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Savanna Fumma va vizita U.R.S.S.

• Pregătiri în vederea deschiderii expoziției
pacea" 
CONGO: 

tuația
• LAOS: O 

în spatele

„Progresul și

„Conferința" de la Tananarive nu a schimbat sir

manevră diplomatică a rebelilor $1 ce se ascunde 
ei.

ÎN ÎNTLMP.'N AREA ANIVERSARII PARTIDULUI

Colectivele unităților economice din falca Jiului 
l$l ian noi angajamente în întrecerea socialistă
Calitatea cărbunelui — obiectivul 

central
durile harnicului colectiv 
al minei Lupeni. Munci
torii, tehnicienii și ingine
rii minei pe baza cunoaș
terii posibilităților exis
tente și-au luat următoa
rele angajamente :

ține un randament de 1,210 tone pe post pe în
treaga mină;

— realizarea unei economii suplimentare de 
750.000 lei;

— extragerea peste sarcinile planului anual a 
35.000 tone cărbune.

— extinderea susținerii moderne la 4.142 m. și 
cu bolțari la 2.239 m. de gaferie.

Cuvîntul minerilor din Lonea

Pentru Intanătățirea continuă a muncii 
organizațiilor de partid

Directivele С. C. al 
P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale între
cerii socialiste în cinstea 
aniversării partidului, au 
găsit un larg ecou în rîn-

— îmbunătățirea calității cărbunelui cocoifica- 
bil extras prin reducerea procentului de cenușă cu 
0,2 puncte;

— extragerea cu tăiere mecanică a 170.000 tone 
f v cărbune;

— creșterea productivității muncii cu 2 la suță;
— extragerea prin abataje frontale cu susținere 

metalică a 500.000 tone cărbune;
— reducerea consumului de lemn cu 1,08 

m.c./ÎOOO tone de cărbune;
• — depășirea planului de extracție cu 25.000 
tone cărbune cocsificabil;

— realizarea unei economii peste plan de 
800.000 lei;

— majorarea vitezelor de avansare la 23 m, în 
abataje frontale, 41,6 m. la abataje cameră, cu 3 
la sută la înaintări în cărbune și cu 3,5 la sută la 
înaintări în steril pe lună.

rea partidului cu succese 
deosebite în producție, 
colectivul exploatării și-a 
luat următoarele angaja
mente :

Siderurgiștilor — cărbune 
cocsificabil bun

Muncitorii, tehnicienii tivele partidului. Pe baza
* «iei
Lupeni au dezbătut Direc- următoarele angajamente :

— reducerea cenușii în cărbune special cu 2,2 
la sul»;

— agdueerea-umidității cărbunilor livrați — față
de 1960 — cu 4,0 la sută; ....... -

— reducerea cenușii globale cu 1,0 la sută;
— mărirea recuperării în cărbunele cocsificabil 

cu 0,7 la sută;
— îmbunătățirea recuperării gfebale cu 0,7 la 

sută;
— recepționarea pește plan a 45.000 tone căr

bune cocsificabil;
— realizarea unei economii la prețul de cost de 

120.000 lei;

Angajamentele minerilor 
de la Petrila

Cu prilejul dezbaterilor 
care au avut loc zilele 
acestea la mina Lonea, 
pentru a cinsti aniversa-

— depășirea productivității muncii pe exploa
tare, pentru a ajunge pînă la 1 Mai la un ran
dament de 1,080 tone pe post iar pînă la sfîrșitul 
anului la randamentul de 1,100 tone pe poet;

— realizarea a 600.000 lei economii peste plan;
— depășirea cu 1 la sută a planului de lucrări 

la pregătiri și deschideri; ,
— extragerea peste planul anual a 10.000 tone 

de cărbune din care 6.000 tone pînă Ia 1 Mai.

Indici mai î na Iți
rii partidului. Pe baza 
cuțiilor purtate și a 
punerilor făcute în urma 
analizării posibilităților 
existente, colectivul de aici 
ți-a luat următoarele an
gajamente :

al P.M.R. privind organi
zarea întrecerii în cinstea 
aniversării partidului, luîn- 
du-și următoarele angaja
mente :

Recent, Biroul Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani a 
organizat — în cadrul instruirii 
activului său — un valoros 
schimb de experiență între acti
viștii comitetelor de partid oră
șenești și de întreprinderi din 
Valea Jiului, cu privire la cîteva 
din principalele laturi ale muncii 
de partid.

Cu acest prilej 
tate trei referate 
cuții. Tovarășul 
lan, secretar al 
partid al minei 
zentat un referat privind munca 
desfășia-ată de comitetul de partid 
al acestei exploatări miniere pen
tru primirea în partid a celor 
mai înaintați muncitori Al doi
lea referat — prezentat de tova
rășul Ana Ferdinand, secretarul 
comitetului de partid al minei 
Lupeni — a reflectat preocupa
rea comitetului de partid în do
meniul muncii politice și a ac
tivității cultural-educative de ma
să pentru mobilizarea colectivu
lui minei la îndeplinirea sarcini
lor economice elaborate de cel 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R., 
a angajamentelor de întrecere. 
Cel de-al treilea referat, prezen
tat de tovarășul Mîrza Aurel, 
secretarul comitetului de partid 
al minei Vulcan, a înfățișat ex
periența organizației de partid 
de la această exploatare minie
ră privind conducerea organiza
țiilor sindicale în vederea mobi
lizării colectivului minei la în
deplinirea angajamentelor de în
trecere.

Inițiativa Biroului Comitetului 
orășenesc de partid privind pre
zentarea de n era’e âsuprerprin- 
c^palelor laturi ale 
partid, a contribuit la generali
zarea experienței pozitive In 
munca de partid, la înarmarea 
comitetelor de partid orășenești 
și de întreprinderi cu metode efi
ciente de muncă pentru ridica
rea activității lor la ttfvelui im
portantelor sarcini elaborate de 
partid.

Din referatul prezentat de to
varășul Dobrican Traian, cei pre- 
zenți la instructs] au putut tra 
ge învățăminte prețioase pri
vind măsurile ce trebuie luate, 
pentru 
muncii 
mitetul 
rourile 
repartizeze pe cei mai pregătiți

au fost prezen- 
urmate de 
Dobrican 

comitetului 
Petrila, a

dis- 
Tra- 

de 
pre-

membri de partid să se ocupe de 
1—2 tovarăși din activul fără de 
partid care nutresc dorința de a 
intra în rindurile candidaților, 
spre ari ajuta în această direc
ție. Activele fără de partid sînt 
atrase efectiv la munca politică 
de masă desfășurată de organi
zațiile de bază. Ținerea unei evi
dențe clare a stagiului candida- 
ților, luarea de măsuri privind: 
întocmirea dosarelor de primire 
în partid încă înainte de expirar 
rea stagiului, au permis orga
nizațiilor de bază de la mina 
Petrila să obțină realizări im
portante în acest domeniu.

Mult apreciată a fost iniția
tiva comitetului de partid de a 
organiza studierea desfășurări 
muncii de primire în partid în 
cadrul fiecărei organizații de 
bază de la mina Petrila, prilej 
cu care comitetul de partid a 
luat măsuri de înlăturare a unor 
lipsuri, dînd totodată fiecărei 
organizații de bază ajutor con
cret și calificat pentru îmbună
tățirea muncii de primire în 
partid.

Referatul prezentat de tov. Ana 
Ferdinand a oglindit preocupa
rea comitetului1 de partid al mii-1 
nei Lupeni pentru instruirea și i 
intensificarea activității agitato
rilor pentru îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere, îmbunătă
țirea calității cărbunelui, aplica
rea metodelor avansate de mun
că, creșterea randamentelor, rea
lizarea de economii. Comitetul 
de partid a insistat asupra unei 
șțrînse legături a învățămîntului 
de partid și a muncii cultural- 
educative cu sarcinile concrete 
ce stau în fața ' colectivului mi
nei. Comitetul de partid a luat 
de asemenea măsuri pentru o lar
gă difuzare a cărții tehnice. Or
ganizarea de conferințe despre 
căile de îmbunătățire a calității 
cărbunelui, de micșorare a con
sumurilor specifice, desfășurarea 
unei agitații vizuale concrete 
privind îndeplinirea sarcinilor 
puse de cel de-al Ill-lea Congres 
al P.M.R. în fața industriei car
bonifere, popularizarea largă a 
Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la principalele criterii ale 
întrecerii socialiste în întîmpi- 
narea aniversării a 40 de arii de 
la înființarea P.C.R. au dus la 
intensificarea luptei colectivului

Zilele trecute, la pre- 
parația Petrila a avut loc 
dezbaterea Directivelor cu 
privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socia
liste în cinstea

— depășirea 
puncte;

— realizarea
— reducerea 

rați cu 1,0 puncte;
— reducerea umidității la cărbunii preparați 01

0,7 puncte; - - — ----- ■
— primirea și spălarea peste planul anual a 

55.000 tone cărbune;
— realizarea a 130.000 lei econmli la prețul de 

cost.

Transporturi rutiere la nivelul 
cerințelor

Muncitorii și tehnicienii întt*° adunare în cadrul 
. , г d -г л • căreia și-au luat următoa-de la I.R.T.A. Petroșani în dns.

s-au întrunit zilele trecute tea aniversării partidului :

— îmbunătățirea deservirii unităților beneficia
re cu mijloacele auto solicitate și efectuarea trans
porturilor în bune condițiuni;

— depășirea cu 20 la sută a sarcinii de plan la 
tone-transportate;

— depășirea cu 10 la sută a sarcinii planificate 
la tone-kilometri ;

— reducerea 
parcului 
regie 
la sută.

dis- 
pro-

aniversa-
recnperării planificate cu 0,6

peste plan a 10.800 tone brichete; 
cenușii globale în cărbunii prepa-

In adunarea care a avut 
loc ieri la mina Petrila, 
minerii și tehnicienii ex
ploatării au dezbătut cu 
însuflețire Directivele C.C.

— folosind mail larg pușcarea selectivă și orga- 
nizînd alegerea șistului în abataj, să reducă ce
nușa în cărbune la 30,5 la sută și umiditatea la 
7,5 la sută;

— creșterea productivității muncii pentru a ob-

Dacă întrebi la sectorul Iii al minei Petrila care sînt bri 
găzile fruntașe în lupta pentru cărbune mult $i de bună ca 
litate, oricine îți va vorbi despre brigada hii Cotoară Victor 
și despre cea a lui Cîșlaru loan.

Brigada lui Cîșlaru loan obține zilnic peste 7—7,5 tone de 
cărbune de fiecare post prestat, iar la controlul de calitate nu 
i se rebutează nici un vagonet pentru șist vizibil. Despre ca
litatea cărbunelui extras tocmai vorbeau Cîșlaru loan, Ioniță 
Ioan,* Geambău Cristea și Mtioris Florea (îh clișeu) în mbmeri- 
tul cînd i-a întâlnit fotoreporterul nostru.

muncii de

îmbunătățirea continuă a 
de primire în> partid, Co
de partid a îndrumat bi- 
organizațiilor de bază să

(Continuare în pag. 3-a)
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Numai anul |

тигтілг trecut tovarășul §
llllILtZl Michiev, cu bri- o

gada sa, a dat g
2.700 tone de cărbune peste q 
plan. In prezent brigada sa lu- o 
crează în contul anului 1963. o 

Pentru succesele dobîndite în g 
muncă, tovarășul Michiev a g 
fost decorat de două ori cu Me- g 
dalia Muncii și o dată cu Or- g 
dinul Muncii clasa III-a. Cîș- g 
tigul său lunar e în medie de g 
2500 lei, iar uneori depășește g 
și 3000 lei. Viața nouă pe care g 
o trăiește tovarășul Michiev și g 
familia șa o oglindește și locu- g 
înța sa confortabilă compusă g 
din două camere, bucătărie, baie g 
și cămară. Numai în ultimul S 
timp tovarășul Michiev a cumpă- g 
rat o mobilă cu 5600 lei, o 
șină de cusut cu 3200 lei și 
lucruri de valoare.

In cinstea celei de-a 40-a 
versări a partidului nostru, 
gada tovarășului Michiev. I 
orghe obține depășiri de 
între 10—25 la sută, dînd 
bune de calitate, dovedind 
aceasta dragostea și recunoș
tința față de 
rui grijă cei 
iese astăzi o

Cînd am a-

GnsapartabS rile din viafa unui 
tul 10 din Pe
trila înserase de-a binelea. In 
prag îmi apare о femeie înal
tă cu o fetiță în brațe. Era Nas-v 
ta, soția minerului Michiev 
Gheorghe. ,

— Soțul e acasă ? — o în
treb eu.

— Nu dar trebuie să soseas
că din clipă în clipă. E.elfev la 
cursul seral al' Școlii de 7 ani 
din Petrila.

N-au trecut decît cîteva mi 
nute și în cameră apăru un om 
înalt, spătos, cu părul casta
niu și ochii negri. Ii spun sco
pul vizftei. Deși tînăr, Michiev 
începe, să-și depene încet firul 
amintirilor. Ca fiu de pescar 
din orașul Tulcea, de mic a tre
buit să lucreze alături de tatăl 
său pentru a putea întreține fa
milia compusă din 7 persoane. 
Munceau din zori și pînă-n 
noapte. Tînărul Michiev Gheor- 
ghe a făcut armata la Hune
doara. Aici a aflat o seamă de 
lucruri frumoase despre viața și 
munca minerilor din Valea Jiu
lui. Era timpUl cînd trebuia 
să-și aleagă și el drumul în 
viață. In anul 1951, după termi
narea armatei s-a sfătuit cu 
părinții și apoi a venit la școala

S.F.U. din Petroșani. Meseria 
de miner a învătat-o de la Ma- 
ereseak Iosif. încă de la înce
put a dovedit pricepere și dra
goste pentru meseria de miner. 
In anul 1956 a fost numit șeful 
unei brigăzi compuse din 30 de

tineri mineri. Tovarășii săi de 
muncă îl apreciază ca un miner 
priceput și bun organizator.

De cînd a venit în Valea 
lui în viata lui Michiev 
petrecut multe evenimente 
portante. Dintre acestea, 
mai însemnat a avut loc în a- 
nul 1957 cînd comuniștii > din 
sector l-au primit în rîndul lor. 
Tot în acest an a fost trimis la 
Festivalul mondial al tineretu
lui și studenților de la 
cova. .

In anul 1959 a fost 
să-și petreacă concediul 
dihnă la băi în frumoasa sta
țiune Soci din U.R.S.S. Cu a- 
cest prilej a vizitat orașele 
Moscova și Leningrad.

Jiu- 
s-au 
im- 
cel

ma- 
alte

Mos

ani- 
, bri- 
Ghe- 
plan 
căr- 
prin

trimis 
de o- partid prin a că- 

ce muncesc tră- 
viată fericită.

R. BALȘAN
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Proiectul de abatere a unor ape 
nordice în Caspiea st

creeze un

Specialiștii sovietici au elabo
rat proiectul abaterii unei părți 
a debitului unor ape nordica în 
Volga. A abate spre sud albiile 
fluviilor Peciora și Vîcegda este 
o sarcină grandioasă. Aceasta 
înseamnă să unești printr-o ar
teră de apă Oceanul înghețat eu 
mările sadice, să se
belșug <fe umiditate în stepele 
regiunii Volga și In cupa Mării 
Caspice.

Inginerul șef al acestui proiect 
este Gurghen Saruhanov.

Potrivit proiectului, in calea 
Peciorei, care în prezent își var
să fără nici un folos bogatele 
sale ape In Oceanul Înghețat, 
se va ridica prin sedimentar» un 
baraj lung de 12,2 km. și înalt 
de во m. In totul acesta va lua 
ființă uriașul lac de acumutare 
Peciora.

Constructorii vor înălța pe 
Vîcegda un baraj lung de 2 km. 
>1 înalt de 34 m. In felul acesta 
va lua ființă un al doilea lac de 
acumulare — Vîcegda.

j Noi hoteluri
♦
4
4
î
І

*•
*

Л
J

ia Moscova ;
La Moscova, în apropiere de J 

[ stadionul central „Lenin" se cons- * 
i truîește hotelul „Sputnik" cu 7 
I etaje, destinat tinerilor turifti fi i 
■ sportivi sosiți din străinătate. 
j O particularitate a acestui ho-' 
, tel o va constitui sala de sport, 
' unde sportivii vor putea sil se 

antreneze fără a părăsi clădirea.
în curînd, la Moscova se vor 

construi alte tîteva mari hoteluri. 
\ In apropiere de Piața Roșie se 
va construi un hotel cu 3.400 ca
mere, fără egal în Europa. Pe 
lingi hotel se vor amenaja o sa- J 
Z8 de concerte cu 3.000 de locuri ‘ 
și o stație de elicoptere.

Cîteva hotele noi se vor cons- ! 
trui fi în alte străzi fi piețe din j 
Moscova, precum și în regiunea » 
brîului de păduri și parcuri din 2 
jurul capitalei Uniunii Sovietice. I

; — ==★*

Lacurile Wtamulare Pecjpra 
șl Vfctgda vor tî Unite printr-un 
canal de scqrgere liberă, 
did lor, «Mate Hz ine se 
cu Kama prirttr-un canal 
gime da 100 km.

Prin unirea celor trei 
Peciora, Vîcogda și cursul supe
rior al Kamei se va forma »n 
lac de acumulare cu o suprafață 
de 15,5 mii km. p. fn care rezer
vele de apă se vor ridica ia 28# 
km. c. Aceasta va ti ceai mai în
tinsă mare artificială da pe su
prafața globului.

Din această mare vor fi trans 
vacate anual în Kama și Volga 
pînă la 40 km. c. de apă, ceea 
ce reprezintă aproximativ a șa
sea parte din actualul debit 
Volgăi pe cursul ei inferior.

Afluxul de apă va permite 
anual să se obțină în plus la 
drocentralele de pe Volga șl Ka
ma circa ,11 miliarde kWh de e- 
twrgie electrică ieftină 
aceeași cantitate cît 
prezent hidrocentrala 
nfn“ de pe Volga.

Regiunea Volgăi 
una din cale mai bogate 
zootehnica. In trei regiuni —■ 
Kuibîșev, Saratov $î Stalingrad 
— va fi irigată o suprafață de 
2.000.000 ha. Producția anima
lieră a regiunii Volga se va ri
dica în flecare an la peste un mi 
lion tone de carne.

La rîn- 
vor uni 
în Iun-

ape —-

■I

e* 
hf-

adică 
nroduce în 
„V. I. Le-

va deveni 
regiuni

11 
î 
4 
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Un feribot .
pe Caspică i

Carcasa unei noi nave se înal- ț 
țâ pe șantierul naval al Uzinei f 
„Krasnoe Sormovo"- din Gorki. • 
Este vorba de un feribot in Iun-I 
gime de 133,8 m. avind înălți- î 
mea unei case cu șapte etaje. •

Pe zi ce trece, formele navei • 
se conturează tot mai precis. în * 
prezent se lucrează la instalarea • 
elicelor fi a citrrtei. j

Noul feribot va avea o capa-1
• citate de transport de 30 de va- J 
j goane mari și de peste 300 de •
• călători. El va naviga pe Caspi- *
• ce, deservind lima Krasnovodsk- -
• Baku.
•
[Prima sondă marină 
! din Turkmenia
* Recent, a început si produci
J prima sondă marini de pe penin- 
J sula Celeken, din sud-estul Miriij 
I Caspice. Sonda a fost forată la; 
j 500 metri de țărm. <
• Astfel, s-a început exploata-
î rea bogatelor straturi petrolifere'' 
І care unesc sub fundul Mirii Cas- j 
j pice litoralul azerbaidjan cu cel 5 
к turemen. Petroliștii din Turkme-t 
ț nia, urmînd exemplul celor din* 
J Baku — făuritorii vestitei exploa- +
♦ târî petrolifere marine —
*
4 
♦

• anului, estacada va înainta in ям-j 
î re pe o distanță de 1,5 km. fi de* 
J pe ea vor fi forate 6 sonde. •

к
4

t 
! •
І ■f

Mo oiațilei din rinului іШііігііог ШіШі
Guverhul R.S.S. Kazahe a a- 

probat proiectul general de con
strucție a orașului Rudlnîi, si
tuat în Ținutul pămînturilor des
țelenite, Construirea acestui oraș 
st dtetlaoară în regiunea zăcă- 
fflfîtjuTu! de minereu de fier So 
kolavf

-Pesi
Mțrbe-iski. -
3W 10 ani ptopulsțfa orășu 

lui Rudnîi va depăși 100.000 de 
locuitori. Pînă la sfîrșitul anului 

ni 965 se vor construi aici peste 
500.000 m.p. de suprafață locui
bilă. O parte din clădirile cu 
multe etaie va fi amplasată în 
microraioane. izolate de princi
palele magistrale de transport.

o1

O centură „verde" va despărți 
orașul de zona industrială unde 
funcționează deja combinatul de 
înnobilare Sokolovo-Sarbaiski —• 
unul din cele .mai mari din 
U.R.S.S. RudnH va fi alimentat 
cu gaze prin conducta ce se con
struiește între Uzbekistan (zăeă- 
mîntul de la Ga21i) și Ural.

In legătură cu dezvoltarea e- 
conomică impetuoasă a acestui 
ținut, care a luat ființă în Ka- 
zahstan la sfîrșitul anului tre 
cut. s-a hotărît să se reconstru
iască și capitala ținutului — o* 
rașul Akmolin.sk, precum și alte 
orașe pentru care în prezent se 
elaborează proiectele generale.

Combinatul de innobilape 
de la Sapbaiski

într-o iarnă cu viscol prin stepa 
înzăpezită înaintau convoaie neo
bișnuite de autotractoare și sânii. 
Gîtc 10-12 tractoare remorcau loco
motive cu abur și locomotive e- 
lectrice, piese de excavatoare și 
de alte mașini. Așa a început în 
anul 1955 construirea în stepele 
Kustanai a giganticului combinat 
de înnobilare a minereului de la 
Sokolovo Sarbaiski.

In unul 1959, constructorii ji 
minerii au raportat despre intrarea 
iu funcțiune a primei părți a corti- 

Sokolovo cu 
milioane tone 
Au fost cons- 

Kustanai —

binarului — mina 
o capacitate de 5 
de minereu pe an. 
truitc calea-ferată

a~ г- ~~г?~Г''Г. A

Aparat de fil
mat „Neva“ fa
bricat ta Lenin
grad.

; •.
tiame Kamni", construiesc o es- î 
tacadă marină de pe care se efec- j 
tuează forajul. Pînă la sftrfitul J

In acest an in
dustria sovietică 
va pune la dis
poziția gospodi
nelor o serie de noi mașini și a- 
parate care le vor scuti de multe 
munci obositoare, le vor econo
misi timpul și efortul. Iată unele 
din aceste mașini.

In U.R.S.S. sînt căutate ma
șinile de spălat rufe cu centri
fugă. Este un lucru firesc — 
centrifuga stoarce rufele mult 
mai rapid și mai bine decît mîna 
sau rolele de cauciuc. Dorind să 
satisfacă această cerere, uzina 
„Ștamp" din Tuia va produce 
în 1961 noul model de mașină 
de spălat „Tula-3" care pe lîn-j 
gă centrifugă dispune și de un 
mecanism de ceasornic. Gospo
dina trebuie să fixeze doar mî- 
nerul mecanismului la o grada
ție anumită și restul operației 
se supraveghează de acest auto
mat. In „Tula-3“ se vor putea 
spăla și stoarce concomitent cîte 
2 kg. de rufe, iar cînd nu va fi 
folosită ea va servi ca... masă 
de bucătărie.

O altă noutate este frigiderul 
de iu саайів. .jQroabarg'* cu в

ț • » ♦ • > »■»»» >441 j»

j Teatru la domiciliu i 
J în serile de sîmbătă, in curtea I
♦ spațioasă a blocului de locuințe f 
î de pe strada Grevelor din Lenin- i 
î grad se adună locatarii — munci- î
• tori la uzina „Kirov". Mttfți I 
Z dintre ei s-au instalat și la feres- j 
; trate larg detebistf. . Privirile tu-4 
Z tutor sînt îndreptate spre scenă •

unde peste puțin timp vor apare * 
artiștii. i

Casa de cultură din apropiere j 
poate adăposti, în special sim- J

Tobol, linia electrică de înaltă r 
tensiune Troițk—Sarbai, fsbrica f 
de înnobilare a minereurilor pen- î 
tru furnale și cuptoare Martini; 
nodul hidraulic de la Sergheevka, j 
a fost creată puternica bază in- f 
dustrială a trustului „Sokolovruds- j 
troi“. ;

Nikita Sergheevici Hrușciov a • 
felicitat cu căldură pe constructo- J 
ri și mineri. Ca răspuns, construe- ț 
torii și-au luat un nou angaja- J 
ment socialist — de a da în ex- ♦ 
ploatare cu doi ani înainte de i i 
termen combinatul de înnobilare i 
a minereului 
Sarbaiski care 
o capacitate de 
tone de minereu pe an.

Recent minerii și constructorii 
combinatului au repurtat o nouă 
victorie fără precedent. A fost 
pregătită pentru a fi dată în ex
ploatare prima parte a minei Sar
baiski cu o capacitate de 1,5 mi
lioane tone de minereu pe an. 
Potrivit autorilor proiectului, 
cest eveniment trebuia să aibă loc 
abia la sfîrșitul anului 1961, Dar 
calculele proiectanților au fost râs- ; 
turnate de voința oamenilor sovie
tici care au muncit cu un entu- 
zi asm nemaipomenit. *

La construirea minei Sarbaiski j 
au fost folosite cele mai moderne * 
mașini sovietice — 36 excavatoare, j 
peste 300 autocamioane de mare ♦ 
tonaj, zeci de trenuri electrice. J

de la 
în 1965

26,5

j t

I
nu poate adăposti, în special sim- l 
bâtă seara, pe toți cei ce doresc î 
să-și petreacă seara acolo. Atunci, f 
cîțiva entuziaști s-au gîndit să or- • 
ganizeze pentru muncitori un tea- Z 
tru la domiciliu. ț

în timpul verii, in afară de J 
programele prezentate de artiștii I 
amatori din uzină se țin aici j 
conferințe, se organizează discuții t 

pe diferite teme. în curînd va * 
veni vara și teatrul din stradă î 
Grevelor își va reîncepe 
tatea.

Sokolovo
va avea 
milioane

a-

activi- ? _
I 
♦

scrisoare inedită ț 
lui A. Herzen ;

4
în fondurile arhivei istorice din * 

Lvov a fost descoperită o seri- ț 
soare a lui A. Herzen necunoscu- Z 
tă înainte. Ea cuprinde o dispo- j 
tjf/re adresată unui tipograf de * 
la tipografia rusă din Londra de ț 
a culege textul necrologului la î 
moartea lui Taras Grigorievici • 
Sevcenko, scris de emigrantul om t 
politic ucrainean A. Goncearen- j 
ko, care trăia în aceea vreme în î 
Anglia. In numărul din aprilie * 
18H1 al revistei „Kolokol", sub j 
știrea în care se anunța încetarea ♦ 
<Zmi viață a marelui fiu al пороги- s 
lui ucrainean, a fost publj^at a- ț 
cest necrolog în limba ucraineană • 

9»

o
ct

★

Opera „Porggy and 
Bess” pusă în scenă 

de studenți
grup de studenți — absol- 
ai lnstituttdui de stat de

Un 
venți 
artă teatrală din Moscova a pre- ț 

...în curînd spre Uzinele meta- * *entat ca lucrare de diplomă pe 
lurgice din Ural, Siberia și Extre- j scena teatrului studențesc de pe v 
mul Orient se va îndrepta intr-un * l>n&ă in^titut ~ °Pera compozi-1 

torent nesfîrșit minereul din Sar- s torulUL american G. Gershtein f 
baiski. în cei de-al treilea an al î ”PtwW’ anci B‘“"- Institutul dej 
sep renalului, mina Sarbaiski va ♦ stat de artă teatrală este cea mai ] 
pregăti capacități de producție pen- î ^re instituție de învățămint care | 
ttu încă 3,5 milioane tone de ma- J pregătește tineri actor pentru tea- J 
terie primă, iar în anul 1965 va "ele din Uniunea Sovietică. Aici J 
realiza întreaga capacitate proiec- j studiază, de asemenea, tineri din 
tată — de 17 milioane tone mi- J multe alte țări. •
nereu pe an.

PENTRU GOSPODINELE SOVIETICE
capacitate de 68 litri. Frigiderul 
funcționează fără zgomot, este 
simplu și sigur în exploatare. 
Termostatul cu care este înzes
trat menține automat temperatu
ra dorită și totodată permite e- 
ccnomisirea curentului electric. 
Ca și mașina de spălat „Tula-3“, 
noul frigider va fi acoperit cu 
o materie plastică și va putea 
servi ca o măsuță de bucătărie. 
In 1961 frigiderul „Orenburg" 
va fi produs și instalat în mo
bila de bucătărie. Astfel partea 
inferioară a dulapului de bucă
tărie va avea trei despărțituri — 
în prima despărțitură se .vor 
păstra alimente, în cealaltă vase 
de bucătărie, iar ușa din mijloc 
va fi a frigiderului.

In 1961 magazinele vor oferi 
gospodinelor și noi aparate e- 
lectrice pentru pregătirea mîn- 
carii. Astfel uzina electromeca
nică din Angarsk, regiunea eco
nomică Irkutsk, va produce un 
reșou electric durabil de tip nou. 
In «cest reșou se va folosi o

к
4
I
4

I

1
\

de jos. Radiato
rul poate încălzi 
cu succes o ca
meră de mărime

mijlocie.
In ultimul 

tot mai mult 
combinate — mașini de bucătă
rie universale, aspiratoare-cerui- 
toare de parchete etc. Rîndul a- 
cestor mașini va fi completat în 
curînd de ventilatorul — radiator 
— combinația unui ventilator și 

In Ucraina a Început deja pro- a unui radiator electric. Cu aju- 
ducția în masă a cuptoarelor 
lectrice ușoare, portative In 
ceste cuptoare electrice, care 
galează cele cu gaze, în 20 
minute temperatură poate fi 
cticată la 200 grade.

Noile radiatoare electrice 
ca formă și mărime aproape 
identice cu caloriferele încălzirii 
cu abur sau apă, se deosebesc 
totuși de ele. In secțiunile de 
fontă goale In interior ale ra 
diatoarelor care formează un 
Ыос, în ioc de apă este ulei de 
transformator ce se încălzește de 
elementul tubular aflat în partea

nichel-crom 
metalic. A* 
putea fi fo- 
ani. Reșoul,

spirală specială 
Închisă fntr-un 
ceasta rezistentă va 
losită timp de cinci 
înzestrat și cu un reflector spe
cial al razelor calorice cu supra
fața sferică, va încălzi mal re
pede și va păstra căldura mai 
mult timp.

de 
tub

•• 
«• 
e- 
de 
ri-

timp se răspîndesc 
aparatele electrice

torul lui se pot pulveriza și sub
stanțe aromate

IpCălzirea suplimentară a în
căperilor va fi rezolvată cu suc
ces d$ caloriferul portativ a că
rei producție s-a pus la punct la 
uzina electromecanică /din Riga. 
Acest aparat poate menține au
tomat temperatura stabilită în 
limitele dintre 15—25 grade.

Printre noutățile anului oferi
te de industria sovietică femeilor 
sînt ți 
„Tula-6“ 
are două 
xecutarea 
cusături care vor satisface cele 
mai txigante croitores*.

mașinile de cusut — 
și „Tuia 7“. „Tula-7“ 
ace ceea ce permite e- 
unei mari varietăți de

Akmolin.sk
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INTERVIU CU». UN REGISTRU

Deypre calitatea cărbunelui 
dat de mina Lupeni

Zilele trecute, am fost la mina 
Lupeni, Mă interesa problema ca
lității cărbunelui extras, preocu
parea și... rezultatele de pînă 
acum în reducerea cenușii din căr
bunele extras. Nu am avut noroc. 
Pe luna ianuarie, pentru cenușa 
multă aflată în cărbune mina a 
fost penal,zată cu, 740.000 lei, in 
februarie procentul de cenușă 
admis a fost iar depășit cu 2,2 
la sută, iar pe martie... Pentru ci 
tovarășii de la mină și preparați? 
mi-au dat lămuriri contradictorii 
despre cauzele acestei situații am 
luat un interviu in această probte- 
mâ... registrului cu evidența cali
tății cărbunelui al laboratorului 
C.T.G. — Lupeni.

Ce știți despre calitatea căr
bunelui dat de mina Lupeni?

In filele mele se înscriu zilnic 
rezultatele analizelor pe care le 
face laboratorul asupra calității 
cărbunelui. Drept să spun în ul
timul timp nu sînt deloc mulțumit 
de felul cum se prezintă calita- 

j lea cărbunelui la mina Lupeni. 
In cursul lunii ianuarie, de pildă, 
cantitatea cea mai mare de cenu
șă înregistrată de laborator a fost 
tocmai la cărbunele blocuri, de 
peste 80 mm. Astfel, în ziua de 
6 ianuarie, procentajul de cenușă 
în cărbunele blocuri a fost de 49,3 
la sută, în 10 ianuarie de 42,1 
la sută, în 20 ianuarie de 43,1 
la sută, în 26 ianuarie de 48,1 la 
sută. Interesant, nu 7 Reține, este 
vorba, de cărbunele mare, blocuri, 
în care piatra se poate vedea și 
alege... .

in aceleași zile, însă, procenta
jul de șist în cărbunele mărunt, 
de granulație 10—80 mm., a fost 
mult mai mic : 36,7 la sută, 35,9 
la sută, 33,9 la sută și, respectiv,
31.6 la sută. Ce reiese de aici ? 
Ci în cărbunele mărunt, unde te 
aștepți . să fie șist mai mult, pro
centul de cenușă este redus, în 
schimb tocmai la bulgării mari, 
unde 'fb vede piatra, scapă mai

,, mult șist. Toate acestea au făcut 
' ca pe luna ianuarie procentul de 

cenușă în cărbunele extras de mi
nerii de la Lupeni să crească la
34.7 la sută, fapt pentru cere au 
primit o penalizare de 740.000 lei.

Pe februarie s-a îndreptat 
ceva?

Nu. Calitatea cărbunelui este 
tot așa de slabă. Insă, pentru a nu 
se mai aduce învinuirea că se gă

Pentru îmbunătățirea conținu â a muncii 
organizațiilor вс partid

(Urmare din pag. l-a) 

minei Lupeni pentru sporirea 
producției de cărbune cocsiflca- 
bil, îmbunătățirea calității și re
ducerea prețului de cost.

Referatul prezentat de tov. 
Mtrza Aurel a oglindit experien
ța comitetului de partid al mi
nei Vulcan, a organizațiilor de 
bază privind conducerea politică 
a organizațiilor de masă. Perio
dic comitetul de partid analizea
ză activitatea comitetului sindi
catului privind măsurile luate 
pentru desfășurarea întrecerii so
cialiste, precum și a formei el 
avansate — întrecerea pe pro
fesii. La fel procedează și Orga
nizațiile de bază din cadrul sec
toarelor. Sub conducerea organi
zațiilor de partid, organizațiile 
sindicale au adus o contribuție 
de seamă la cucerirea de către 
colectivul minei Vulcan a unui 
loc de frunte în întrecerea cu ce
lelalte exploatări din Valea Jiu
lui. In luna ianuarie, de exem
plu, calitatea producției minei 
Vulcan a avut de suferit din 
cauza procentului ridicat de ce
nușă. îndrumate de organiza
țiile de bază, grupele sindicale 
au luat în discuție problema ca
lității cărbunelui, stabilind la 
fiecare loc de muncă măsuri con
crete pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui. Acțiunea, spri
jinită efectiv de agitatori, a dat 
rezultate: procentul de cenușă a 
■căzut tub nivelul admis. Orga

sește prea mult șist vizibil în căr
bunele blocuri s-a inventat o „me
todă" nouă. Te lămuresc tot pa
ginile mele.

In ianuarie, din cantitatea to
tală de cărbune extras la mina 
Lupeni, 27,5 la sută era de era- 
nulație 0—10 mm., deci praf, un 
procent de 47,8 la sută era de 
granulație 10—80 mm., adică mă
runt și, 24,7 la sută era cărbune 
bulgări. In februarie, această pro
porție a început să se schimbe: 
sortul de 0—10 mm. a crescut la
29,8 la sută, iar cel mărunt de 
10-—80 mm. s-a ridicat la 48,5 
la sută, pe cînd blocurile au scă
zut la numai 21,7 la sută din can
titatea totali; pe martie această 
tendință a continuat, sortul mă
runt de 10—80 mm. crescind pînă 
la 51,4 la sută...

Care o fi cauza acestei schim
bări?

Probabil că în abataje se pușcă 
fără a cruța explozivul, ceea ce 
duce la fărâmițarea cărbunelui in
cit nu se mai observă șistul vizi
bil în el... Cel puțin, toate datele 
din filele mele duc la această 
concluzie neobișnuită.

Ce ar trebui făcut ?

Ar fi bine daci s-ar porni o 
largă acțiune pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui la mina Lu
peni. Ea să se desfășoare acolo 
jos, în abataje. Artificierii să trea
că la pușcarea selectivă a cărbu
nelui și pietrei din intercalații, 
minerii să perforeze găurile în așa 
fel ca pușcarea să nu fărâmițeze 
șistul pentru a putea fi ales. Tot 
șistul vizibil din cărbune trebuie 
ales încă de pe crațer și de către 
vagonetari, el trebuie să rămîrtă 
aruncat în abataj, nu are ce căuta 
afară, la preparație. Calitatea căr
bunelui trebuie hotărită în abâ- 
taje. Iar cei care dau șist vizibil, 
să fie trași la răspundere.

...l-am mulțumit registrului cu 
evidența calității cărbunelui de , la 
laboratorul C.T.C. Lupeni pentru 
răspunsurile date, asigurîndu-l ci 
are întrutotul dreptate. Colectivul 
minei Lupeni trebuie să dea toată 
atenția Calității cărbunelui, rezdl- 
vînd această problemă jos, în aba
taje l

MIHAI STEFAN

nizarea de schimburi de experien
ță între brigăzi, urmărirea efi
cacității consfătuirilor de pro
ducție, popularizarea operativă a 
realizărilor fruntașilor și a me
todelor lor preocupă îndeaproape 
comitetul sindicatului, secțiile $1 
grupele sindicale.

Participanții la instructaj în
tre care tov. Dan Vaier, secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid Lupeni, litiu loan, secre
tarul comitetului de partid al 
minei Uricani, Școinic Anton, se
cretarul comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, au vorbit despre 
experiența comitetelor de partid 
respective, subliniind învățămin
tele trase din acest schimb de 
experiență.

Tot cu acest prilej, tov. Momeu 
Samoilă, membru al Biroului 
Comitetului orășenesc de partid, 
președintele Consiliului local al 
sindicatelor, a informat activul 
de partid asupra sarcinilor ac
tuale ce stau tn fața sindicate
lor din minete Văii Jiului. Orga
nizarea temeinică a întrecerii so
cialiste în întîmpinarea celei de 
a 40-a aniversări a înființării 
P.C.R., punindu-se principalul 
accent pe calitatea producției, 
dezvoltarea întrecerii pe profesii, 
sprijinirea brigăzilor rămase în 
urmă, organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării maiștrilor și 
muncitorilor, dezvoltarea mișcării 
de inovații și raționalizări, des
fășurarea la un nivel corespun
zător a alegerilor în grupele sin

FILMUL SAPTAMÎ N И

„AVEAU 19 AN I”

De ieri pe ecranul cinematogra
fului „7 Noiembrie" din Petroșani 
a început să ruleze filmul „Aveau 
19 ani“, o producție a studioului 
cinematografic din Odesa. Scena
riul filmului este semnat de I. 
Starkov, iar regia aparține lui 
Vladimir Kocetov.

Acțiunea filmului se petrece in
tr-o școală de ofițeri de artilerie 
iar eroul principal este elevul 
Anatoli Beșkov.

Visul lui Anatoli Beșkov este 
să devină aviator, să ia locul tată
lui său, mort intr-un accident, în 
timpul unui zbor experimental. 
Dar visurile lui nu se realizează 
atit de repede și Anatoli va avea 
mult de luptat pentru a-și atinge 
țelul.

Respins de către comisia medi
cală și repartizat apoi la o școală 
de artilerie, Anatoli face numai 
gafe, stîrnind nemulțumirea ca
marazilor și superiorilor săi.

Urmărindu-și cu perseverență vi
sul de a deveni aviator, el caută 
in taină ca în tot timpul liber, 
chiar și noaptea — prin diferite 
exerciții — să se fortifice, pentru 
a fi admis de comisia medicală, 
Cînd locotenentul Serov află de 
ciudatele lui antrenamente, sătul 
de comportarea lui, socotește că 
Beșkov nu mai are ce căuta în 
compania sa. Dar Olga, sora Iui 
Serov, care locuia cu el și care-1 
cunoscuse și se împrietenise cu 
Anatoli, îi ia apărarea, reproșîn- 
du-i fratelui ei că are o atitudine 
greșită. Olga se apropie de el 
sufletește, îl înțelege și-l apre
ciază. Acest fapt nu e însă pe 
placul scandalagiului Viktor Sma- 
rinov. Pîndindu-i într-o zi cînd 

dicale — iată doar cîteva din 
sarcinile actuale ce stau în fața 
sindicatelor. Organizațiile de 
partid sînt chemate să controle
ze și să indrume munca sindica
telor, astfel ca ele să-și îndepli
nească cu succes aceste impor
tante sarcini.

in încheierea instructajului a 
luat cuvîntul tovarășul Lazăr 
David, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petro
șani, care a subliniat principa
lele sarcini asupra cărora orga
nizațiile de partid trebuie să-și 
îndrepte îndeosebi atenția în pe
rioada actuală. Comitetele de 
partid, birourile organizațiilor 
de bază trebuie să ia măsuri 
concrete și eficiente pentru îm
bunătățirea muncii de primire 
în partid, pentru ridicarea nive
lului muncii politice de masă și 
a activității cultural-educative In 
vederea mobilizării maselor largi 
de oameni ai muncii la înfăp
tuirea sarcinilor economice ela
borate de cel de-al Ili-lea Con
gres al P.M.R., pentru desfășu

rarea largă a întrecerii socialiste 
în întîmpinarea glorioasei ani
versări a partidului, precum și 
pentru îmbunătățirea conducerii 
politice â organizațiilor de masă.

Analizind munca de primire în 
partid, tovarășul Lazăr David a 
arătat că în această direcție or
ganizațiile de partid trebuie să 
pună accentul pe munca concretă 
cu cei mai buni oameni ai mun
cii care solicită primirea în

Anatoli se întîlnește cu Olga, Vik
tor îl provoacă.

A doua zi, pe cînd compania 
vizitează o expoziție de tablouri, 
Anatoli fuge din expoziție, pen
tru a se prezenta din nou în fața 
comisiei medicale. Viktor îl ob- 
searvă și se ia după el. Dar a- 
mîndoi sînt prinși fără permis de 
o patrulă și apoi trași la răspun
dere. Acum Anatoli arată pentru 
prima dată colegilor săi dorința 
s-a fierbinte de a deveni aviator. 
Lt. colonelul Lepka, locțiitorul po
litic și comandantul lui Anatoli*, 
simte în acest tînăr închis și caus
tic o mare voință și puritate su
fletească. Lepka îl îndeamnă să 
fie disciplinat și îi promite spri
jinul său în realizarea visului. O 
nouă ciocnire între Anatoli și Vik
tor pentru Olga, îi atrage primu
lui pedeapsa de a fi scos în fața 
frontului și mustrat.

Dar în timpul unor manevre, 
cînd Viktor salvează viața lui 
Anatoli, cei doi se împacă șl devin 
prieteni buni.

In urma discuției cu Lepka, A- 
natoli își dă seama de greșelile lui 
și se străduiește să dștige stima 
și încrederea tovarășii săi, să de
vină un elev bun, luch Care-i reu
șește pe deplin. In cele din urmă, 
-fiind admis la șctfcfla de aviație, 
el părăsește școala de artilerie 
pentru a deveni aviator. Colegii 
și suporterii săi, se . despart cu 
grea de Anatoli care între timp își 
cîștigase dragostea și încrederea 
lor.

Filmul se adresează în special 
tinerei generații care azi are posi
bilitatea să-și realizeze cele mai 
mărețe visuri.

C. COTOȘPAN

partid, ajutlndu-i să se ridic» la 
nivelul cerut de înaltul titlu de 
membru al partidului, O deose
bită atenție trebuie acordată 
muncitorilor direct productivi, fe
meilor muncitoare.

In vederea îmbunătățirii mun
cii politice de masă, organiza
țiile de partid trebuie să studie
ze din nou hotărirea C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1953 cu pri
vire la îmbunătățirea agitației 
politice de masă. Este necesar să 
se asigure instruirea cu regula
ritate a agitatorilor cu probleme 
specifice din sectorul respectiv. 
Pînă la 1 Mai colectivele de a- 
gitatbrl trebuie completate și lăr
gite. Periodic se vor organiza 
schimburi de experiență cu agi
tatorii, iar în perioada care ur
mează se vor organiza cursuri 
de pregătire a agitatorilor. Re- 
activizarea comisiilor pentru a- 
gitația vizuală, pregătirea unui 
concurs pentru gazetele de pe- 
rete din Valea Jiului va contri
bui de asemenea la îmbunătăți
rea muncii politice de masă.

Schimbul de experiență orga 
nizat de Biroul Comitetului oră
șenesc de partid a constituit un 
ajutor prețios dat comitetelor de 
partid din Valea Jiului în înde
plinirea principalelor sarcini ce 
le stau în față, și, totodată, un 
exemplu de felul cum comitetele 
de partid trebuie să se ocupe la 
rindul lor de generalizarea expe
rienței înaintate în munca de 
partid, in vederea îmbunătățirii 
continue a muncii organizațiilor 
de bază din raza lor de activi
tate.

• PUBLICITATE
I Teatrul de stat i 
I „Valea Jiului” ț
* prezintă: v
$ „ECOUL ÎNDEPĂRTAT* $
* dramă în 3 acte, 4 tablouri f 
1 de Sava GolovanlskH ♦ 
J vineri 17 martie 1361, la clu* 1
* bul minier Aninoasa, ♦
* sîmbătă 18 martie 1961 și î 
j duminică 19 martie 1681, * 
4 In sala Teatrului de stat. »

întreprinderea 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCA 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 386 
execută pentru sectorul so
cialist și particular lucrări 
noi șl de reparații la insta
lațiile interioare de apă, ca
nei și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata 
in rate lunare.

I
I t
I

I]

!l »'! i: Iț H !•

T. I. P. I. ИЩИ ||
anunță publicul consuma- ți 

tor că a organizat, la restau- țj 
rentele Minerul și Carpați :Ș 
din Petroșani, un serviciu țț 
pentru servirea clientelei la i* 
domiciliu cu orice fel de ți 
mîncăruri, dulciuri și bău- Și 
turl. ••

Înainte de a face comen- •: 
zile rugăm consultați listele i; 
de meniu prin telefoanele țț 
restaurantelor Minerul (nr. ii 
151) și Carpați (nr. 138). ți 
Astfel puteți fi serviți la do* țț 
micillu cu mlneărurfie pro* ii 
ferate.

Comanda se execută în cel țț 
nai scurt timp posibil.

ii ateițla ihltirHir 
ll puerilii ipntiil

Comitetul filialei de vînăt- 
toare și pescuit sportiv Pe
troșani anunță pe membrii 
vînători ai filialei că în ba
za instrucțiunilor pdmite 
S-A STABILIT UN ULTIM 
TERMEN PENTRU VIZA 
PERMISELOR DE VINA- 
TOARE PE ANUL 1961 — 
15 APRILIE A. C.

Toți membrii vînătorf care 
doresc să-și reînnoiască per
misele pe anul 1961 sînt in
vitați să se prezinte la bi
roul filialei pentru viza per
miselor PI NA LA 15 APRI
LIE, DATA DUPĂ CARE NU 
SE VOR MAI ACORDA 
VIZE.

De asemenea, viza permi
selor membrilor pescari se 
face tot pînă la aceeași dată.

CINEMATOGRAFE

17 martie
PETROȘANI. 7 Noiembrie; 

Aveau 19 ani ; Al. Sahia ; Alerg 
după o stea : ANINOASA : Pri
măvara ; VULCAN: Departe de 
patrie ; LUPENI : Nu aștepta lu
na mai ; BARBATENI : Mireasa 
răpită ; URICANI ; Datclee. (Res
ponsabilii cinematografelor din 
Petrila, Lonea, Muncitoresc Petro
șani, Livezeni, Crîvidia nu au tri
mis programarea filmelor).
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Suvanna Fumma 
va vizita U.R.S.S.
PNOM PENH 16 (Agerpres) —

TASS transmite: 
La 15 martie A.N.

ambasadorul U.R.S.S.
bodgia și Laos, l-a vizitat pe 
primul ministru al 
prințul Suvanna Fumma, deoa
rece. acesta din urmă va pleca 
într-o lungă călătorie prin ță
rile Asiei, Africii și Europei. Am
basadorul a prezentat priciului 
ministru invitația oficială a gu
vernului sovietic de a sosi la Mos
cova într-o vizită oficială în ca
litate de prim ministru al guver
nului regal laoțian, unde i se 
face o primire călduroasă. Prin
țul Suvanna Fumma a acceptat

■ această invitație a guvernului 
sovietic.

O-----

Abramov, 
în Carn

Laosului,

In Japonia a doua catastrofă 
minieră în decurs 

de o săptămînă

TOKIO 16 (Agerpres)
La 16 martie în localitatea mi

nieră Yahata din Japonia a a- 
vut loc o a doua catastrofă mi
nieră în decurs de o săptămînă. 
Potrivit datelor furnizate de po
liție au fost ucise 32 de persoane. 
Mina 
trofa 
mina
zile în urmă 
în care au pierit 71 de mineri.

în care a avut loc catas 
este situată la 14 km. de 
în care a avut loc cu cîteva 

o altă catastrofă

ATENA 16 (Agerpres) 
După cum relatează 

,.Avghi“, secretariatul Asociației 
internaționale a juriștilor demo- 
crați, a adresat Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului și Comi
tetului internațional ăl Crucii Ro
șii de la Geneva telegrame de 
protest împotriva arestărilor în 
masă în rîndurile activiștilor din 
mișcarea democrată, sindicală și 
cooperatistă din Grecia, împotri- 

. va înăbușirii libertăților democra
tice și sindicale, a încălcării drep
turilor democratice elementare, îm
potriva deportării activiștilor de 
stingă fără să fi fost judecați sau 
anchetați pe motive pur politice.

Majoritatea deținuților politici, 
. se arată în telegramă, au ispășit 
2/3 din pedeapsa cu închisoare la 
care au fost condamnați și con
form tuturor legilor urmează să 
fie puși în libertate. Mulți din
tre ei sînt grav bolnavi și chiar 
conform legilor greceștii trebuie 

' să fie puși în libertate. Printre 
cei deținuți sînt 25 de bătrîni In 
vîrstă între 60 și 78 de ani și fe
mei care sînt deținute în închi- 

. soare de 12—16 ani. 
I Asociația a cerut

O.N.U. să recomande 
lor grecești să ia măsuri 
eliberarea deținuților politicii de
cretarea unei amnistii generalei 
respectarea drepturilor omului și

ziarul

Comisiei 
autorități- 

„pentru

« 
♦

r Tegdtin 
expoziției

în vederea deschiderii 
„Progresul și pacea"

MOSCOVA 16 Corespondentul 
Agerpres transmite :

Nikolai Dudorov, comisarul gu
vernamental general al Expoziției 
mondiale din 1967, a adus la cu
noștința ziariștilor în cadrul u- 
nei conferințe de presă care a 
avut loc la 15 martie la Comitetul 
de Stat al UsR.S.S. pentru legă
turi culturale cu țările străine, că 
la expoziție sînt invitate toate ță
rile lurjEții indiferent de sistemul 
lor sedai, ți de orânduirea lor de 
Stat. Ele vor avea astfel posibili
tatea să-și demonstreze la Moscova 
succesele în domeniul economiei, 
științei, tehnicii și culturii.

Dudorov și-a exprimat speranța 
că la Expoziția de la Moscova vot 
participa și statele afro-asiatice.

Pentru expoziția mondială din 
1967 guvernul sovietic a constituit 
un comitet de stat 
prezidat de Aleksei 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Țărilor participante la expoziția 
de la Moscova li se vor pune gra
tuit la dispoziție terenurile pen
tru expozițiile lor.

Nikolai Dudorov a amintit că 
guvernul sovietic a hotărît să or
ganizeze expoziția sub deviza 
„Progresul și pacea" aceste cuvin
te oglindind cel mai viu aspira
țiile întregii omeniri și întruchi- 
pînd cel mai deplin particularită
țile epocii noastre.

Pentru expoziția de la Moscova, 
cea mai grandioasă din câte s-au 
organizat vreodată, a fost repar-

al U:R.S.S.
Kosîghin,

a libertăților elementare în con
formitate cu art. 55 al Cartei 
O.N.U.".

In telegrama adresată Comite
tului internațional al Crucii Roșii, 
secretariatul Asociației îi atrage 
atenția asupra situației grei* în 
care se află deținuții și deportați! 
politici greci; cărora guvernul grec 
refuză să le transmită alimpnte și 
medicamente.

28 de sindicate ale constructori
lor au protestat energic împotri
va samavolniciilor polițienești fa
ță de activiștii sindicali din Gre
cia.

Totuși la 14 martie autoritățile 
grecești au arestat și deportat în 
lagărul de concentrare de pe in
sula Hagios Evstratios pe alți doi 
activiști ai Uniunii Democrate de 
stingă (E.D.A.).

1000 de algerieni dețmufi 
au fost eliberați de ostașii 

armatei algeriene
TUNIS Un purtător de cuvînt 

al guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria a comunicat că 
1000 de algerieni deținuți în la
gărul de concentrare francez de 
la Sakiet (partea de est a Al
geriei) au fost eliberați de către 
ostașii Armatei! de eliberare na
țională a Algeriei.

Г n I Z R И E E>
Cel mai mare procent de miincîtori 

accidentați

♦ 
♦
♦ 
♦

atizat — în partea de sud-vest 
Moscovei — un teren cu o supra
față de 520 ha. In pădurile și 
parcurile de pe teritoriul viitoarei 
expoziții, se va crea o mare zonă 
de odihnă cu bazine artificiale.

Deși pînă la expoziție mai sint 
șase ani, volumul lucrărilor care 
trebuie înfăptuite este atît de 
mare incit este necesară începe
rea lor de pe acum. Ministerele și 
instituțiile științifice din U.R.S.S. 
au și început pregătirile. Au fost 
create 30 de proiecte privind pla
nul general al expoziției. Paralel, 
se alcătuiesc proiecte arhitectonice ; 
printre altele se elaborează pro
iectele unor hoteluri, pensiuni, res
taurante, puncte sanitare, zone de 
odihnă etc. Expoziția de la Mos
cova a cărei suprafață va fi de 
2,5 ori mai mare decât cea a 
expoziției de la Bruxelles din 
1958, va fi vizitată după presu
punerile organizatorilor expoziției, 
de 14’—16 milioane de oameni 
dintre care jumătate din străină
tate. Dudorov a arătat că începînd 
chiar din 1962 țările participante 
la expoziție vor putea să înceapă 
construirea pavilioanelor lor.

------- ------O------
Efectivul Bundeswehruiui
BONN După cum a anunțat, 

la 15 martie un purtător de cu
vînt al Ministerului de Război 
vest-german, la începutul lunii 
aprilie a.c. în Bundeswehr vor fi 
recrutați 39.500 de tineri năs- 
cuți în anul 1940. După aceasta, 
efectivul total al Bundeswehru
iui va fi de 300.000 de oameni. 
Din aceștia 186.500 formea
ză trupele terestre, 69.000 — for
țele aeriene militare, 25.000— flo
ta maritimă militară și 19.5Q0 
— așa-numitele unități de „ă- 
părare teritorială".

LAOS:
=tx

*
♦
♦
♦ 
♦

♦ TEL AVIV 16 (Agerpres)
* In fiecare an, în lzrael al ze- 
« cele a muncitor suferă un accident
♦ deoarece în întreprinderi nu există
• nici cea mai elementară tehnică a
• securității. Ziarul„Kol Haăm“ sub-
• liniază că procentul muncitorilor
♦ accidentați în întreprinderile din
♦ lzrael este cel mai mare din lume.
♦ Ziarul menționează declarația
♦ directorului general al Ministeru-
* lui Muncii, Lotan, că în 1960 în
* Izrael au fost accidentați 48.000

din lume
de oameni din cauza condițiilor ♦ 
de muncă nesatisfăcătoare. Din ♦ 
aceste motive s-au pierdut X 
2.500.000 de zile lucrătoare. ♦ 
Lotan a recunoscut că numărul • i 
accidentelor crește din an în an. * , 

Comentînd declarația lui Lo- J ! 
ton un reprezentant al societății * ( 
de asigurări a subliniat că acei- •1 
dentele care au loc în întreprin- • 
deri sînt un rezultat al atitudinii * 
îngăduitoare a organelor guver- J 
namentale și judiciare față de • 
patroni. •

1

.» I
♦ I

PNOM PENH 16
„Este necesară convocarea 

gentă a unei conferințe a 14 state 
pentru rezolvarea problemei lao- 
țiene", a declarat la 15 martie 
ziariștilor primul ministru al gu
vernului legal laoțian prințul Su- 
vanna Fumma, după cea de-a 
doua întîlnire cu reprezentantul re
belilor laoțieni. în declarația re
misă presei de reprezentantul re
belilor, Ngon Sananikone, se re
cunoaște eșecul misiunii cu care a 
fost însărcinat. In declarație se 
spune că în cursul celor două în
tâlniri cu Suvanna Fumma „nu 
s-a realizat nici un acord".

După cum se știe, în cursul 
ultimelor cîteva zile rebelii și-au 
trimis delegați la Pnom Penh 
pentru a se întîlni cu Suvanna 
Fumma. In fața primejdiei de a 
fi înfrinți în luptele care au loc 
în prezent în Laos, rebelii au re
curs la manevre diplomatice cu 
speranța de a prbvooa sciziune 
în rîndul forțelor patriotice. Re- 
ferindu-se la aceasta ziarul englez 
„The Guardian" scrie că rebelii 
l-au trimis pe Fummi Nosavan la 
Pnotn Penh deoarece ei au sufe
rit o înfrîngere serioasă în regiu
nea nodului rutier Sala Fukun și 
t.după cum se pare" unitățile Pa- 
tet Lao și trupele guvernamentale 
cîștigă războiul civil. O părere a- 
semănătoare a fost exprimată și 
de Charles Smith, corespondentul 
agenției United Press Internatio
nal.

Intr-un articol publicat în „New 
York Herald Tribune", Joseph 
Alsop scrie că paralel cu desfă
șurarea unor manevre politice. se

.Conferința” de la Tananarive 
nu a schimbat situația

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres)

Marionetele congoleze se stră
duiesc să dea un caracter „fes
tiv" hotărîrilor luate de ei la 
Tananarive privitoare la scin
darea Congoului. Bandele lui 
Mobutu au organizat la 15 mar
tie la Leopoldville o paradă mili
tară consacrată rezultatelor con
ferinței de la Tananarive. Deo 
sebit de edificator este faptul că 
la această paradă au asistat și 
personalități de frunte din co
mandamentul trupelor O.N.U. 
Mai mult chiar, trupele O.N.U.

au dat onorul alături de bandele 
lui Mobutu la sosirea lui Kasa- 
vubu și Ileo la 14 martie la Leo
poldville.

In ciuda așteptărilor marione
telor colonialiste, conferința de 
la Tananarive nu a schimbat si
tuația din. Congo. Trădătorii po
porului congolez se află după a- 
ceastă conferință în aceeași si
tuație critică ca și înainte de ea. 
Ei au sperat că poziția guvernu
lui legal va slăbi. Dar dimpo
trivă autoritatea acestui guvern 
a sporit.

Opinia publică internațională condamnă 
cu vehemență complotul marionetelor 

imperialiste
Opinia publică internațională 

continuă să condamne cu vehe
mență complotul marionetelor im
perialiste. „Clica lui Kasavubu- 
Chombe-Kalonji, scrie ziarul in
dian ,’,NAV BHARAT TIMES" 
vrea să-și dezlege nuinile pentru 
a permanentiza dreptul de a ucide 
pe cei ce se pronunță pentru uni
tatea și independența Congoului 
și a-și instaura astfel domina
ția in întreaga țară. Popoarele 
Asiei și Africii care s-au deș
teptat nu vor admite niciodată 
ca acest plan al clicii sprijinite 
de imperialiștii belgieni să fie 
«dus la îndeplinire". La rîndul 
său, ziarul „HINDUSTAN" sub
liniază că „liderii impostori" ai 
Congoului nu pot hotărî soarta 
și viitorul țării. In afară de a- 
ceasta scrie ziarul, în Congo 
există o autoritate investită cu 
anumite împuterniciri care nu va 

’ admite ca aceste planuri să fie 
traduse în viață. Această autori-

fate este guvernul constituțional 
al Republicii Congo". Referind^-- 
se la rolul jucat de colonialiștii ’ 
belgieni și partenerii lor occiden
tali în punerea la cale a planului 
de scindare a Congoului, ziarul 
„INDIAN EXPRESS" scrie că 
„Occidentul a inițiat un joc pri
mejdios și stupid. El a făcut des
tul pentru a înăspri situația din 
Congo".

Ziarul japonez „HOKKAIDO 
SIMBUN" scrie că hotărârile con
ferinței de la Tananarive nu sint 
hotărîrile poporului congolez. 
„Există un singur organ care 
poate hotărî viitorul Congoului. 
Acesta este parlamentul congelez".

Observatorul politic al agen
ției M.R.N. atrage atenția asupra 
poziției pe care s-au grăbit s-o 
adopte Statele Unite față de 
complotul de la Tananarive și a- 
supra declarațiilor reprezentan
ților oficiali americani în spriji
nul hotărîrilor adbptate la aceas
tă conferință.

O manevră diplomatică a rebelilor 
și

(Agerpres)
ur-

ce se ascunde în spatele ei 
pregătește 
tervenției 
triva Laosului. El scrie că 
mai important eveniment al ulti
mei săptămîni" a avut loc la 9 
martie, cînd a fost convocată de 
președintele Kennedy o adunare 
în spatele ușilor închise. La cons 
fătuire; care a durat mai multe 
ore, au participat personalități de 
frunte din Ministerul de Război și 
comandamentul armatei americane. 
Alsop subliniază că dacă convor
birile dintre reprezentanții rebeli 
lor și Suvanna Fumma nu vor 
da rezultatele așteptate de S.U.A., 
„programul aprobat de conferința 
de lai Casa Albă va căpăta o sem
nificație urgentă".

La 14 martie un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
a confirmat că S.U.A. continuă să 
acorde ajutor militar rebelilor. A- 
genția .Associated Press relata în 
aceeași zi din Washington că ofi
cialitățile americane au arătat că 
„Statele Unite fac tot ce este po
sibil" pentru a aproviziona clica 
rebelă cu arme. Aceasta se poate 
observa și pe cîmpurile de luptă 
din Laos unde, după cum relata 
agenția Reuter la 13 martie, în 
decursul mai multor zile rebelii 
au atacat forțele patriotice cu ra
chete lansate din avioane militare 
„T—6“ livrate de S.U.A. La 14 
martie subsecretarul de stat al 
S.U.A. Chester Bowles l-a primit 
pe secretarul de stat pentru Afa
cerile Externe al guvernului rebe
lilor laoțieni Sopsaisana și a con
ferit cu aceste despre extinderea 
ajutorului acordat de S.U.A. rebe
lilor.

în secret extinderea în
armate americane impo- 

„cel

Ziarul „New York Times" scria 
miercuri că S.U.A. și alte țări din 
Asia de sud-est „examinează de 
urgență" problema sporirii ajuto
rului militar acordat rebelilor. Zia
rul arată că problema ajutorului 
militar acordat 
fie discutată 
S.E.A.T.O. care 
două săptămîni, 
țelor patriotice 
o examinare mai grabnică a ches
tiunii".

rebelilor urma să 
la conferința 

va avea loc peste 
dar succesele for- 
a făcut necesară

1200 soldați ciankaișiști trimiși în Laos
NEW YORK 16 (Agerpres)
Aproximativ 1.200 de soldați 

ciankaișiști trimiși pe teritoriul 
Laosului se află in apropierea o- 
rașului Houei-Sai, în provincia 
Nam-Tha. Acest fapt a fost a-

nunțat de un fotoreporter al agen
ției Associated Press care s-a îna
poiat după o călătorie de patru zile 
prin această provincie laoțiană li
mitrofă cu Birmania și Tailanda.

Declarația prințului 
Sufanuvong

HANOI 16 (Agerpres)
Agenția Vietnameză de Infor

mații anunță că prințul Sufanu
vong a luat cuvîhtul la 15 martie 
la marele miting din orașul Sam 
Neua, organizat cu prilejul Zilei 
de solidaritate a popoarelor Asiei 
și Africii cu poporul laoțian.

Lupta poporului laoțian, a de
clarat prințul Sufanuvong, preșe
dintele C.C. al Partidului Neo 
Lao Haksat, se va intensifica fără 
îndoială și se va încheia cu vic
toria deplină, cu toate că dușma
nii poporului laoțian pun la cale 
planuri perfide ^i ridică în calea 
acestei lupte noi greutăți și pie
dici.

Referindu-se 
lor patriotice 
Sufanuvong a

„Am obținut 
ne bucurăm de sprijinul întregu
lui popor, pentru că întregul popor 
al țării noastre își dă bine seama 
de orientarea și politica armatei 
regale și a forțelor armate Patet 
Lao, care luptă cu eroism împreu
nă împotriva imperialiștilor ame
ricani și a complicilor lor. Am 
obținut succese și pentru că ne 
bucurăm de sprijinul de neprețuit 
al guvernelor și popoarelor din 
toate țările iubitoare de pace.

la succesele forțe- 
din Laos, prințul 
subliniat :
succese pentru că
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