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Minerii Văii Jiului raportează partidului 
succese importante

• IN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI
CARE 11.201 TONE DEPLAN 45.175 TONE DE CĂRBUNE DIN 

CĂRBUNE COCSIFICABIL.
• TOATE EXPLOATĂRILE ȘI-AU 

TRIMESTRIALE DE PLAN
• COLECTIVELE MINELOR LONEA, 

ANGAJAMENTELE

S-AU DAT PESTE

DEPĂȘIT SARCINILE

ȘI LUPENI ȘI-AU DEPĂȘIT 
CINSTEA LUI 1 MAI

• IN LUNA MARTIE PE 
T1VITATEA MEDIE DE 1.020

PETRILA, ANINOASA 
LUATE IN

BAZIN S-A DEPĂȘIT PRODUC- 
TONE PE POST.

Doisa Vasile (șef de schimb), Pop R. Ioan, Popa C. Dumitru, 
Ferentz Francisc, Morar Constantin, Neacșu Constantini (în clișeu 
de la stînga la dreapta) și mulți alții ca ei sînt mineri despre 
care conducerea minei Aninoasa îți poate spune fără ezitare... „Cu 
ei ne mîndrim“.

La sfîrșitul lunii martie pe fișa de pontaj a brigăzii lui Li- 
ciu Valeriu din care fac parte și cei de mai sus erau trecute 347 
tone de cărbune peste plan deși brigada a avut de înfruntat multe 
greutăți. \.

cu

Un bilanț bogat 
în realizări

Rezultatul cu care minerii 
Văii Jiului au încheiat luna mar
tie și deci primul trimestru al 
anului, dovedește hotărîrea lor 
de a îndeplini și depăși cu mult 
sarcinile trasate de Conferința 
raională de partid. In primul 
trimestru al anului s-au extras 
pe bazin peste plan 45 175 tone 
de cărbune la care sectorul căr
bunelui cocsificabil (Lupeni, Uri- 
câni. Vulcan) a contribuit
11.201 tone de cărbune peste 
plan. De remarcat faptul că în 
luna martie s-au extras peste 
'lan aproape 9.555 tone de căr
bune cocsificabil și li.698 tone 
de cărbune energetic. Ca urma
re a traducerii în fapt a măsu
rilor organizatorice și tehnice, a 
muncii politice, la toate exploa
tările miniere s-au depășit sarci
nile trimestriale de plan. Extin
derea mecanizării, a metodelor 
avansate de muncă, ridicarea ca
lificării cadrelor de mineri au 
contribuit din plin la creșterea 
productivității muncii. In luna 
martie productivitatea pe bazin 
a depășit 1,020 tone pe post. A- 
ceasta a permis ca numărul bri- 1 
găzilor de mineri din abataje ca
re își îndeplinesc ritmic sarcinile 
de plan să depășească 60 la sută 
pe bazin.

s

dică mai mult cu 101 tone decît 
prevede angajamentul. La mina 
Lupeni în luna martie randamen
tul mediu a fost de aproape o 
tonă pe yost. Metoda „ziua și 
fîșia“ aplicată de peste 50 la 
sută din brigăzile de la frontale 
a dus la însemnate sporuri de 
producție. De asemenea în 8 a- 
bataje frontale s-a trecut la ex
tragerea a .3 fîșii de cărbune pe 
două zile. Toate sectoarele mi
nei, cu excepția sectoarelor II și 
V sud și-au depășit sarcinile 
trimestriale de plan. Frontaliștii 
sectoarelor I B, Iii, IV A și IV 
B au dat peste plan 137—6898 
tone de cărbune cocsificabil. In 
prezent mina Lupeni se situea
ză pe 
cerea 
niere.

un loc de frunte în între
cu celelalte colective mi-

Contribuția
sectoarelor de tineret

Aproape 70 la su*ă din numă
rul sectoarelor productive de la 
exploatări sînt patronate de ti-
------ ------- .... ......

Prețul u
asemenea

lontribuit
In pe- 
an au 
tinerii 
I Ani- 
Lupenî

neret. Este deci normal ca mare 
parte din succesele cu care co
lectivele miniere au încheiat tri
mestrul I să se datorească tine
rilor mineri. Din abatajele tine
retului s-au extras peste 28.399 
tone de cărbune. La această 
cantitate tinerii mineri care dau 
cărbune cocsificabil au
cu 7342 tone de cărbune, 
rioada trecută din acest 
obținut succese de seamă 
de la sectoarele V Lonea., 
noasa, I Vulcan, IV A 
etc. La sectorul V al minei Lo
nea, tinerii mineri au produs 
peste planul trimestrial 4646 tone 
de cărbune din care numai în 
luna martie 2886 tone de cărbu
ne. Aplicînd cu hotărîre inițiati
va ortacilor lor de la sectorul 
III precum și inițiativa de pre
luarea conducerii brigăzilor ră
mase în urmă, tinerii mineri ai 
sectorului I Aninoasa au dat 
peste planul trimestrial 6223 
tone de cărbune. Randamentul 
mediu obținut la acest sector de
pășește 2,300 tone pe post. Aici 
s-au evidențiat tinerii mineri ca
re muncesc în abatajele conduse 
de Cristea Aurel, Mujnai Nico- 
lae, Gall Mihai, Mănăilă Vasile.

Dintre tinerii mineri care dau 
cărbune cocsificabil cele mai în
semnate realizări le-au obținut 
brigăzile conduse de Diana Chî- 
țu, Cîrciumaru Victor, Csiki E- 
meric.

cu-
se

1o-

nou

G. D.

prielnic 
muncă educativă

sîndi-

Minerii de la Lupeni 
și-au depășit 
angajamentul

Cu ocazia conferinței
cale, colectivul minei Lupeni și-a 
sporit angajamentul luat în cin
stea zilei de 1 Mai la 6500 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
plan. In fiecare din cele trei 
luni trecute harnicii mineri de 
aici și-au sporit continuu reali
zările. Cu cele 5259 tone de căr
bune date peste plan în martie, 
colectivul are o depășire față de 
plan de 6601 tone de cărbune, a-

După un timp, 
cuptoarele de cal- 
cinare ale labo
ratorului C.T.C. 
de la Petrila se 
ardeau, 
nui
cuptor este des-i 
tul de 
borantul Zlatsky 
Ioan a găsit în
să o metodă pen
tru prelungirea 
duratei de func
ționare a- cuptoa
relor. IN CLI
ȘEU : Inovatorul 
Zlatsky loan îm
preună cu un alt 
muncitor lucrînd 
la recondiționa- 
rea unui cuptor 
de calcinare.

mare. La-

Căminele 
pentru o intensă

Condițiile de trai de care se 
bucură tinerii mineri care locu
iesc în căminul nr. 2 din Vulcan 
sînt o dovadă grăitoare a schim
bărilor adînci petrecute în viața 
tineretului Văii Jiului în anii pu
terii populare. Tinerii care lo
cuiesc aici au toate condițiile 
pentru un trai civilizat. Căminul 
este înzestrat cu mobilier frumos, 
aproape în fiecare dormitor sînt 
montate difuzoare, în clubul că
minului se găsesc garnituri de 
șah, o bibliotecă bogată. Florile, 
draperiile de pluș, parchetul lus
truit, covoarele de-a lungul 
loarelor, oglindesc grija ce 
poartă tinerilor mineri care 
cuiesc aici.

Totul în acest cămin este
ca și clădirea impunătoare ce s-a 
ridicat aici, în ultimii ani, ca în
săși viața pe care o trăieșc tine
rii locatari.

In camera nr. 16 locuiesc trei 
tineri. Toți lucrează în mină. Bu- 
reț Nicolae este ajutor miner. S-a 
consacrat frumoasei meserii de 
miner doar de cîțiva ani. Pentru 
hărnicia cu care muncește, pen
tru conștiinciozitatea cu care lu
crează, fiint un exemplu înaintat, 
comuniștii l-au primit în rîndurile 
lor. Colegul lui de cameră este , 
utemistul Becheanu loan. El, pes- ț 
te puțin timp, va absolvi școa- ‘ 
la de calificare, va deveni miner.J 
In camera lor, deși fiecare lu- • 
crează ne schimburi diferite, dom-I

♦ • 
spune câ aici • 
nici nu prea •

«• 
cart se stră- J 
curățenia în •

se mal fnttlnesc apucături înapo
iate.

...Tntr-una din zile portarul că
minului a auzit gălăgie la intra
re. Unul din locatarii căminului 
întrecuse măsura la băutură și a 
ajuns cu greu la cămin. La tină- 
rul Peleabă Dumitru, căci de el 
este vorba, nu este primul caz 
cînd contravine regulilor de con
viețuire din cămin. Și ca el mai 
este Bratu Gheorghe din came- 
ta nr. 19 și alții. Da, în cămin 
mai sînt tineri cu apucături care 
nu fac cinste colectivului din care 
fac parte. Sînt cîțiva care une
ori provoacă dezordine în cămin 
sau fac absențe nemotivate de la 
lucru. Alții nu păstrează cură
țenia, nu îngrijesc suficient bu
nurile care le-au fost puse la dis
poziție.

De ce au loc în acest cămin, 
unde trăiește un colectiv puter
nic, sănătos, apucături înapoiate?

Căminul are un comitet care a 
lost reales în luna ianuarie ax. 
Comitetul de cămin are un rol 
însemnat în viața locatarilor. El

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)

Din realizările energeticienilor de la Paroșeni

CU O Zi
ÎNAINTE DE TERMEN

Zilele trecute la secția meca
nică de la U.R.U.M.P. a fost pri
mită o comandă urgentă : axul 
principal de la una din mași
nile de extracție ale minei Pe- 
trila. Minerii petrileni au cerut 
muncitorilor de la U.R.U.M.P. 
să le termine cît mai repede lu
crarea. Ea a fost încredințată 
pentru prelucrare strungarului 
fruntaș Bogaru Simion și frezo
rului Peleanu Fane. Confecțio
narea acestui ax după normative 
trebuia să fie executată în 4 zile. 
Muncind cu entuziasm, cei doi 
meseriași au terminat lucrarea 
după 3 zile. Metalurgiștii au sa
tisfăcut astfel înainte de termen 
cererea minerilor petrileni.

Citiți în pag. IV-a
• După vizitele făcute în> 

provinciile franceze, N. S. 
Hrușciov a reluat la Ram
bouillet convorbirile cu 
președintele De Gaulie,

0 mâsuU biae venita =
Zilele trecute s-a înapoiat la • 

Filatura Lupeni grupul de mun- » 
citori, ingineri și tehnicieni care J 
a vizitat întreprinderile „Reu
nite" și „Viscofil" din București 
și „Mătasa roșie’’ Cisnădie.

Cu prilejul vizitei făcute la 
„Viscofil" a avut loc un valoros 

w schimb de experiență în scopul. 
* îmbunătățirii calității produselor. 
Z La întreprinderile „Reunite"

n.ește întotdeauna ordinea și cu
rățenia, 
femeia 
are de

Sînt
duiesc — -----
camerele lor, în întregul cămin — î 
casa lor comună Astfel de tineri • 
se găsesc și în camerele 1, 3, • întreprinderile „Reunite" si 
8, 9, 31. Disciplina, grija față dej „Mătasa roșie" grupul de vizita- 
biinul obștesc — deprinderi noi, J lori a studiat comportarea, firelor 
însușite la locul de muncă J Pr°duse la Filatura Lupeni m 

se manifesta și aici din plm . notat numeroase observații, cu 
Dar, la unii tineri din cămin ’ scopul de a i• •

S-ar putea 
de serviciu 
lucru.
mulți tineri 
să mențină

Dispozitiv pentru determinarea temperaturii 
cărbunii însilozați
dei, temperatura se apreciază cu 
mîna. Dacă mîna nu suportă 
temperatura vergelei metalice, se 
presupune existența unui înce
put de focar, procedîndu-se la 
răcirea cărbunilor prin desface
rea stocului. Prin acest proce
deu, determinarea începutului 
autoaprinderii este deștul de re
lativă.

La termocentrala Paroșeni de
terminarea temperaturii cărbuni
lor se face cu ajutorul unui ter
mometru introdus în interiorul 
unor țevi, de 30—50 mm. dia
metru, plantate din vreme în 
stoc la distanță de 3 m. una de 
alta. Luarea temperaturii se face 
periodic după un. grafic dinainte 
stabilit. Atunci cînd în vreun 
punct controlat se constată că 
temperatura a depășit limita ad
misă, se iau măsuri de răcire a 
cărbunilor. Prin acest procedeu 
se poate urmări cu precizie evo
luția temperaturii în stocul de

la
Cărbunii depozitați în stive, 

după un timp mai îndelungat de 
conservare, sînt supuși pericolului 
autoaprinderii. In masa cărbunilor 
se produce o oxidare lentă cu o 
degajare de căldură din ce în ce 
mai mare. Dacă nu se iau mă
suri de prevenire, căldura dega
jată poate deveni atît de mare 
îneît să provoace declanșarea 
unor focare interioare și aprin
derea cărbunelui în depozit.

Pentru prevenirea autoaprinde
rii este necesar să se urmăreas
că în permanență evoluția tem
peraturii în interiorul stocului, 
iar atunci cînd depășește 65 
grade să se desfacă stocul pen
tru răcirea cărbunilor.

Cel mai simplu procedeu pen
tru determinarea temperaturii ri
dicate a cărbunilor din. depozit 
constă în introducerea unei son
de metalice tubulare (care sș 
pătrundă cel puțin 2/3 din înăl
țimea stivei). La scoaterea son-

♦* 
i
♦

procesul de prelucrare și și-au j 
—„..™?ro7Se observații cu • 

analiza posibilitățile J 
de remediere a lipsurilor semna- *

*
tovarășă ing. 1

late.
La înapoiere 

Pușcariu Emilian, directorul Fi
laturii Lupeni, Popovici Constan
tin. secretarul organizației de . 
bază P.M.R., ing. Leon'te Vale- ț 
rian, mecanic șef, Titlu Adela. ♦ 

sindical, î 
Moldovan Constanța, Ruican Eu- J 
genia și Foldeși Francisc au avut * 
convorbiri cu muncitorii, ingine- * 
rii și tehnicienii Filaturii Lu- J 
peni.

Pe marginea consfătuirilor fă
cute și a cunoștințelor dobindit? 
participanții la vizitarea ' între- 

• cliente și a fabricii 
au făcut propuneri 

♦ valoroase pe care le-au discutat

♦

♦ 
* 
«

cărbuni pe perioade îndelungate 
de timp.

Pentru semnalizarea automată 
a focarelor de autoaprindere, în 
Uniunea Sovietică are o 
întrebuințare „semnalizatorul 
mic pentru cărbuni" sistem 
ralov și care constă dintr-o 
vă metalică cu diametrul de 
50 mm. și cu lungimea în funcție 
de grosimea stratului de cărbu
ne în care se introduce un lăn
țișor compus din verigi dmtr-un 
aliaj ușor fuzibil. Lănțișorul 
comprimă un arc solidar cu o 
tijă și un disc. La partea supe
rioară a tijei se află lixat un 
steguleț de semnalizare care a- 
pare la suprafața stivei. atunci 
cînd lănțișorul ale cărui verigi se 
topesc în jurul temperaturii, de 
65 grade se va rupe. După sem
nalizare, se înlocuiește, lănțișo
rul și dispozitivul se folosește în 
continuare.

M. S URM EI 
termocentrala Paroșeni

largă 
ter- 
Co- 
țea- 
30-

• președinta comitetului

. prinderilor
* „Viscofil"
< ____
« cu muncitorii, inginerii și lehni- 
‘ denii filaturii. Propunerile făcu
♦ te urmăresc eliminarea llnsuri-
< ’
J „Reunite" și
* privința calității firelor.
» "♦♦♦♦*
♦
♦
♦
î bunătățirea
* produselor.

z* »

♦

♦

♦ lor semnalate de întreprinderile > 
„Mătasa roși"’’ In *, 

Multe • 
din propuneri au' fost deja puse ♦ 
în aplicare. Ca urmare calitatea'» 

' ........ .... w
♦

*

— • 
bine venită, ea contribuind la Im- • 

continuă a calității'.

firelor s-a îmbunătățit simțitor 
Schimbul de experiență de la 
„Viscofil" și vizitarea întreprin
derilor cliente de către delegația 
Filaturii Lupeni, este o mașină

♦



MICROCLIMĂ ÎN TREN

-----o-----

a pus

miei !

încălzi ■ 
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Un tren de călători 
gonește prin Kzîl-Kum. 
In jur este o căldură in
suportabilă, dar în va
goane domnește o răcoa
re plăcută. „Clima" tre
nului este comandată de 
conductor. Aparatele 
montate în vagoane per
mit reglarea temperaturii 
și purifică aerul de pra- 

iful care pînă nu de mult 
incomoda pe pasageri.

încercarea unei aseme
nea garnituri de tren, 
produsă la Uzina cons
tructoare de vagoane din 
Kaliningrad, s-a termi

nat recent la regionala, 
feroviară Tașkent. Apa- 
ratajul care creează mi
croclima în tren va fi 
folositor nu numai vara, 
dar și iarna 
iea vagonului
du-se cu ajutorul 
baterii electrice, 
care exclude înghețarea 
țevilor și defectarea 
ternului de încălzire.

în ciirînd, primul 
cu microclimă va 
cepe să circule pe 
gistralele de cale ferată 
din Asia Centrală.

Lebopatop cinematografic 
în valiza

Inginerul Timcenko din Mos
cova a construit un aparat porta
tiv pentru developarea filmelor 
cinematografice pe care l-a denu
mit „laborator cinematografic în 
valiză".

Prin dimensiunile sale, noul a- 
parat seamănă cu o valiză de 
mărime mijlocie: 80 pe 190 cm. 
Greutatea aparatului este de 15 
kg. In timpul developării filmul 
trece alternativ prin 7 secții — 
rezervoare mici, prin unele tre- 
cînd chiar de două ori.

Aparatul lui Timcenko este de 
o construcție foarte simplă Moto
rul lui este prevăzut cu un regu
lator care permite schimbarea vi
tezei de developare. Pelicula nu 
numai că se developează dar se 
și usucă. Imediat după ce a 
fost scoasă din aparat, ea poate 
fi introdusă în aparatul de pro
iecție și filmul poate fi vizionat.

Pentru cineaștii amatori Tim
cenko a realizat o variantă în 
miniatură a „laboratorului cine
matografic în valiză".

Al doilea festival al filmului 
cehoslovac*

s-a terminat la Plzen,
național

trebuit?

Pnmavara ne-a adus 
In paneru-i ghiocei, 
Zîmbete și bucurii 
Ca un nimb pe frunți 
Și pe fețe de copii, 
Și în ochii blînzi... de

Filme documentare 
și de popularizare a științei 

In ultimul timp, 
dioul cinematograHc 
stat de 
tare al 
produce 
măr de 
larizare 
nale de 
oglindesc 
mai însemnate din via
ța țării.

Au fost prezentate pe 
ecrane filmele documen
tare : „Viața nouă", „Ma
rea Ceaho”, „Oameni 
curajoși", „Darea în ex
ploatare a sistemului de 
Irigație Kiian", „Mărfuri 
pentru export", filmele 
de popularizare a știin-

stu ■ 
de 

filme documen- 
R.P.D. Coreene 
un mare nu- 

filme de popu- 
a științei, jur- 
actualități care 

evenimentele

o---
Ar fi bine dacă

tei „Creșterea păsărilor", 
„Prelucrarea laotehu", 
„Secretul obținerii de re
colte bogate",' „Cintent", 
precum și filmele artis
tice „Delegația de artiști 
indonezieni în Coreea". 
„Spartachiada elevilor din 
întreaga Coree", „Priete
nilor din depărtare" și 
altele. Filmul „Prietenilor 
din depărtare"1 consacrat 
cetățenilor coreeni care 
trăiesc în Japonia, a fost 
conceput ca o scrisoare 
sonoră adresată de o e- 
levă de la școala de co- 
tegratie din Phenian, re
patriată acum doi ani 
din Japonia unei priete

ne a ei. Secven- 
-țele care ilus
trează scrisoarea 
arată
pregătesc 
torii R. 
Coreene 
întîmpine 
patrioții care se
întorc în patrie.

• •4

... gospodarii orașului Lupeni ar 
lua in considerare cererile, cetă
țenilor din cartierul „6 August" 
din Bărbăteni, pentru a pune la 
punct pompele de alimentare cu 
apă potabilă, dintre care în ul
tima vreme nu funcționează de
cît una!

...vînzătorul de la raionul me- 
zelărie al magazinului special de 
pe strada Gh. Gheorghiti-Dej din 
Petroșani ar deservi marfa în 
mod civilizat (fără bruscări și în 
ambalaj corespunzător) și dacă 
n-ar „ciupi" la cîntar.

...uzina electrică din Petroșant 
ar menține aceeași intensitate de 
curent pe rețea, pentru a nu se 
mai tntîmpla ca în ziua de 25 
martie, cind in blocul 15 — car
tierul Dimitrov — din pricina 

. măririi și scăderii nejustificate 
a tensiunii s-au ars o serie de 

■ becuri ale locatarilor.
; ...secția sanitară a Sfatului 
popular raional ar lua măsuri 

lurgente de reparare a aparatului 
.de fizioterapie de la spitalul din 
Petrila care nu funcționează de 
aproape un an.

...tov. Dan Elisabeta, vînzătoa- 
\re ia magazinul nr. 44 din Vul- 
’ can, ar servi mai puțin „pe sprtn- 
: ceană" și ar vorbi mai frumos 
cu cumpărătorii.

...șoferul Ciurea Al. de pe au
tobusul 50.262 Dv. care transportă 
muncitorii de la Aninoasa la Pe
troșani ar avea o atitudine mai 
corectă față de pasageri pe. care 
îi bruschează de cite ori are 
..chef" (si are cam des!)

cum se 
locui- 

P. D. 
să-și 
com-

TELESCOP
Colectivul întreprinde-

ii „Karl Zeiss" din Je
na a realizat un telescop 
care va fi dat în exploa
tare în vara acestui cn 
Telescopul realizat în R. 
D Germaină este al 
treilea ca mărime din 
lume

Oglinda telescopului 
are diametrul de 2,08 m 
și grosimea de 32 cm 
Blocul de sticlă din care 
a fost confecționat cîn-

WV/VFm
tarea 2350 kg. Cu 
torul 
rice pot fi 
stele la mărimea 
21, poate 
na unei 
nuite de 
distanță 
întregul 
rește 84 
montat pe 
mobilă, care permite ob
servarea stelelor la ori
ce înălțime s-ar afla ele 
deasupra orizontului.

aju- 
acestei oglinzi sle- 

fotogratiate 
st'-lară 

fi văzută lumi- 
lumînări obiș- 
ceară de ia o 
de 11.500 km. 
telescop cîn.tă- 
tone. El este 

o platformă

ASCENSOR FĂRĂ CAREURI
Bi- 
(R.
un 
ca-

Inginerul Adam 
lieviez din Silezia 
P Polonă) a realizat 
ascensor fără cabluri 
re se deplasează pe două
țevi verticale. In aceste 
țevi sînt montate pis
toane cuplate la ascen
sor. In timpul pompai ii 
aerului comprimat în țevi

liftul se ridică, iar în 
momentul evacuării ae
rului el coboară lin. Es
te suficientă mențiiie-.ea 
în țevi a unei presiuni 
d? 7 atmosfere pentru a 
ridica ascensorul eu o 
greutate de 7 tone ia o 
înălțime de 10 etaje. Un 
compresor poate deservi 
2—3 ascensoare.

oDezvoltarea
La Tianțzin, unul din 

cele mai mari orașe din 
China de nord, a intrat 
în funcțiune cu un an 
înainte de termenul pre
văzut prin plan un post 
de televiziune.

In prezent, în R. P. 
Chineză funcționează de 
asemenea posturi de te
leviziune la Pekin, San-

televiziunii
hai, Guancijou, Harbin. 
Totodată au început e- 
misiuni de probă ia pos
turile de televiziune din 
Senian, Cianciun, An- 
șan, Fușun și Sucijou. 
în anul curent vor înce
pe emisiunile și posturile 
din Uhan, Nankin. Tai
nan, Taiuan Hefe și 
Cendu.

Recent 
cel de-al doilea festival 
al filmului cehoslovac.

Festivalul a avut drept 
arme că cinematografia
să-și îndrepte privir le spre ope
rele ale căror eroi sînt oameni 
din zilele noastre pentru care 
interesele societății, ale Colecti
vității sînt ma:. presus de intere
sele individului.

Cu acest prilej au fost organi
zate discuții publice la care au 
participat 300 de cineaști și pes-

te 10.000 de spectatori, 
ceștia și-iu 
legătură cu 
jică cehoslovacă.
rie de observații critice, 
ganizat de 
tă asupra 
și a celor 
cehoslovaci.
miei", a fost apreciat ca cel mai 
bun film, iar actorii Karel linger 
și Marie Tomasova — cei mai 
buni actori ai anului.

Toți a- 
exprimat părerile in 
creația cinemiiogra- 

du făcut., p se- 
S-n or- 

i semenea și o anche- 
celor mai bune filme 
mai apreciați actori 
„Regele munților Boe-

o

Balet după poemul „Demonul*

IHO-
ma-

cu

Cunoscutul dansator și mais
tru de balet sovietic Vahtang Cia
bukiani, laureat al Premiului Le
nin, a început punerea in scenă 
a baletului „Demonul" — pe 
tivele cunoscutului poem al 
relui poet rus Lermontov.

Ciabukiani a fost distins
premiul Lenin pentru baletul 
„Otheilo" pe muzica de Macia- 
variani — spectacol care s-a bu
curat de aprecierea unanimă și 
considerat ca o mare victorie a 
coregrafiei sovietice.

Libretul băietului „Demonul", 
este semnat de Ciabukiani iar 
muzica — de compozitorul . lin -

O-----

Nou tip de redactor
Recent, la Uzina constructoare 

de mașini „Stalin" din Dimitro- 
vo s-a terminat cu succes încer
carea unui reductor prevăzut cu 
un nou tip de roți dințate, ela
borat după proiectul eminentului 
om de știință sovietic M. L. No- ț 
vikov. Forma dinților acestor 
roți este cu totul nouă, distanța 
între ei fiind mult mai mare decît 
de obicei. In felul acesta dinții 
sînt mai solizi, iar roțile mai 
ușoare. Utilizarea lor în indus
tria constructoare de mașini va 
permite să se realizeze economii 
considerabile de metal.
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Corul „Expres”...
De trei ori pe săptămînă sala 

de repetiții a clubului din Ani
noasa răsună de vocile puter
nice ale celor peste 60 de co
riști. Dar oricît și-ar „sparge" 
piepturile coriștii de la cub nu 
pot totuși depăși în intensitate 
„corul" de la „Expres" ui din 
localitate. Deși ultimul nu a în
trunit niciodată 60 de oersoane, 
ci cel mult 8—10, el are totuși 
un timbru al vocilor atit de ri
dicat incit cutremură și geamu
rile sălii de repetiții (bufetul). 
Și asta nu de trei ori pe săp
tămînă, ci în fiecare zi (in tim
pul serviciului chiar, uneori). 
Membrii corului, mereu aceiași, 
vin cu regularitate la „repeti
ții", spre deosebire de cei de 
la club, care mai fac și absențe.

Dirijor prim al corului „Ex
pres" este Rusu Gheorghe. De 
cum ridică el bagheta — inge
nios lucrată sub formă de țoi 
— toți ceilalți, avind și instru
mente cu ei — ca halbe, sticle 
și pahare, pornesc să-și etaleze 
repertoriul — „Lume-lume"; 
„Zărzărică zărzărea" sau... u- 
vertura la opera inedită „Beți-

vanos permanentus" de Chef- 
lesco. Dirijor-secund, dar cu a- 
ceiași... calificare, este Guță 
loan. El însă nu rezistă mult, 
datorită îndelungatei sale acti
vități de „dirijor". Înlocuitor 
la comandă (cind primii doi 
dirijori rămîn lefteri) este Un- 
gureanu Octavian!. Dar el folo
sește numai „note înalte" (de 
la 50 de Iei in sus), ceea ce 
celorlalți le cam epuizează se
tea gîturilor și bogăția... buzu
narelor. Dar de la un timp 
„corul" de la bufetul „Expres" 
din Aninoasa este în derută. 
„Coriștii" in loc să fie aplau 
dați pentru interpretarea lor 
„forte", primesc doar admones
tări, avertismente din partea 
conducerii minei și (culmea!) 
chiar amenzi. E o măsură care 
face ca de pe acum „corul" să 
înceapă să se destrame.

Vitrină... „eternă”
Deși în general vitrinele ex

primă abundența de mărfuri din 
comerțul socialist totuși uneie 
instituții sau 
făcut vitrine...
nu au decît puține exemplare

magazine și-au 
„eterne". Deși
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M. D X

din anumite articole, le țin ex
puse cu lunile, pe motiv că „vi
trina nu se strică". Așa e de 
exemplu cea a Bibliotecii cen
trale 
care 
tie", 
mult 
virile însetate ale cititorului. In 
această „expoziție" se poate ve
dea cartea „Toate pînzele sus", 
însă „pînza" care acoperă accesul

raionale din Petroșani, 
numește vitrina „expozi- 
ținînd in ea cărțile mai 
căutate, doar... pentru pri

se da posibilitate cititorilor să 
citească și acest volum. „Expo
ziția" cuprinde și volumul „UI- 
tima aventură" exemplar unic 
în bibliotecă, pe care dacă ai 
întreprinde o intervenție să-l 
poți obține, te-ai convinge să a- 
ceastai e într-adevăr o... aven
tură. Multe iluzii și-au făcut ci
titorii că vor putea procma de 
asemenea de la această biblio
tecă și romanul lui Bailzac aflat 
în vitrină: „Iluzii pierdute". 
Sperăm că iluziile cititorilor cu 
privire la acest volum cai și la 
toate cărțile dini „expoziție", nu 
vor rămîne întrutotul pierdute, 
colectivul bibliotecii luînd măsuri 
pentru a schimba mai des a- 
ceastă vitrină „eternă", lăsînd 
să circule și „raritățile" 
puse.

dadze. 
poemul 
ideea 
la libertate. Artistul care va in
terpreta rolul Demonului dorește 

personaj care să în
de libertate

Ciabukiani a arătat c;î în 
lui Lermontov l-a atras 

apărării dreptului omului

să creeze un 
truchipeze setea 
cunoaștere.

Rolul Tamarci 
tat de cunoscuta 
Vera Tignadze, interpreta 
Desdemonei baletul

u ii interpre- 
b.ilerină gruzină 

rolului 
„Othel-

(

— Sînt miner!
îmi dete tata — 

Casca-n cap și lampa-n mînă... 
...Ca să intr-un șut îs gata, 
Doar... să mă primească-n 

mină...
Ești prea mic !

îmi spun azi toți, 
cobori în mină ?... Poți ? !... 
Dacă vreau, cum să nu pot! 
tata-a intrat în mină 
o vîrstă ca și mine, 
eu pot ca el... socot... 
Hei, nepoate, nu se poate... 

Multe-n țară îs 'schimbate 
De cind tatăl tău era 
Copilaș ca tine-așa...
Pe atunci, e drept, copiii 
Ce erau de-odat’ cu tine, 
Făceau aeraju-n mine, 
Ori făceau pe... vizitiii...
Ei, ce tristă, grea, poveste.,. 
...S-au dus vremile aceste, 
Azi în țară-s timpuri noi, 
Luminoase pentru voi, — 
Partidul ca un părinte 
Ca să creșteți ia aminte, 
Să nu știți ce zile dus-au 
Ieri minerii din pruncie
Pin’ ce vremea 

noastră-ajuns-au,
Să vă crească-n bucurie...

-r'.... ~"r i. s.

Să



Un valoros schimb de experiență 
între propagandiștii utemiști

Fapte de întrecere din munca 
feroviarilor de la Petroșani

In scopul generalizării celor 
mai bune metode în munca de 
propagandă, în organizarea ac
tivității cercurilor și cursurilor 
de învătămînt politic U.T.M., 
Comitetul raional U.T.M. Petro
șani a organizat nu de mult o 
consfătuire a propagandiștilor u- 
terniști și a responsabililor cu 
învățămîntul politic din comi
tetele U.T.M. de la exploatările 
miniere din Valea Jiului.

Prin referatele prezentate și 
prin discuțiile purtate de un 
mare număr de propagandiști, 
consfătuirea a constituit un va
loros schimb de experiență între 
propagandiștii de la exploatările 
miniere.

Primul referat a fost prezen
tat de tov. Decebal Constantin, 
propagandist la un cerc de în
vătămîntul politic U.T.M. la mina 
Uricani. Cercul lui se numără 
printre cercurile fruntașe de la 
mina Uricani. Dezvoltarea dra
gostei fa|ă de partid, iată unul 
din obiectivele principale care 
l-au preocupat in mod deosebit 
pe propagandist. Ca urmare a 
acestei preocupări, aproape ju
mătate din utemiștii încadrați în 
cercul de învătămînt au cerut 
să fie primiji în rîndurile can
didaților de partid.

Un alt referat a fost prezen
tat de tov. Bîldea Nicolae. pro
pagandist la mina Vulcan. Tov. 
Bîldea a vorbit despre metodele 
folosite de el pentru legarea lec
țiilor expuse de activitatea prac
tică. Spre exemplu la lecția pe 
care a predat-o despre rolul 

rtidului în construirea socia- 
■ismului, propagandistul a enu
merat exemple concrete de la 
mină și din localitate, a vorbit 
despre rolul comuniștilor de lup
tători neobosiți pentru fericirea 
poporului De asemenea, la șe
dințele cercului U.T.M. au fost 
invitați veterani ai minei, co
muniști care' aii vorbit' despre 
luptele minerilor din trecut îm
potriva exploatării, . pentru o 
viață mai bună. Legarea învăță- 
mîntului de practică a avut ca 
rezultat faptul că cursanții și-au 
înțeles mai bine sarcinile ce le 
revin în producție și participă

S UMĂR
al revistei „Flacăra** nr. 13 

din 2 aprilie 1960
— Un' amplu fotoreportaj și o 

corespondentă specială din Paris 
închinate vizitei tui N. S Uruș- 
ciov în Franța.

— Amintiri despre Lenin.
— Pe scara A — fotoreportaj 

de î. Cioară și R. Scurta din 
viața locatarilor unui bloc nou 
construit în cartierul „Floreas- 
ca“

— Bună dimineața, primăvară 
— fotoreportaj de G. Ciudan și 
Elena Ghera despre viața nouă 
a ciobanilor din Tilișca Sibiului.

Pe teme externe
— Cetatea de oțel din Lios- 

guor — reportaj scris special pen. 
tru „Flacăra" de Balazs Ana, 
ziaristă din R.P. Ungară, cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Ungariei.

— Vă prezint țara mea . Uru- 
guayul, de Enrique întrol:gator, 
ziarist din Uruguay.

1 — America Latină împotriva
dominației S.U.A.

— în jurul globului — o pa. 
gină cu imagini din toate colțu
rile lumii.

Pe teme de literatură și artă
— Marea de la Prepeleaga — 

‘ schiță de Dobozy îmre, seriilor 
din R.P. Ungară.

— Poezii de Cezar Drăgoi.
r - Vă prezentăm cîțiva artiști 

1 de peste hotare care ne vizitează 
țara: pianistul Samson Francisc; 
Orchestra Filarmonică de Stat 
din Sofia ; două soliste de operă 
din R. P Ungară.

I — Satira — sport — sfaturi 
practice. 

cu conștiinciozitate la îndeplini
rea planului de producție. Toți 
cursanții participă activ la mun
că patriotică, mulți sînt inova
tori, fruntași în lupta pentru e- 
conomii.

Al treilea referat a fost expus 
de tov. Manea Ludovic, propa
gandist la cercul „Să ne cunoaș
tem patria” de la sectorul VIII 
al minei Petrila. Cercul pe care-1 
conduce numără 27 de elevi, ln- 
grijindu-se ca tinerii să vină pre
gătiți la ședințele cercului și a- 
cordînd multă atenție discuțiilor, 
propagandistul a reușit să antre
neze de fiecare data la discuta
rea lecțiilor cîte 18—20 de ti
neri, asigurînd astfel dezbateri
lor un nivel ridicat.

Ultimul referat a fost prezen
tat de tov. mg. Haber Francisc, 
propagandist la sectorul IX al 
minei Lupeni. Propagandistul 
expune lecții atractive, în ppri- 
oada dintre ședințele de învăță- 
mînt controlează și ajută cursan
ții să se pregătească cît mai te
meinic pentru discutarea lecții
lor, organizează cu tinerii vizio
nări de filme în colectiv, acțiuni 
de folos obștesc.

După referatele prezentate nu
meroși propagandiști, participant 
la consfătuire s-au înscris la cu- 
vînt. Printre aceștia se numără 
tov. Vîjdea Gheorghe, Fieraru 
Eugen, Buju .Miron și alții. Prin 
discuțiile purtate ei au împăr
tășit din experiența lor privind 
expunerea lecțiilor, folosirea la 
predări a materialelor demon
strative, organizarea de activi
tăți în afara cercului.

In încheiere, particioanții au 
cerut Comitetului raional U.T.M. 
să se organizeze cît mai des a- 
semenea consfătuiri.

A. MICA

Noi candidați
De cîndvlucrează la depozitul 

de lemne din Petrila tov. Ca- 
rareașcă Constantin s-a dovedit 
a fi un muncitor harnic. Intr-o 
recentă adunare generală a or
ganizației de partid de la sec
torul X al minei Petrila, car a 
discutat cererea de primire a lui 
în rîndul candidaților de partid, 
a reieșit că el are și un nivel po
litic și ideologic ridicat. Comu
niștii de la acest sector au lio- 
tărît primirea lui în unanimitate 
în rîndul candidaților de partid.

Tot în această adunare a mai 
fost primită în rîndul candida
ților de partid tov. Coman Au
relia, care este de asemenea o 
muncitoare destoinică.

I. CIUR
corespondent

Căminele — cadru prielnic pentru o intensă 
muncă educativă

(Urmare din pag. l-a)

trebuie să se preocupe de întări
rea grijii față de bunurile din 
cămin, de respectarea normelor 
de conviețuire, a regulamentului 
de funcționare a căminului. In 
activitatea sa însă comitetul de 
cămin s-a mărginit la măsuri ad- 

I minisțrative, neglijînd munca e- 
! ducativă pe care trebuie să o des- 
i fășoare. Tinerii care fac abateri 
j sînt sancționați, eventual mutati 

din cămin, cei care provoacă stri
căciuni sînt obligați să suporte 
cheltuielile de remediere. Cazurile 
mai grave de abateri de la disci
plină sînt prelucrate uneori în fa
ța locatarilor. Și atît. Muncii e- 
ducative nu i se acordă atenția 
cuvenită.

Dar vinovați pentru această sta
re de lucruri nu se fac numai 
membrii comitetului de cămin. A- 
devărul este că și comitetul 
U.T.M. al minei (secretar tov. 
Popescu Stelian și responsabil cu 
munca în cămine tov. Popîrtag 
Grigore) s-a mulțumit doar cu 
constituirea comitetului de cămin. 
M-a înțeles rolul pe care-1 poate 
avea comitetul de cămin în desfă
șurarea unei munci educative sus

Șt-au depășit pianul
!a reparații

Muncitorii din echipele de re
parații ale depoului de la Petro
șani se străduiesc să-și îndepli
nească și să depășească sarcinile 
de plan la reparații, executînd.’ lu
crări de calitate și la timp. Bi 
lanțul lunii martie se prezintă 
rodnic în această direcție. Echipa 
complexă de reparații condusă de 
lăcătușul Josan Adrian și-a înde
plinit întocmai sarcinile lunare 
de plan la spălări cu revizii încă 
d.e acum cîteva zile. La repara
țiile cu revizie tehnică, muncito
rii acestei echipe au executat re
vizii tehnice la 6 locomotive în 
plus de cele planificate. Rezultate 
frumoase s-âu obținut și la re
parațiile curente neplanificate. In 
cursul lunii martie 28 locomoti
ve aii fost reparate peste sarci
nile de plan. La obținerea aces
tor rezultate s-au evidențiat lăcă
tușii de aparate speciale Krausz 
Dezideriu. Cazan Nicolae și Co- 
coneț Nechit, lăcătușii lănci 
loan și C.iungu loan.

Inovații de valoare
La cabinetul tehnic al depou

lui, muncitorii și tehnicienii de 
aici au depus în cursul acestui 
an mai multe propuneri de ino

In atelierele întreprinderii de utilaje și transporturi . e ia Li- 
vezenii se fac reparații ia utilajele și autocamioanele necesare 
șantierelor de construcții. In această muncă echipa de mecanici 
auto condusă de candidatul de partid Enache Marin se situează 
printre cele mai harnice. IN CLIȘEU: Șeful echipei — tov. Ena
che Marin. — împreună cu muncitorul Vereston Ștefan — revizu- 

! iește motorul unui autocamion „Steagul roșu** ieșit din reparație 
i de gradul ÎI.

ținute în rîndul căminiștilor.
Majoritatea locatarilor sînt ti

neri. Unii, veniț'i la mină doar 
de scurt timp, sînt mai puțin in
tegrați în viața colectivă, mai pu
țin deprinși cu disciplina. Profilul 
acestor tineri, ca viitori muncitori 
înaintați, se formează în primul 
rînd prin muncă. Viața în cămin, 
unde tinerii își petrec majorita
tea timpului lor liber poate avea 
un mare rol în formarea lor, în 
pregătirea lor pentru muncă și. 
viață. Comitetul . de cămin se 
mulțumește cu faptul că clubul 
căminului este frecventat de ti
neri, că tinerii merg la specta
cole, joacă șah, citesc.

Dar sînt însă și tineri care își 
irosesc timp’ul liber. Comitetul de 
cămin ar putea să atragă pe a- 
ceștia spre activități utile dacă 
ar folosi mai larg formele mun
cii cultural-educative. Tinerii ar 
asculta cu interes amintirile ve
teranilor mineri de pe vremea 
cînd erau și ei tineri. Cum au 
pornit în viață, cum și-au însușit 
meseria aleasă. S-ar putea purta 
discuții atractive despre munca în 
mină, despre filme, cărți, des
pre îmbrăcăminte, politețe, dra
goste și alte teme apropiate preo

vații și raționalizări. Pipă jiu de 
mult verificarea marelui număr 
de manom.’re de la locomotive 
era un lucru anevoios și costisi
tor, trebuind a fi verificate toc
mai la Simeria. Lăcătușul inova
tor Bătrîn Ioan a soluționat a- 
ceâstă problemă prin confecționa
rea unui stand de probare a ma- 
nometrelor. Inovația aduce econo
mii de 1200 lei pe an.

Inovatorul Chichemea Ioan de 
la revizia Subcetate a realizat o 
inovație care permite ungerea 
cremalierei de pe linia Subceta
te Bop.țari direct de la roata din
țată a locomotivei. Prin aplicarea 
acestei inovații, s-a redus un post 
neproductiv pe zi.

Pentru a veni în ajutorul lăcă
tușilor la operația de scoatere a 
prezoanelor înțepenite, inovatorul 
Rusu Petru a construit un dis
pozitiv special, aducînd astfel im
portante' economii. Acum operația 
aceasta se execută în 5 minute, 
pe cînd înainte se făcea în. aproa
pe o oră.

Pentru a se evita montarea șl 
demontarea inutilă a supapelor 
la pompele Duplex defecte, fapt 
care se constată numai după ce 
locomotiva a fost încălzită, ino
vatorul Cazan Aurel a construit 
un" stand pentru probat supape 
de aspirație și de comprimare la 
pompele Duplex. -

cupărilor unui tînăr. In cămin 
s-ar putea crea cercuri ale prie
tenilor muzicii, s-ar putea organi
za concursuri de șah, s-ar putea 
constitui o brigadă artistică a 
tinerilor care să satirizeze apucă
turile învechite. Intr-un cavînt 
s-ar putea asigura ca toți tinerii 
să-și petreacă timpul liber în mod 
organizat, prin, activității atrac
tive, cu un profund caracter edu
cativ. Aceasta ar rări cazurile de 
indisciplină, ar crea o puternică 
opinie împotriva a tot ceea ce e 
înapoiat Printre căminiști se află 
mulți membri și candidați de par
tid, membri ai birourilor organi
zațiilor U.T.M. de la sectoarele 
minei. Iată forța care îndrumată 
îndeaproape poate crea în cămin 
o activitate educativă bogată, 
multilaterală. Se cere doar ini
țiativă, preocupare. Munca cu ti
nerii căminiști trebuie să devină 
unul din obiectivele de seamă în 
activitatea atît a comitetului 
U.T.M. de la mină, cît Și a celui 
orășenesc din Vulcan. Căminul 
este un cadru prielnic pentru 
creșterea și educarea tinerilor. Să 
folosim deci din plin aceste con
diții pentru educarea tinerilor mi
neri și muncitori.

• PUBLICITATE
O. C. L. Produse 

Industriale
PETROȘANI

I
 anunță că a pus în -yîn- ;

zare prin magazinele $a- ’

le din toi raionul Petro- '< 
șani încălțăminte ușoară L 
pentru bărbați și femei, i J 
0 sandale de piele pen- 

tru femei Ia prețul de < 
■ 61 iei perechea. ''

sandale de piele pen- < 
t tru bărbați cu talpă de < 
L cauciuc la prețul de 86 
l lei perechea. ;

0 sandale pentru băr- ; 
; bați (împletite) la pre- ; 

i țul de 97,50 lei perechea. J
ANUNȚ

întreprinderea de in
dustrie locală „6 August” 
— Petroșani, cu începe- 

T 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 

ț gustoasele sortimente 
expuse !

PR06RAM DE RADIO
3 aprilie

PROGRAMUL 1. 8,00 Concert 
de dimineață, 9,00 Teatru ia mi
crofon pentru copii, 10,00 Muzi
că populară romînească, 11,40 
„Săptămîna muzicii maghiare”,
12.15 Figura lui Lenin oglindită 
în literatură (III). Ciclu de lec
turi, 13,00 De toate pentru toți, 
14,00 Concert de estradă inter
pretat de mari soliști, 15,10 Cîn- 
tă Corul de copii al Radiotelevi- 
ziunii, 18,00 „Drumeții veseli”, 
19,05 Melodii distractive de com
pozitori romîni, 19,30 Teatru la 
microfon : „Fiul meu”. Adaptare 
radiofonică după piesa scriitoru
lui maghiar Gergely Sandor,
21.15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,30 Clubul voioșiei, 
8,50 Pagini alese din muzica de, 
operă, 10,30 Revista presei străi
ne, 10,50 Transmisie din sala A- 
teneului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu**, 13,35 Muzică 
ușoară sovietică, 14,30 Cine știe 
cîștigă ! 16,00 Vorbește Mosco
va ! 17,30 Mari cîntăreți de o- 
peră, 18,00 Muzică ușoară, 19,00 
Concert din muzica popoarelor, 
19,30 Emisiune dedicată marina
rilor, 20,05 Muzică ușoară și de 
dans, 21,30 Program pentru iu
bitorii de romanțe, 22,00 Muzică 
de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul I — 7,00, 
13,00, 19,00, 22,00, 23,52; Pro
gramul II — 7,50, 14.00, 20 00 
23,00.

CINEMATOGRAFE
3 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Haiducii din Rio Frio; 
AL. SAHIA: Telegrame; MUN
CITORESC : Chemarea văzduhu
lui; PETRILA : Mama vitregă; 
LONEA : Abuz de încredere; LI- 
VEZENI : Lizzy MacKay; AN1- 
NOASA: Ultima primăvară;
VULCAN: Undele eterne; LU
PENI : Noi trăim în Minsk; CRI- 
V1DIA; Inimă de oțel; BARBA- 
TENI : Voluntarii; URICANI ; 
Pe țărmuri îndepărtate.



Vizita lut N. S. Hrușciov în Franța

După vizitele făcute in provinciile franceze, N. S. Hrușciov 
a reluat la Rambouillet convorbirile cu președintele De Gaulle

Ședința Comisiei permanente 
pentru energia electrică C. A. E. R.

J PARIS (De la trimișii speciali 
Agerpres C. Răducanu și T. 
Vomicu).

Joi dimineața N. S. Hrușciov 
• părăsit orașul Rouen, ultima 
etapă a vizitei sale de 5 zile 
prin provinciile franceze. Din 
sudul și pînă în nordul țării dru
mul său a străbătut regiuni a- 
gricole și industriale, centre de 

■străveche tradiție istorică, sau 
așezări noi, moderne. Dar. fie 

;că s-a întîlnit cu locuitorii lu
minosului Arles, cu exuberanții 
marsiliezi, cu cetățenii respecta
bilului Dijon sau cu rezervații 
oameni ai provinciilor din nord, 
peste tot șeful guvernului sovie
tic a fost întîmpinat de mulți
mile venite să-l salute, cu ace
leași zîmbete prietenești, cu a- 
celeași aclamații, cu aceeași căl
dură.

Este semnificativ faptul că în 
relatările celor mai multe ziare 
franceze chiar și a acelora care 
in general nu sînt prea favora
bile Uniunii Sovietice, se puteau 
citi zilnic asemenea aprecieri : 
„Nimes — cea mai călduroasă 
primire făcută premierului so
vietic", „Marsilia — cea mai 
călduroasă primire făcută lui 
N. S. Hrușciov". și la fel din 
Dijon, Reims, Rouen.

Intr-adevăr, modul în care 
populația l-a primit pe înaltul 
său oaspete — salutat adesea 
ca „sol al păcii" — a întrecut 
toate așteptările, epuizînd repe
de rezerva de calificative și e- 

!pitete din vocabularul obișnuit 
al presei.

Cei mai muiți dintre trimișii 
Speciali ai ziarelor au scris pe 
larg într-un mod obiectiv și a- 

•desea cu multă căldură despre 
atitudinile și personalitatea lui 
N. S. Hrușciov, despre declara
țiile sale, despre cele grave și 
serioase, ca și cele pline de umo
rul și bonomia sa caracteristică. 
Ziarele au scris de asemenea în 
cuvinte pline de simpatie des
pre cei ce-1 însoțesc pe șeful gu
vernului sovietic în această că
lătorie,' și în mod deosebit des
pre soția sa.

Desigur în concertul presei

Recepția de la ambasada sovietică 
din Paris

PARIS 1. — TASS anunță:
In seara zilei de 31 martie am

basadorul U.R.S.S. în Franța, 
S. A. Vinogra-dov, a organizat o 
mare recepție în cinstea preșe
dintelui! Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, ca
re face o vizită oficială în Franța.

Din partea Uniunii Sovietice 
la recepție au participat N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri af U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, ministru al A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. și 
alte personalități oficiale care îl 
însoțesc pe șeful guvernului so
vietic în călătoria sa în Franța, 
funcționari superiori ai ambasa
dei sovietice din Franța și ai al
tor instituții sovietice din Franța.

Din partea Franței la recep
ție au participat Michel Debre, 
prim-ministru al Republicii Fran
ceze, Couve de Murville, minis
tru al Afacerilor Externe, L. 
Jacquinot, ministru fără porto
foliu, și alți membri ai guvernu
lui francez, Chaban-Delmas, pre
ședintele Adunării Naționale 
Franceze, Gaston Monnerville, 
președintele senatului, Maurice 
Dejean, ambasadorul Franței în 
U.R.S.S., și alte personalități o- 
ficiale.

La recepție au participat de 
asemenea șefii ambasadelor și 
misiunilor străine, acreditați la 
Paris.

Invitații s-au adunat în sălile 

franceze n-au lipsit nici unele 
note discordante, dar acestea au 
răsunat din sectoarele cele mai 
reacționare, situate la marginea 
însăși a ideologiei fasciste.

Ignorînd însă aceste încercări 
limitate, opinia publică france
ză a reținut mesajul de pace și 
prietenie pe care șeful guvernu
lui sovietic l-a trimis în aceste 
zile francezilor. „Am venit în 
țara dv. pentru a restabili bu
nele tradiții statornicite de-a 
lungul istoriei între țările noas
tre. Vrem prietenie cu dv., ade
vărată prietenie", a spus șeful 
guvernului sovietic la Reims. Și 
în această regiune a nord-estu- 
lui francez de atîtea ori pîrjo- 
lită de invazii străine și unde 
la fiecare pas întîlnești drama
tice mărturii ale unor lupte 
crîncene, chemarea lui N. S. 
Hrușciov la crearea condițiilor 
care să nu mai permită repeta
rea orgiilor războiului, a trezit 
un deosebit răsunet. „Pace, 
Pace", „Nu dați arme naziști
lor" a scandat mulțimea pe cîm- 
pia de la Verdun.

Este desigur încă prea devre
me pentru a trage concluziile 
definitive ale călătoriei șefului 
guvernului sovietic în Franța. 
Dar de pe acum se poate des
prinde semnificația ei esențială 
recunoscută de cea mai mare 
parte a observatorilor politici și 
a comentatorilor de presă : 
Hrușciov a cîștigat definitiv pe 
planul contactului său cu popu
lația.

„Cine profită din această că
lătorie și cine pierde ?" se în
treabă săptămînalul francez 
„France Observateur". Răspun
sul său este: „Primul cîștigător 
este destinderea, umanizarea re
lațiilor internaționale". „Milioa
ne de francezi, scrie acest ziar, 
vor vedea de aici înainte pe so
vietici prin imaginea lui Hruș
ciov chiar dacă Brisson (direc
torul ziarului „Le Figaro") sau 
Beilanger (directorul ziarului 
„Le Parisien Libere"), ar dori 
contrariul nu va mai fi posibil 
să se vorbească în Franța des
pre Uniunea Sovietică în felul 

ambasadei înainte de sosirea lui 
N. S. Hrușciov. Printre ei se 
aflau fruntași ai vieții politice 
și publice, reprezentanți ai cer
curilor de afaceri și ai presei.

Au fost de asemenea prezenți 
Maurice Thorez, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Francez, 
Jacques Duclos, secretar al C.C. 
și membru al Biroului! Politic al 
C.C. al P.C. Francez, și alți con
ducători ai partidului comunist 
francez, conducători ai asocia
ției „Franța—U.R.S.S", în frun
te cu generalul Petit, conducă
tori ai mișcării partizanilor pă
cii din Franța, oameni de cul
tură.

La ora 18,10 (ora locală) în 
fața porților ambasadei s-a oprit 
un automobil cu drapelul de stat 
al U.R.S.S. N. S. Hrușciov și 
N. P. Hrușciova s-au îndreptat 
pe un covor roșu spre clădirea 
ambasadei. Membrii ambasadei 
și oaspeții — adunați în curte 
și la intrare — au întîmpinat pe 
șeful guvernului sovietic cu a- 
plauze călduroase. Un copil a 
alergat în întîmpinarea lui N. S. 
Hrușciov și i-a oferit un buchet 
de flori.

însoțit de ambasadorul U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a trecut prin să
lile ambasadei, a salutat pe oas
peți, a răspuns prietenește la sa
luturile lor.

La recepție șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, și pri
mul ministru al Franței, Michel 
Debre, au rostit cuvîntări. 

cum s-a făcut pînă acum". Tre
buie să se recunoască, arată zia
rul în continuare, că „In toate 
partidele politice oamenii care 
sînt pentru coexistență cîștigă și 
vor cîștiga în detrimentul susți
nătorilor războiului rece".

Un imens interes suscită re
luarea convorbirilor lui N. S. 
Hrușciov cu Charles De Gaulle 
la castelul Rambouillet.

Vechiul castel, care se află la 
40 km. de capitala Franței, ser- 
veșfe drept reședință de vară 
președintelui Republicii.

înconjurat de un parc minu
nat, Rambouillet este cadrul în 
care s-au desfășurat ieri și se 
vor desfășura azi importantele 
convorbiri dintre șeful guvernu
lui sovietic și președintele Repu
blicii Franceze. Aici cei doi oa
meni de stat vor discuta în 
cursul celor două zile problemele 
esențiale ale situației internațio
nale și ale relațiilor franco-so- 
vietice, abordate deja în cursul 
convorbirilor care au avut loc 
la începutul vizitei lui N. S. 
Hrușciov și anume problemele 
situației europene, problema ger
mană, a dezarmării, a încetării 
experiențelor nucleare și altele. 
După cum arată ziarul „Libera
tion", N. S. Hrușciov și Ch. De 
Gaulle, vor discuta în fapt „pro
blema menținerii păcii în lume".

Opinia publică franceză și în
treaga lume apreciază aceste 
convorbiri ca esențiale pentru 
mersul evenimentelor și pentru 
rezultatele la care va putea duce 
conferința la nivel înalt. „Ne u- 
nim eforturile pentru a asigura 
o pace bună pe pămint și a crea 
posibilități egale pentru toate 
popoarele"; acest apel lansat de 
șeful guvernului sovietic a stîr- 
nit un puternic ecou în rîndul 
milioanelor de francezi convinși, 
după cum spunea premierul 
Debre că după vizita lui N. S. 
Hrușciov în Franța situația nu 
mai poate fi aceeași ca înainte.

Istoria relațiilor franco-sovieti- 
ce evocată atît de des în preajma 
și în timpul vizitei lui N. S. 
Hrușciov în Franța este o sursă 
bogată de exemple care arată 
că prietenia dintre cele două 
țări, impusă de multiple consi
derente, a constituit un factor 
de securitate pentru Franța, in- 
trînd în tradiția diplomatică a 
acestei țări. Și deși în numeroa
se probleme, cele două guverne 
au poziții diferite, nu există nici 
un motiv care să împiedice gă
sirea în comun a unor căi de a- 
sigurare a securității și păcii 
țărilor europene. Convorbirile 
care vor avea loc la Rambouillet 
sînt considerate de natură că 
pot contribui mult la eforturile 
făcute în această direcție. Modul 
în care s-a desfășurat călătoria 
de 5 zile a lui N. S. Hrușciov 
din nordul și pînă în sudul Fran
ței, atmosfera în care are loc în
treaga sa vizită în această țară, 
arată că poporul francez dorește 
fierbinte ca tratativele de la 
Rambouillet să ducă la îmbună
tățirea relațiilor dintre cete două 
state, la consolidarea păcii în 
Europa și în lumea întreagă

★

Ultimii 120 de km. din „turul 
Franței" au încheiat joi vizita
rea de către Nikita Hrușciov a 
diverselor regiuni din țară. Mo
dificările survenite în itinerariu 
au permis înaltului oaspete să a- 
jungă la Paris încă înaintea a- 
miezii, și ca încă în curși’1 se
rii să aibă o întîlnire cu gene
ralul De ’Gaulle — la reședința 
acestuia de la Rambouillet — 
reluîndu-se tratativele între cei 
doi oameni de stat întrerupte în 
urmă cu 6 zile și care vor con
tinua și azi.

MOSCOVA (Agerpres).
Intre 22 și 28 martie a. c. a 

avut Ioc la Moscova ședința or
dinară a Comisiei permanente 
pentru energia electrică a CAER.

La ședință au luat parte dele
gațiile : Republicii Populare Al
bania, Republicii Populare Bul
garia, Republicii Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, a 
Republicii Populare Polone, Re
publicii Populare Romîne, Repu
blicii Populare Ungare și 
U.R.S.S.

In calitate de observatori au 
participat la ședință reprezen
tanții R. P. Chineze și R. P. 
Mongole.

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

llăsiiDiisiirile lui I. L Zorin la inlroborjle 
ani tiiiwihil al lelevizinnil engleze

LONDRA 1 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 31 martie televiziunea din 
Londra a transmis un film ară- 
tînd pe V. A. Zorin, șeful dele
gației sovietice în Comitetul ce
lor zece, răspunzînd la întrebă
rile lui Brian Conell, corespon
dent al societății londoneze de 
televiziune „Britigen Indepen
dent Television".

In comitet, a declarat V. A. 
Zorin, răspunzînd la una din în
trebări. s-au vădit .deosebiri în 
definirea sarcinii principale a 
Comitetului celor zece. Delega
țiile Uniunii Sovietice și celor
lalte țări socialiste consideră că, 
în conformitate cu rezoluția A- 
dunării Generale a O.N.U. din 
20 noiembrie 1959. sarcina prin
cipală a Comitetului constă în 
elaborarea unui tratat cu privi
re la dezarmarea generală și to
tală, iar la început — în pune
rea de acord a principalelor pre
vederi ale acestui tratat : volu
mul total al măsurilor de dezar
mare generală și totală, repar
tizarea acestor măsuri pe etape 
și termenul înfăptuirii lor, măsu
rile de control internațional asu
pra acestor acțiuni în scopul a- 
sigurării îndeplinirii precise de 
către state a obligațiilor luate de 
comun acord.

Delegații occidentali încearcă 
însă să canalizeze lucrările co
mitetului nu spre elaborarea de 
comun acord a planului de de
zarmare generală și totală sub

„Romînia este un interesant partener 
comercial" — scrie săptămînalul 
vest-german „Deutsche Woche"

BONN 1 (Agerpres).
„Romînia — un interesant 

partener comercial”. Săptămîna
lul vest-german „Deutsche Wo
che" a publicat sub acest titlu 
un articol în care subliniază in
teresul cercurilor de afaceri din 
Republica Federală Germană față 
de perspectivele sporirii rela
țiilor comerciale cu Republica 
Populară Romînă.

„La tîrgul de la Leipzig — se 
spune în articol — am putut să 
ne facem o imagine instructivă 
asupra dezvoltării industriei ro- 
mînești și asupra creșterii capa
cității de export a acestei țări. . 
Se pare că în această țară s-a 
atins o nouă treaptă a dezvoltă
rii care face ca Romînia să de
vină și pentru țările occidentale 
un partener comercial din ce în 
ce mai interesant în domeniul 
schimburilor de produse indus
triale".

După ce face o trecere în re
vistă a exponatelor romînești la 
tîrgul de la Leipzig și scoate în 
evidență că varietatea și calita

Comisia a examinat o serie de 
probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice ale ță
rilor membre, între care se men
ționează schimbul de experiență 
pentru folosirea rațională a lig- 
niților și cărbunilor bruni infe
riori, probleme în legătură cu 
construcția și exploatarea nodu
lui energetic Mucacevo, ca punct 
de interconexiune a sistemelor 
energetice ale R. P. Ungare, a 
R. P. Romîne, Republicii Ceho
slovace și a Ucrainei de vest 
(U.R.S.S.).

Ședința a decurs îritr-o atmos
feră de acord unanim, de înțe
legere reciprocă și de colaborare 
frățească.

un control internațional eficient, 
ci spre elaborarea detailată nu
mai a unui sistem de control, 
refuzînd să precizeze cu ce mă
suri de dezarmare vor fi de a- 
cord și în care etapă.

In scopul apropierii poziției 
părților, a continuat V. A. Zo
rin, noi am declarat că dacă pu
terile occidentale vor accepta 
interzicerea totală a armei r 
cleare cu distrugerea tuturv 
stocurilor de aceste arme, Uniu
nea Sovietică va fi gata să în
făptuiască aceste măsuri în orice 
etapă de dezarmare. Am explicat 
de asemenea că Uniunea Sovie
tică este pentru înfăptuirea rigu
roasă. a controlului internațional 
asupra dezarmării, adică pentru 
ca controlul să se efectueze de 
la începutul și pînă la sfîrșitul 
măsurilor de dezarmare, iar 
controlorii internaționali să poa
lă verifica oricare din aceste mă
suri. Cu alte cuvinte ea dorește 
să nu existe dezarmare fără con
trol și control fără dezarmare.

In prezent, a subliniat V. A. 
Zorin, în lume există și acțio
nează forțe puternice care se 
pronunță pentru coexistența paș
nică, pentru excluderea războiu
lui din viața societății omeneșt' 
Aceste forțe trebuie să se man. 
teste în cea mai mare măsură 
în lupta pentru preîntîmpînarea 
războiului și pentru înfăptuirea 
visului de veacuri al omenirii — 
dezarmarea generală — și a unei 
lumi fără arme și războaie.

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

tea produselor romînești expuse 
oglindesc realizările industriei 
și tehnicii R. P. Romîne, 
„Deutsche Woche" sbliniază, ți- 
nînd seama tocmai de aceste 
realizări, că „multe firme indus
triale din R. F. Germană sînt 
extrem de interesate în norma
lizarea relațiilor comerciale cu 
Romînia și în lărgirea actualu
lui schimb de mărfuri. In legă
tură cu dezvoltarea industriei 
de materii prime crește și indus
tria construcției de mașini, lu
cru care a reeșit în pavilionul 
romînesc de la Leipzig. Dar și 
ramurile industriei de bunuri de 
consum se dezvoltă din ce în ce 
mai mult și se includ în expor
tul mondial, cum ar fi biciclete, 
frigidere, mașini de aragaz, a- 
parate de radio etc. Toate aces
tea sînt lucruri care pînă de cu- 
rînd mai trebuiau importate. 
Romînia — scrie publicația vest- 
germană — devine interesantă 
pentru toată lumea și ca parte
ner comercial pentru produse in
dustriale".


