, deși a fost în 
cîteva rînduri în deplasare la Ti
mișoara, ea a neglijat să-și adu 
că talonul de mutare pentru a 
fi încadrată în organizația 
U T.M. de aici. Neavînd talon 
de mutare, ea s-a gîndit probabil 
că poate să dea uitării calita
tea ei de ulemistă, și să se a- 
bată de la disciplina muncii și 
de organizație.

Așa se face că ea „uită" să 
ia parte la adunările generate ale 
organizației U.T.M., să îndepli
nească sarcinile obștești. Tot din 
pricina uitării. într-una din zilele 
lunii martie, ea a plecat de la

5—6 procente, flacăra albăstruie 
cuprinde tot coșul lămpii, apoi 
bufnește și se stinge. De altfel 
noi nu așteptăm aceasta, ci cînd 
flacăra crește, deci constatăm 
prezența metanului, lăsăm lampa 
încet în jos. Dacă lampa se stin
ge, ne retragem și o aprindem la 
aer curat.

Lampa electrică cu acumula
toare se compune dintr-un re
zervor, capul lămpii și acumula
torul, iar ca elemente mai im
portante, închizătorul magnetic, 
globul de sticlă.

Aceste lămpi prezintă o mare 
siguranță în lucru. Ele evită pe 
ricolul de explozie în subteran și 
sînt mai ieftine, decît cele cu 
benzină. De aceea se tinde spre 
înlocuirea lămpilor cu benzină 
din minele grizutoase, cu lămpi 
electrice cu acumulatoare, pri
mele rămînînd doar pentru mă
surarea conținutului de grizu 
din subteran.

Cunoașterea lămpii de mină 
este absolut necesară fiecărui 
miner și tuturor celor care in
tră în mină, indiferent de pre
gătirea și funcția pe care o de
țin.

A. S.

casierie lăsind închisă în casa de 
bilete diagrama acceleratului 204 
după care urma să se vîndă că
lătorilor bilete cu locuri pen
tru acest tren... S-au luat 
măsuri urgente de cătitare a ca
sierei. După multe peripeții, unul 
dintre cei trimiși în căutarea ei 
a găsit-o pe casiera Cîmporeanu 
tocmai.. în sala cinematografului 
"f,Alex. Sahicț" din Petroșani.

Ați văzut ce poate această ll- 
nănă casieră ? Iar dacă stați de 
vorbă cu utemiștii din stație, mai 
puteți afla că se „evidențiază" 
și cu alte fapte de acest gen. Așa 
de exemplu, nu de mult ea a mo
dificat unei cunoscute data vi
zării unui permis de călătorie oe 
calea ferată. Falsul a fost des
coperit, și pînă una-alta costul 
călătoriei i-a fost imputat casie
rei Cîmporeanu.

Cînd vorbesc despre casiera 
Cîmporeanu. utemiștii de la sta
fia C.F.R. Petroșani rămîn pe 
gînduri. Rămîn pe gînduri și se 
întreabă: Oare mi-i de ajuns? 
Ea nu-șt dă seama că mult nu 
mai poate merge așa ?

1. B. ’ 
După o corespondență tri

misă de tov. Gh. Mîțu



IN TIMPUL LIBER
na Școala profesionilă de uce- 

nici din Lupeni $e duce o acti
vitate bogată extrașcolară. Dacă 
In unul trecut aici funcționa doar 
o brigadă artistică de agitație in 
care activau elevii in timpul li
ber, in prezent aici sint înfiin
țate o serie de noi cercuri artis
tice și științifice. Intre acestea, 
cu o activitate mai bogată se nu
mără cercul literar, înființat pe 
lingă biblioteca școlii, cercul de 
matematică și fizică, formația de 
dansuri, cea corală și cercul 
A.V.S.A.P.

Pe lingă aceasta, elevii parti
cipă și la organizarea de emi
siuni speciale la stația de radio- 
ficare a școlii.

Colectivul gazetei de perete a pornit 
pe un drum bun

• PUBLICITATE

N. IONAȘ 
corespondent

Intîlnire cu pionierii
Azi dimineață, la ora 10, în 

cadrul programului de vacanța 
al Casei pionierilor din Petro
șani pionierii din oraș vor par
ticipa la o întîlnire cu tînărul 
scriitor local Irimie Străuț. Cu 
acest prilej el le va vorbi celor 
prezenți despre dezvoltarea lite
raturii pentru copii în țara noas
tră în anii de democrație popu
lară sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, despre condițiile mi
nunate în care creează în pre
zent tinerii scriitori. In conti
nuare, invitatul pionierilor va 
vorbi despre munca scriitorului, 
despre procesul de creație, por
nind de la propriile sale poves
tiri pentru copii „Mițu și puiul 
de mierlă" și „In abataj" inclu
se în cartea de citire pentru cla- 

a 11-a a școlilor elementare.
M. STOICESCU 

corespondent
_==*=_

La cea de a treia 
reprezentare

Joi seara, pe scena Teatfului 
de stat din Petroșani a avut’’ loc 
prezentarea piesei „Mașenka" de 
Afinoghenov, în interpretarea 
formației teatrale de artiști a- 
matori a studenților de la I.M.P., 
sub regia actorilor VI. Jurăscu 
și E. Nedelcu.

Această este cea de a treia 
reprezentare a acestui spectacol 
în Petroșani, ca dovadă a apre- 
’’erii de care se bucură în rîn- 
«- .1 spectatorilor montarea aces
tei piese sovietice de către stu- 
denții-actori.

I. TUDOR
student

Potrivit angajamentului, colec
tivul minei Vulcan trebuie să ex
tragă în acest an 15.500 tone 
de cărbune în afara sarcinilor de 
plan, să realizeze economii de 
1.000.000 lei din care 350.000 
pînă la 1 Mai. Reducerea prețului 
de cost al cărbunelui depinde de 
o seamă de obiective, ca îmbună
tățirea calității cărbunelui, redu
cerea consumului de exploziv și 
material lemnos precum și păs
trarea și folosirea deplină a uti
lajelor. Bilanțul primelor două 
luni din acest an a arătat că a- 
ceste obiective nu au fost res
pectate de toate brigăzile de mi
neri de la mina Vulcan. Acest 
lucru a făcut ca în loc de econo
mii, vulcănenii să piardă 867.000

O---------------- ------ —

Toate brigăzile și sectoarele miniere, 
la plan!

In ultimul timp, colectivul de 
redacție al gazetei de perete de 
la mina Vulcan, și-a îmbunătă
țit simțitor activitatea. Acest lu
cru se datorește îndrumării și 
sprijinului pe care-1 primește co
lectivul din partea comitetului de 
partid, faptului că membrii colec
tivului de redacție 
atragă în jurul lor 
de colaboratori din 
niile de activitate,
recrutați din rîndurile minerilor, 
tehnicienilor și inginerilor tra
tează cu competență cele mai im
portante probleme ce frămîntă 
colectivul în care lucrează. Cu 
sprijinul lor, colectivul de redac
ție a scos în ultimul timp ediții 
pe diferite teme.

la prețul de cost, 
redacție al gazetei 
a rămas pasiv față 
stare de lucruri, 

arătînd

Colectivul 
de perete 
de aceas- 
ci a luat 

cauzele ă-

au reușit sa 
un larg cerc 
toate dome- 
Colaboratorii

(Urmare din pag. ba)

crescut simțitor calificarea ca
drelor de mineri, a crescut gra
dul de mecanizare a lucrărilor 
din subteran, s-au extins meto
dele și inițiativele avansate. La 
mina Lupeni, de pildă, creșterea 
numărului de brigăzi din fron
tale căre-și depășesc ritmic sar
cinile de plan se datorește în 
bună măsură aplicării inițiativei 
„ziua și fîșia". Acum, 8 brigăzi 
de frontaliști și-au creat condiții 
de muncă ce le permit să ex
tragă cîte 3 fîșii de cărbune în 
două zile lucrătoare. La exploa
tările miniere Petrila, Vulcan și 
Aninoasa o seamă de mineri cu 
bogată experiență au preluat con
ducerea unor brigăzi cu rezul
tate mai slabe. Așa au procedat 
minerii Cristea Aurel. Bordea 
Emanoil, Sidorov Vasile și alții.

Măsurile tehnico-organizatorice 
aplicate în 'viață constituie de 
asemenea un factor important în 
acțiunea de ridicare a tuturor 
brigăzilor și sectoarelor de pro
ducție la nivelul sarcinilor de 
plan. La minele Lonea, Uricani, 
Petrila și la celelalte exploatări 
crearea locurilor de muncă de re
zervă a permis minerilor să-și 
asigure continuitatea muncii, să 
obțină mereu rezultate mai bune.

In prezent circa 85 la sută din 
sectoarele de producție și-au de
pășit considerabil sarcinile de 
plan, multe realizîndu-și și de- 
pășindu-și angajamentele luate 
în cinstea zilei de 1 Mai. Acest 
fapt dovedește că există condi- 
ții ca pînă la 1 Mai toate sectoa-

rele miniere să-și depășească 
sarcinile anuale la zi. Pentru a- 
ceasta este însă nevoie de o mai 
mare preocupare din partea ca
drelor tehnice medii și superi
oare pentru rezolvarea rapidă 
ți eficace a problemelor ridicate 
de producție, față de nevoile și 
munca brigăzilor din abataje și 
galerii. Acest ajutor trebuie să 
se facă mai simțit la minele Lo- 
nea, Aninoasa, Vulcan și Lupeni. 
Este necesar să se analizeze te
meinic condițiile actuale și ime
diat viitoare pentru munca bri
găzilor spre a se putea lua din 
timp măsurile de cuviință. Ana
liza decadală a îndeplinirii pla
nului la brigăzi poate preîntîm- 
pina unele greutăți în muncă.

Situația satisfăcătoare de pînă 
acum în privința ridicării tutu
ror brigăzilor și sectoarelor la 
plan, arată că există condiții și 
posibilități pentru ca în fiecare 
lună, fiecare sector și fiecare bri
gadă să-și poată realiza și de
păși sarcinile de plan. In a- 
ceasta constă o importantă re
zervă internă la îndemîna mine
rilor, rezervă care folosită din 
plin va duce la creșterea conti
nuă a producției.

lei 
de 
nu 
tă 
poziție critică
cestei situații.

In articolul
tățirea calității cărbunelui sarci
nă permanentă" apărut sub sem
nătura tovarășei Dumitraș Ana, 
se arată că din cele' patru sec
toare productive ale minei, doar- 
sectorul III a dat cărbune de bu
nă calitate. Acest lucru se dato
rește atenției pe care o acordă 
calității minerii și tehnicienii din 
sector. Deși stratul de cărbune 
în care lucrează brigăzile de mi
neri conduse de Boite Pavel și 
Biro Emeric are intercalații de 
șist, datorită atenției ce se acor
dă calității, cărbunele extras de 
aici este de bună calitate. Tn sec
toarele I, II și IV situația e în
să alta Nici tehnicienii și nici 
minerii nu dovedesc preocupare 
față de calitatea .cărbunelui. Așa 
se explică faptul că brigăzi frun
tașe ca cele conduse de Ciki E- 
merik, Negrescu Vasile, Ganer 
Ștefan, Păcurar Traian și Bordea 
Emanoil dau cărbune de slabă 
calitate.

Criticînd aceste brigăzi și con
ducerile celor trei sectoare, ar
ticolul arată că din cauza lor, 
procentul de cenușă a fost depă
șit eu 1,6 la sută, lucru ce a 
adus minei o penalizare echiva
lentă cu 745 tone de cărbune.

Articolele semnate de Cristes- 
cu Mihai și inginerul șef adjunct 
Blaj Traian combat lipsa de gri
jă față de utilaje arătînd cum și 
acest lucru duce la încărcarea 
prețului de cost al cărbunelui.

Faptul că colectivul de redacție 
al gazetei de perete și-a îndrep
tat atenția spre acele probleme 
de care depinde în bună măsură 
realizarea de economii și reduce
rea prețului de cost pe tona de 
cărbune extras este pozitiv. Con- 
tinuînd pe această cale, el va ob
ține noi și însemnate realizări în 
mobilizarea întiegului colectiv al 
minei la traducerea în viață a 
directivelor plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959.

intitulat „Tmbună- I
O. C. L. Produse 

Industriale 
PETROȘANI 

anunță că a pus în vîn- 
zare prin magazinele sa
le din tot raionul Petro
șani încălțăminte ușoară 
pentru bărbați și femei.

0 sandale de piele pen
tru femei la prețul de 
61 /© i perechea.

® sandale de piele pen- 
; tru bărbați cu talpă de 

cauciuc la prețui de 86 
;! lei perechea. _ /

® sandale pentru băr- ;
< bați (împletite) ia pre- < 
S țul de 97,50 lei perechea. ;

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 !

La Institutul de mine a avut loc 
cea de-a Vl-a sesiune a cercurilor 

științifice studențești
Recent a avut loc la Institu

tul de mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Petroșani cea de-a 
Vl-a sesiune a cercurilor științi
fice studențești. La sesiune au 
luat parte studenți, membri ai 
corpului didactic, ingineri și teh
nicieni de la C.C.V.J. și exploată
rile miniere din bazin.

Comunicările s-au prezentat în 
două secții: secția mine și sec
ția electromecanică minieră.

Actuala sesiune a arătat că o 
contribuție importantă la pregă
tirea profesională temeinică a 
studenților este munca de cerce
tare științifică. La sesiune an 
fost prezentate 30 de comunicări 
la elaborarea cărora au partici
pat 86 de studenți. Sesiunea 
științifică a studenților a adus 
ceva nou și pozitiv față de se
siunile anterioare. Noul a constat 
în diversitatea temelor luate în 
studiu și în faptul că majori
tatea temelor au fost legate de 
producție, tratînd probleme ac
tuale ale mineritului din Valea 
Jiului și din țară. De asemenea 
pentru prima dafâ au fost pre
zentate lucrări cu caracter geo-

logic, care au ca scop legarea 
cercetărilor geologice de cele mi ■ 
niere

In această sesiune au fost pre
zentate lucrări întocmite pe baza 
unor îndelungate studii și cerce
tări pe teren. Valoarea lor prac
tică ă fost scoasă în evidentă cu 
prisosință de către participants 
la dezbaterile pe marginea refe
ratelor. Comunicarea colectivului 
format din studenții Colțan Nico- 
lae. Dumitrescu Constantin. Fo
dor Dumitru și Ulinici Victor din 
anul IV mine „Analiza tehnim- 
economică a metodei de exploa
tare aplicată la stratul 13 de la 
mina Aninoasa" s-a dovedit foar
te utilă.

Recondiționarea sfredelelor de 
mină constituie o problemă im
portantă a exploatărilor miniere. 
La fiecare exploatare minieră se. 
recondiționează zilnic sute de ast
fel de unelte. Lucrarea „Contri
buții la îmbunătățirea tehnolo
giei recondiționării sfredelelor de 
mină la exploatările miniere din 
Valea Jiului" prezentată de co
lectivul studenților Hadnagy A- 
lexandru, Dekarly Alfred și Sze-

IN CLIȘEU: Aspect de la sesiune. Studentul Fodor Dumitru 
susține tema „Analiza tehnico-economică a metodei de exploatare 
la stratul 13 de la mina Aninoasa", temă distinsă cu premiul I. 
kely Ioan din anul III mine a- 
duce soluții practice foarte eco
nomice în rezolvarea acestei pro
bleme. Numeroși participant! la 
discuții în jurul acestei probleme 
au apreciat acest studiu ca o 
contribuție importantă în rezol
varea unei probleme principale 
de producție.

Tema absolvenților Li In Huan 
și Kim Zin Ghi „Studiul lucră
rilor miniere la suprafață" a de
pășit cu mult cadrul unei lucrări 
științifice studențești. Biroul sec
ției respective a propus ca aceas
tă lucrare să fie recomandată
vistelor de specialitate pentru pu
blicare.

Lucrările prezentate prin va
rietatea lor, prin temele impor
tante pe care le-au scos în evi
dență arată că nivelul științific 
al lucrărilor a crescut față de 
cele prezentate în sesiunile pre
cedente. Colectivele de cercetare 
s-au preocupat mai intens pentru

re-

a putea prezenta soluții origina
le. Numeroase lucrări au — dato
rită acestei orientări — un carac
ter de inovații sau raționalizări.

La ridicarea nivelului științific 
al comunicărilor studențești a 
contribuit conducerea institutului, 
membrii corpului didactic, orga
nizația U.T.M. și consiliul asocia
ției studențești care au fost 
drumate 
partid

Avîud 
cum a 
științifică, în fața studenților și a 
cadrelor didactice de la Institu
tul de mine stă sarcina de a-și 
consacra toate forțele, toate cu
noștințele pentru ca cercetarea 
științifică să răspundă în tot mai 
mare măsură necesităților vitale 
ale dezvoltării economiei noastre 
socialiste în plin avînt.

Ing. ANDREI IANAȘ 
asistent la I.M.P.

de către organizația
în
de

e-experiența de pînă 
activității de cercetare

PROGRAM DE RADIO
2 aprilie

PROGRAMUL 1. 8.00 Din
presa de astăzi, 10,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), 10,10 Orchestre 
de muzică populară romînească 
din diferite regiuni ale țării,
10.30 Școala și viața (reluare), 
11.45 Actualitatea literară în re
vistele noastre. 12,00 „Valsul 
nostru" — program de muzică 
ușoară romînească, 12,30 Muzică 
populară din țări prietene, 13,05 
Concert de prînz, 14,36 Mari an
sambluri corale romînești, 15,10 
Arii celebre din opere, 15.30 Mu
zică de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova 1 18,00 Roza vînturilor,
18.30 Album de romanțe, 19,15 
Muzică de dans. 20.10 Pe teme 
internaționale, 20,30 La micro
fon : Satira și umorul. „Emisiu
ne surpriză ! ? !“, 21,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 14,30 
Muzică ușoară executată la acor
deon, 15,25 Răsfoind partiturile 
compozitorului Tiberiu Bredi- 
ceanu. (Montaj muzical-literar),
1.6.15 Concert de muzică ușoară,
1.7.30 Sfatul , medicului, .17.45 
Tribuna. Radio : A XV-a aniver
sare a eliberării Ungariei, 18,05 
„Sub steagul lui Lenin", emi
siune de cîntece, 18,30 Scriitori 
la microfon : Alexandru Jebe- 
leanu, 19,00 Muzică populară ro
mînească, 19,30 Seară de opere
tă : „Țara surîsului" de Lehar,
21.15 Din folclorul popoarelor, 
21,50 Itinerar 1960 : „Pe valea 
VîTsanului".

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00; 6,00;
7,00;. 11,00: 13,00; 15,00; 17,00: 
19,00 ; 22,00 ; 23,52 ; Programul 
II: 14,00; 16,00; 18,00; 21,00;
23,00.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Haiducii din Rio Frio; 
AL. SAHIA: Telegrame; PE
TRILA : Mama vitregă; LONEA : 
Abuz de încredere; LIVEZENI : 
Lizzy MacKay; VULCAN : Un
dele eterne; LUPENI : Noi trăim 
în Minsk; BARBATENI: Volun
tarii; URICANI; Ultima primă
vară.
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„Cartea de aur” 
a prieteniei 

franco-sovietice
PARIS 31 (Agerpres)
In Franța există o carte care 

are peste 1500 de autori: oameni 
de stat și fruntași ai vieții pu
blice, oameni de știință, actori, 
artiști plastici, muncitori și ță
rani, industriași și studenți, 
preoți și soldați.

Subiectul cărții este clar și 
simplu: Pace și prietenie între 
popoare pentru fericirea lor. Este 
semnificativ istoricul acestei, 
cărți. Ea se numește „Cartea de 
aur" și a fost creată în legătu
ră cu vizita șefului guvernului 
sovietic Nikita Sergheevici Hruș
ciov în Franța. Denumirea aces
tei cărți nu a luat naștere nu
mai pentru că coperta ei are de
sene de aur, ci pentru că în a- 
ceastă carte se află cuvinte de 
aur.

----- O

marile

sa de
Mac-

Declarațiile lui MacMillan 
în senatul american

WASHINGTON 31 (Agerpres).
La 30 martie după o întreve

dere cu congresmenii americani, 
MacMillan, primul ministru al 
Marii Britanii, a luat cuvîntul 
în senatul american.

In lume există multe motive 
de îngrijorare și primejdie, a de
clarat el. Consider în mod sin
cer că în ultimul an s-a produs 
o oarecare îmbunătățire a situa
ției și o anumită slăbire a încor
dării în relațiile dintre 
puteri din Est și Vest.

Referindu-se la vizita 
anul trecut la Moscova. 
Millan a amintit că atunci a- 
ceastă vizită nu a fost privită 
deosebit de favorabil în Statele 
Unite. Acum însă, a adăugat el, 
schimbul de vizite între liderii 
lumii a devenit la modă. E bine 
că este așa, a spus MacMillan 
în continuare, deoarece cu cît 
se vor stabili mai multe contacte 
între guverne, între state și în
tre grupuri reprezentînd diferite 
state care se află în tabere deo
sebite, cu atît mai mici vor fi 
șansele de izbucnire a unui răz
boi din cauza unei erori, scăpări, 
neatenții sau a unui act de de
mență.

și conferința miniștrilor de Război 
occidentali de la Paris

(Agerpres). TASS

Strauss

31BONN 
anunță :

La 31 martie se deschide la 
Paris conferința miniștrilor de 
Război ai țărilor membre ale 
N.A.T.O. Cu acest prilej minis
trul de Război al Germaniei oc
cidentale. Strauss, a cerut din 
nou să fie puse la dispoziția 
Bundeswehrului baze militare de 
aprovizionare pe teritoriul altor 
țări. Luînd cuvîntul la Bonn 
Strauss a declarat că problema 
„sistemului de aprovizionare mi
litară" va fi una din cele mai 
importante teme ale conferinței 
de la Paris. După cum anunță 
agenția D.P.A., guvernul R. F. 
Germane a elaborat în legătură

Conferinței de presă 
a președintelui Eisenhower

WASHINGTON 31 (Agerpres). — TASS anunță:
La 30 martie a avut Ioc o conferință de presă a preșe

dintelui S.U.A., Eisenhower, în cursul căreia i-au fost puse 
numeroase întrebări în legătură cu interzicerea experiențelor 
nucleare și rezultatele tratativelor sale în această problemă 
cu primul ministru al Angliei. Răspunzînd la aceste între
bări, Eisenhower a declarat că crede în sinceritatea dorinței 
Uniunii Sovietice de a se ajunge la dezarmare și încetarea 
experiențelor cu arma nucleară. El a declarat, de asemenea, 
că o dovadă a sincerității Uniunii Sovietice în această pri
vință sînt concesiile făcute de aceasta puterilor occidentale 
în ultimele ei propuneri cu privire la interzicerea experiențe
lor nucleare.

Poporul francez continuă să-l aclame 
Hrușciov

înaltului oaspete să străbată una 
dintre cele mai vechi regiuni in
dustriale ale Franței. In cursul 
dimineții, în jurul orei 9, acla
mat ca și în zilele precedente de 
mii de oameni care au ținut încă 
o dată să-și exprime sentimentele 
de sinceră simpatie și prietenie 
față de Uniunea Sovietică, Nikita 
Hrușciov și persoanele care îl 
însoțesc au plecat din Lille spre 
orașele industriale Wattre’os șî 
Marcq—en—Narosul.

La Wattrelos. prima escală din 
cursul dimineții, Nikita Hrușciov 
a vizitat Filatura de lînă „Amei 
dee Prouvost“. în apropierea uzi
nei în curtea și în clădirea a- 
cesteia muncitorii și muncitoare
le i-au făcut o caldă manifesta
ție conducătorului guvernului so
vietic. El a fost întîmpinat după 
cum relatează corespondenții fran
cezi cu cîntecul sovietic „Mosco
va mea" interpretat în limba ru
să de un grun de muncitoare. 
Apoi N. S Hrușciov a vizitat 
țesătoria „Baussac" din Marcq— 
en—Baroeul.

In jurul orei 11 cortegiul oli- 
ciai s-a înapoiat în orașul Lille. 
Aici, în clădirea consiliului mu
nicipal a fost oferită o tecepție 
în cinstea înaltului oaspete. în 
cursul recepției, primarul orașu
lui dl. Laurent și Nikita Hruș
ciov au rostit cuvîntări. Lui Ni
kita Hrușciov i-a fost oferita o 
medalie comemorativă turnată cu 
prilejul vizitei sale în orașul 
L iile.

La ora 12 cu un tren special 
Nikita Hrușciov și-a continuat 
călătoria spre orașul Rouen 

...Gara Serqueux. 
face o oprire de o 
oră. In aclamațiile 
uită să-l salute la
Hrușciov coboară din tren trece 
peste calea ferată și răspunde 
la saluturile celor veniți să-l în- 
iîmpine, stă de vorbă cu mulți 
dintre ei. El intră apoi î.i bu
fetul gării unde proprietarul bu
fetului îl roagă să guste un pa
har de Calvados. Nikita Hrușciov 
ciocnește împreună cu el în 
plauzele tuturor celor prezenți și 
în țăcănitul aparatelor fotogra
fice și cinematografice.

In cursul după-amiezii trenul a 
sosit la Rouen.

I

pe N. S.
PARIS (Agerpres)
Agențiile de presă transmit a- 

mănunte referitoare la vizita lui 
N. S. Hrușciov la Epernay.

Șeful guvernului sovietic a vi
zitat pivnițele Casei de vinuri 
„Most et Chandon" din orașul 
Epernay. Aceasta este cea mai 
mare casă de vinuri din Franța 
și produce 6 milioane de butelii 
de șampanie pe an (10 la sută 
din întreaga producție franceză). 
In pivnițele acestei întreprinderi, 
a căror lungime totală este de 20 
de km., conducerea societăți: 
„Vinurile de Champagne" a or
ganizat pentru N. S Hrușciov o 
primire festivă.

Președintele societății, contele 
Robert de Voguieux, la salutat pe 
Hrușciov spunînd printre altele: 

Permiteți-mi, domnule pre
ședinte, ca primindu-vă aici, să 
urez bun venit marelui om de 
stat al cărui nume este bine cu
noscut pe întreg globul pămîn- 
tesc“.

De Voguieux i-a oferit în dai 
lui N. S. Hrușciov o sticlă <!< 
șampanie îmbuteliată în aprilie 
1894, adică în luna și anul naș
terii lui N. S. Hrușciov. Cele 
mari firme ai căror președinți 
sistau la ceremonie au oferit 
dar lui Nikita Hrușciov cîte 
lădiță cu cel mai bun vin 
Champagne. In numele munci
torilor un reprezentant al sindi
catelor i-a oferit lui N S. Hruș
ciov o carte.

N. S. Hrușciov a mulțumit lui 
de Voguieux și tuturor celor pre
zenți pentru primirea călduroasă 
și pentru daruri. El a spus că 
vizitarea acestei întreprinderi 
mari producătoare de vinuri 
făcut o impresie deosebită, 
despre șampanie, a subliniat 
este un vin foarte bun. Deși 
descurc mai bine în politică 
cît în degustarea vinurilor, cred 
că nu greșesc deoarece înainte de 
a o spune eu, au spus-o alții de 
milioane de ori.

13 
a- 
în 
o 

de

i-a 
Cît
el. 

mă 
de-

ROUEN (Trimișii speciali A- 
gerpres, C. Răducanu 
nicu anunță :)

A opta zi a vizitei
Hrușciov în Franța 

și T. Vor-

lui Nikita 
a prilejuit

cu aceasta un memorandum spe
cial care a fost trimis tuturor 
țărilor participante la N.A.T.O. 

Din relatările lui Strauss re
zultă că este vorba în primul 
rînd de baze militare care să fie 
puse la dispoziția forțelor aerie
ne militare vest-germane. Se dis
cută problema acordării unor 
astfel de baze pe teritoriul Gre
ciei și Africii de nord. „Aceleași 
probleme" a declarat Strauss, se 
pun și trupelor terestre ale Bun- 
deswehrului. In momentul în 
care ele vor fi pe deplin consti
tuite, poligoanele militare exis
tente în momentul de față vor sa
tisface necesitățile Bundeswehru- 
lui numai în proporție de 40 la 
sută.

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

Trenul oficial 
jumătate de 
mulțimii ve- 
gară, Nikita

a-

La șantierele navale „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din Budapesta

Pentru ca să producă mai mult, 
și mai bine, este necesară continua 
ridicare a nivelului tehnic. în a- 
cest scop au fost inițiate pe lin
gă alte măsuri cursuri serale, 
unde ingineri bine pregătiți fac 
expuneri. Importanța care se a- 
cordă la șantierul naval învăță- 
mlntuhu este oglindită și de 
exemplul brigăzii lui Szakăl Jă- 
nos, prima brigadă a muncii so
cialiste din întreprindere. în cins
tea aniversării elberării țării în
treaga brigadă, în total 11 mun
citori, studiază temeinic documen
tele celui de-al Vîî-lea Congres 
al P.M.S.U.

Trei membri ai brigăzii termi
nă anul acesta școala 
Brigada a organizat un 
desen tehnic, unde un 
predă lecții. In prezent, 
lucrează la vasul nr. 7, care este 
de o construcție deosebită

„Ca să asigurăm continuitatea 
fluxului tehnologic — spune plin 
de mîndrie un tînăr mic de sta
tură și cu o față de copil — noi 
cei din brigadă ajutăm acum o 
echipă care a rămas în urmă 
In locul ei, ca să nu stea treaba, 
am dat gata partea de jos a va
sului".

(Urmare din pag. 1-a)

ci-Chiar înainte de a sta cu 
neva de vorbă, reușesc să-mi dau 
seama de preocupările oamenilor 
muncii de aici. Titlul unui panou 
îmi atrage atenția: „Ultimei" 
propuneri de inovații și raționa
lizări", un fel de ediție specială.

Tată alt panou: „In cinstea 
aniversării zilei eliberării" la 26 
martie va fi lansat pe apă vasul 
nr. 5 de 1.200 tone, care, potri
vit planului, trebuia să jie gata 
la 10 aprilie. Șt constru&ția unui 
alt vas este avansată, el urmînd 
să fie lansat înainte de termen 

în carnetul meu de note am 
scris multe, s-au adunat nume
roase impresii, dar încă nu am 
stat de vorbă cu oamenii care 
din tablă de oțel construiesc na
ve ce pornesc în lumea largă, 
purtînd inscripția „Fabricat în 
R.P.U.”. Șantierele „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Budapesta au 
trecut de la construirea de vase 
mici cu instalații rudimentare la 
construirea unor nave mari, care, 
fiind înzestrate cu instalații mo
derne, străbat astăzi toate mă
rile.

Conferința pentru dezarmare 
Genevade la

GENEVA. Trimisul special A- 
gerpres Horia Liman transmite:

Ultimele ședințe ale Conferin
ței celor 10 state pentru dezar
mare au ajutat la cristalizarea 
unei situații noi. Participanțri 
la negocieri, după cum s-a re
marcat de mai multe ori, în zi
lele din urmă, au ajuns la un 
acord asupra unor principii de 
bază între care acela al necesi
tății de a se discuta și a se e- 
labora măsuri concrete care să 
poată fi incluse într-un tratat cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Progresul acesta se 
datorește în mod evident dele- 
gaților țărilor socialiste fapt 
consemnat de altfel de observa
torii aflați lâ conferință ca și 
de întreaga presă occidentală

In ședința din 30 martie, dele
gația cehoslovacă în numele ce
lor cinci țări socialiste a prezen
tat conferinței un document ca
re ar putea orienta negocierile 
pe un făgaș rodnic.

In primul rîmd precizează de 
clarația, este necesar să cădem 
de acord asupra definiției no
țiunii de dezarmare generală și 
totală. Acesta este punctul 
pornire care 
formularea principiilor unui a- 
cord. Țările : 
că scopurile 
rale și totale, 
ta.te printr-un 
țional efectiv, 
mătoarele;

— dizolvarea tuturor forțelor 
armate și distrugerea tuturor 
tipurilor de armament;

— interzicerea armelor atomi
ce și cu hidrogen, încetarea pro
ducției tuturor acestor tipuri de

de
ne poate îngădui

socialiste consideră 
dezarmării gene- 

, care vor fi garan- 
control interna- 

trebuie să fie ur-

----- O

PEK1N. La 30 martie s-a deschis 
la Pekin cea de-a doua sesiune a 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină.

Deputatul Li Fu-ciun, vicepre 
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze a prezentat rapor 
tul „Cu privire la proiectul de 
plan de dezvoltare a economici 
naționale pe anul I960".

MOSCOVA. S-a anunțat ofi 
cial că J. Satnbu președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mont

medie, 
curs de 
inginer 
brigada 

de

de 
in-

arme, eliminarea lor din arma
mentele statelor și lichidarea 
stocurilor lor;

— încetarea completă a pro
ducției și lichidarea tuturor fe
lurilor de rachete, inclusiv a ra
chetelor cosmice militare;

— lichidarea tuturor bazelor 
militare aflate pe teritorii străi 
ne, ca și a celorlalte instalații 
de lansare a rachetelor;

— lichidarea producției 
război;

— lichidarea ministerelor 
război, a statelor majore, a
stituțiilor și organizațiilor mili
tare și paramilitare de orice fel;

— încetarea finanțării de pro
iecte militare.

Credem că aceste măsuri pot 
ti aduse la îndeplinire în decurs 
de 4 ani. Pentru realizarea de 
zarmării generale și totale tre
buie stabilite etape precise, coor
donate între ele, astfel îneît să 
constituie un tot unitar.

Stabilirea termenelor este In
dispensabilă exercitării unul con
trol eficace.

Programul de dezarmare tre
buie îndeplinit în concordantă cu 
acordul. El nu poate fi suspen
dat dacă se ivesc situații nepre
văzute în acord.

Declarația țărilor socialiste 
pune două întrebări delegațiilor 
occidentale.

1. Dacă sînt de acord cu sc< 
purile măsurilor de dezarmare 
preconizate, acestea să fie inclu
se în programul de dezarmare 
generală și totală;

2. Dacă sînt de acord ca aces
te măsuri să fie luate ca bază 
pentru elaborarea tratatului de 
dezarmare generală și totală 

gole, va face la mijlocul lunii 
aprilie o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

DJAKARTA. Ministrul lnfor 
niațiilor al Indoneziei, Maladi, 
a anunțat la 30 martie aresta
rea majorității membrilor g; 
pului antiguvernamental subver
siv care a fost organizatorul re
centului atac împotriva palatu
lui președintelui Djuanda din 
Bogor, iar mai tîrziu a săvirșit 
un atac împotriva școlii militare 
din Bandung.

De aceea a fost cu putință ca 
planul de producție al întreprin
derii să fie majorat anul acesta 
cu 16 la sută față de anul tre
cut, iar planul de reducere a pre
țului de cost să fie de asemenea 
îndeplinit. Colectivul șantierului 
s-a angajat să ridice productivi
tatea muncii cu 10 la sută în loc 
de S la sută cit prevede planiil 
de stat.

Inginerii de la șantierele nava
le „Gheorghe Gheorghiu-Dej" îm
părtășesc muncitorilor cunoștințe
le lor tehnice și la rîndul lor în
vață de. la aceștia. Gâl Săndor este 
un inginer tînăr, muncitorii l-au 
îndrăgit pentru modestia și price
perea sa. . Planul acesta ’ tehnico- 
organizatoric — mi-a spus el, 
luînd în mină o mapă subțire — 
este pentru anul 1960, dar oame
nii noștri au și realizat multe o- 
biective din el. Cea de-a 15-a a- 
niversare a eliberării patriei, par
ca le-a dat aripi".

Și acest lucru nu este de mi
rare. Muncitorii de 
navale „Gheorghe 
Dej", ca și întregul 
văd în ziua de 4
unei vieți noi, fericite.

la șantierele 
Gheorghiu- 

popor ungar, 
aprilie, zorii


