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Colectivul nti- j 
nei Vulcan, a ob- ț 
ținut în luna fe- t 
bruarie însemnate I 
succese în reduce- ! 
rea prețului de » 
cost al cărbunelui t 
extras. Aproape J 
plan care intră ca 1
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Energie electrică multă — 
lucrări de calitate

întruniți într-o însuflețită adu
nare, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Uzinei electrice din Vul
can și-au stabilit următoarele o- 
biective de întrecere în cinstea 
celei de a 40-a aniversări a parti
dului.

— executarea lucrărilor de în
treținere și reparații de bună ca- 
litate;

— adoptarea celor mai econo-
li-
Și 
pe

nuce scheme de alimentare pe 
ffl -de transport de 6, de 15 

de 35 kV reduci nd pierderile 
rețea cu 4 la sută;

— reducerea consumului 
combustibil convențional cu 2500 
tone pe an;

— îmbunătățirea calității repa
rațiilor electrice la A.C.R.E.V., 
astfel incit costul acestor repa
rații să fie redus cu 2,5 la sută;

— prin realizarea obiectivelor 
de întrecere să obțină în 1961 o 
economie totală la prețul de cost 
de 976.000 lei peste 
plan.

de

sarcina de

Produse la nivelul cerințelor

U.R.U.M.P.Colectivul de la 
s-a angajat să îndeplinească în 
cadrul întrecerii socialiste în în- 
tîmpinarea aniversării partidului 
următoarele obiective •

— îmbunătățirea calității pro
duselor astfel ca utilajele miniere 
și piesele de schimb livrate ex-
lo ărilor miniere să fie ta ni- 

<^Iul celei mai avansate tehnici. 
Aceasta se va realiza prin extin
derea Ia mai multe repere a tur
nării centrifugale și în rochile, 
prin extinderea sudurii automa
te, forjarea în matrițe, reproiec- 
tarea unor utilaje etc.;

— ■ introducerea în fabricație a 
unor noi utilaje miniere;

— reducerea prețului de cost 
față de sarcina de plan cu cel 
puțin 800.000 lei.
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rit de răspundere sarcinile carej 
le revin în întrecerea socialistă; 
în cinstea cetei de a 40-a aniver- ț 
sări a partidului și și-au asUtnati 
să îndeplinească următoarele an-» 
gajamente: »

— să dea în funcțiune cu 50?
de zile înainte de termen urmai- ? 
toarele construcții industriale: j 
silozul de cărbune brut lai Uri-; 
câni, funicularul 4—5 Lupeni,> 
ramura principală șî cea secun-i 
dară ni*. 1, stația de transfer-f 
mare Lonea III1, silozul și pîlnia? 
de amestec Aninoasa; ?

— sl reducă prețul de cost al?
construcțiilor cu 1 la sută față ’ 
de devize; I

— să sporească productivitatea , 
muncii cu 1 la sută față de plan; ♦

— să introducă recepția inter-J 
nă calitativă a lucrărilor înainte T

de ?
î * 
j 
*
♦

Cu prilejul dezbaterilor care au? 
avut loc în toate secțiile fabricii ? 
pentru a cinsti aniversarea parti- ? 
dului, muncitorii, tehnicienii și; 
inginerii de la Filatura Lupeni i. 
și-au luat următoarele 
mente :

— depășirea sarcinilor 
la producția de fire de 
cu 18 tone și la sulfura 
bon. cu 15 tone ;

— prin reprofilarea și mări
rea capacității de producție a u- 
nor secții, prin reducerea deșeu
rilor de mătase cu 2 la sută, să 
obțină fire de mătase cu 1 la 
sută mai bune calitativ decît pre
văd normele;

— să obțină creșterea produc
ției la valoarea globală cu cel 
puțin 500.000 lei ;

— să realizeze economii peste 
plan în valoare de 250.000 lei.

peste plan
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de recepția 
beneficiar.

Fire de

definitivă făcută

mătase de bună 
calitate

toți indicii de r__  ___ .......___
element în calculul prețului de | 
cost au fost simțitor îmbunătățiți, t 
La materiale, în urma folosirii J 
mai raționale a acestora s-a ob- ♦ 
ținut o economie de 19-000 lei, | 
la consumul de exploziv economia I 
realizată este de 0,13 lei pe tona 4 
de cărbune, la energie prin fedu-ț 
cerea consumului specific plani- î 
ficat cu 6 kWftona de cărbune, al 
rezultat o economie de 87-000 lei. J 
In același timp, la cheltuielile del 
secții prin bonificațiile primite j 
pentru calitatea corespunzătoare ai 
cărbunelui s-au obținut economii Y! 
în valoare de aproape 250.000 ț 
lei. In ’ total' cu' toate pierderile f 
avute la alte elemente, mina V«I«J 
сап a obținut pe luna februarie I 
227.000 lei economii la prețul dej 
cost. . i

■ *

Brigada condusă de tov. Șmilenski Anton muncește la lucră
rile de pregătire din sectorul IU al minei Aninoasa. Galeria de1 
cap în stratul 15 est pe саге o execută brigada este lucrată cu mult' 
simț de răspundere, de bună calitate. Minerii din această brigadă 
obțin în fiecare lună cîștignrj de peste 95 lei pe poet de miner.! 
De aceea au de ce fi veseli șl ce discuta cei doi minerii din dfșeui 
nostru, ortaci de-ai lui ȘmHenski Anton, minerii Morarii 
tin și Buștfuc Constantin.

Constan-

Răspunsul constructorilor 
de la O.C.M.M.

In adunarea care a avut loc 
recent, muncitorii constructori de 
la O.C.M.M. au analizat cu spi-

—=★

ei au 
ctefec-

defec- 
întîm-

Deranjamentul 
a fost reparat la timp

Muncitorii de la sectorul T.T.R, 
Petroșani nu au o sarcină prea 
ușoară în transportul feroviar 
Datoria .lor este întreținerea în 
bună stare de funcționare a in
stalațiilor de telecomunicații. Or- 
ganizîndu-și bine munca, 
reușit să reducă simțitor 
tele la aparatele T.T.R.

Se mabîntîmplă însă și 
te neprevăzute. Așa s-a
plat îri seara zilei de 13 martie 
a. c. cînd pe traseul dintre Pe
troșani — Livezeni a fost rupt 
de către o mașină un stîlp, care 
pe lingă întreruperea legăturilor 
telefonice, era pe punctul de a 
cădea pe linia ferată, periclitînd 
astfel circulația trenurilor.

Tov. Popescu Emanoil, șeful 
sectorului, a fost anunțat la ora 
2C El a cerut concursul munci
torilor Fedoreac Vasile și Grosu 
Aladar. Deși ploua, cei doi mun
citori liniori au plecat deîndiată 
să remedieze deranjamentul.

Muncind cu grijă, ei au reu
șit ca în scurt timp să restabi
lească legăturile telefonice 
poi să asigure și stîlpul.

Prin munca tovarășilor 
sectorul T.T.R. Petroșani, 
întîrziat nici un tren.

I. CRIȘAN 
corespondent
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„Studenții* din
Freamătul ^zilei s-a potolit trep

tat. Luminile se aprind la ferestre, 
împestrițînd cu sclipiri întunericul 
nopții.

S-a mai aprins o . lumină. în 
camera nr. 3 locatarii ;s?au I adunat 
în jurul mesei pline cu cărți și 
caiete. întorși de la.cursurile școlii 
medii serale, tinerii muncitori de 
la U.R.U.M.P. își fixează cunoș
tințele asimilate la clasă. Bratu 
Mihai, Boldai Gheorghe și Gră
madă Romulus își-pun reciproc în
trebări, dau răspunsuri, fac exer
ciții și calcule. Mîine, la dasă, 
vor da din nou răspunsuri bune. 
O discuție de o oră îi 
dea seama dacă vreunul 
nu și-a lămurit complet 
blemă. Atunci e ajutat.

La școală, ca și în

3
mai bâr
âitul lă-

face să-și 
dintre ei 

vreo pro-

producție,

camera nr.
sînt apreciați printre cei 
nici. Unul este strungar, 
cătuș, iar al treilea forjor. Cunoș
tințele acumulate la școală; le fo
losesc cu pricepere în activitatea 
lor în producție. De aceea li se ți 
spune de către ortaci „studenții-. 
Botezul l-au primit de la Kiss 
Teofil un tovarăș de muncă de-al 
lui Grămadă, Iată cum s-a întim- 
plat...

într-una din zile Grămadă lu
cra la o colivie pentru mina Lu
peni. în fața lui era o schiță cu 
toate dimensiunile. Trebuia să se 
facă desfășurarea tablei. Ortacul 
lui Grămadă își muta șapca ba pe 
ceafă, ba pe sprintene. Evident 
că era încurcat. Ar fi vrut să mă
soare „băbește‘* dac... Grămadă 
l-a salvat. Cîteva calcule și iată 
că a aflat exact ce dimensiuni 
trebuie să aibă tabla. Kisș Teofil 
le-a povestit și altora această în- 
tîmplare. „Ca un inginer a socotit 
flăcăul, spuse acesta. Mare lucru 
să studiezi la școală !“. Și de 
atunci pentru el, Grămadă Romu
lus a rămas „studentul".

Luminile orașului se sting pe 
tînd. S-a stins și lumina de la 
camera nr. 3 a căminului. Mîine 
în zori, „studenții" vor mînui cu 
pricepere strungul, pila sau baro
sul. Cunoștințele noi asimilate as
tăzi la școală le vor fi de mare 
folos mîine în producție.

M. CĂLIN 
corespondent

de pian 
mătase 
de car-

angaja-

766 tone cărbune 
pentru cocs peste plan

Sectorul III al minei Luperi, 
se menține de mult timp în frun
tea întrecerii pe mină. Minerii de 
aici obțin zi de zi importante 
succese. Depășind randamentul 
planificat pe sector cu aproape 
50 kg; de cărbune pe post, ei au 
extras peste sarcinile prevăzute 
în 15 zile din această lună 766 
tone de cărbune cocsificabil.

E o deosebită plăcere să ie și la o scurtă plimbare în oraș 
cind razele călduțe ale soarelui primăvăratic îmbracă totul în 
haină sclipitoare. Poate lumina soarelui nu ar fi atît de puternică 
și plăcută dacă ea nu ar cădea pe lucruri atît de minunate fău
rite cu hărnicie de mina omului. Iată 
din Vulcan care раГе și mai frumos 
șut, după munca rodnică fiecăruia îi 
plimbe printre frumoasele blocuri, să 
soare, de primăvară, de viață tot mai

de pildă acest frumos bloc 
in zi de primăvară. După 
face deosebită plăcere să se 
le admire, să se bucure de 
frumoasă.

^ZZIiOTlRlRE UNANIMA 
' neltii cu 0,7 puncte, iar pe tona 
de cărbune spălat vom scade con- 

' sumurile de energie electrică cu
0,10 kW., de ' aer comprimat cu 

, 0,20 m.c...“. Glasul inginerului 
I Croiescu loan, șeful sectorului de 
I spălare al preparației Petrila, ră- 
1 sună hotărît în sală. Zeci de mun- 
' citori și tehnicieni preparatori, în

truniți într-o adunare pentru dez~ 
\ baterea posibilităților în întrece- 

! rea socialistă în cinstea aniversă-
* rii partidului, îl ascultau atenți. 
I După încheierea expunerii, nu- 
1 meroși participant au luat cu- 
' vîntul pentru a întări prin anga-
jamente personale angajamentul 

? colectivului. 
. — Vom îmbunătăți calitatea
) cărbunelui blocuri cu 0,2 puncte,
> prin alegerea și mai atentă a șis-
• tului — a spus tov. Irimie Aron 
» de la banda metalică. Recondițio-
> narea a 80 cupe de elevator 
' este angajamentul echipei conduse 
1 de Matei Vaier. Confecționarea

a 200 eclise și rulouri prin resurse

proprii — este angajamentul lă
cătușului Bușan Vasile. „Schim
băm jgheaburile de lemn cu 
jgheaburi faianțate" și-a spus cu- 
vintul Rad Gheorghe de la flota- 
ție“ ; „montăm două noi tanome-

OOSOO9O9QSOOOQQ09OMOO0eeOOOOO0OQO
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tre" — s-a angajat instalatorul 
Butuza Pavel, și exemplul lor a 
mai fost urmat de Nicula Angbel, 
■Dumbravă Stelian, Negrean Mi-, 
hai, Farkaș Ilie, Szakacs Ioan, Pu
san Iacob, Florescu loan, Miu' 
Constantin, One Dionisie, Gonciu- 
lea Vasile, Kapel Iosif și alții, 
fiecare 
tribuie 
rea de 
rioasei

...10.000 tone brichete 
plan, dintre care 3.000 tone pîtiă 
la 1 Mai și realizarea unei ecorto-

dorind din inimă să con- 
prin munca lui la abțîne- 
noi succese în cinstea glo- 
aniversări.

peste

V'

mii de 50.000 
lei la prețul de 

cost — este angajamentul luat de 
muncitorii sectorului brichetai.

Alături de angajamente, mun
citorii și tehnicienii de la- briche
tai au alcătuit ,cu simț de răspun
dere un bogat plan de măsuri cu 
termene concrete, care să asigure 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
asumate. Printre altele, în plan 
este prevăzută punerea în- funcțiu
ne a unei tobe de uscare BUttner, 
înlocuirea valțurilor la presa nr. 
2, punerea în funcțiune a unui 
ventilator de desprăfuire, repara
rea elevatorului nr. 1, înlocuirea 
crațerului de alimentare a usca 
toriei noi cu o. bandă de cauciuc, 
amenajarea jgheabului înclinat de .< 
la Una 11 cu grătar și pîlnie în 1 
vederea recuperării deșeului pe

o I 
и- 1 
în I

banda K. 2, care vor aduce 
contribuție directă la obținerea 
nor succese tot mai frumoase 
munca lor.

ȘT. Mi HAI

UNDE MERGEM 
MÎIME ?

PETROȘANI. Sala Teatrului 
de Start: spectacolul „Ecoul în
depărtat", ora 20.

Arena „Constructorul" : popice, 
Constructorul Minier — 
Vulcan, ora 8.

Arena Jiul:
Minerul Lupeni,

Sala 
masă, 
Lonea, 
8.40.

Sala 
șah, participă centrele 
Lonea, Petroșani, T’ ‘
8.30.

LUPENI. Stadionul Minerul: 
fotbal. Minerul II — Minerul A- 
ninoasa, ora 14,15; Minerul —• 
C.S.M.S. Iași (campionat catego
ria A), ora 16,00.

Pîrtia Straja: schi — concurs 
regional organizat de U.R.C.M. 
Deva, participă — Hunedoara, 
Hațeg, Deva, Voința Petroșani, 
Voința Lupeni, Minerul Eupeni. I

Sala sindicatului minier : gim
nastică; participă echipele din' 
Petroșani, Lonea, Vulcan, ora 1
9.30.

LONEA: Sala clubului:: spec
tacolul „Ultima oră" prezentat! * 
de cadrele didactice din Petro
șani, ora 19.

Stadionul Paringut: fotbal, Pa- 
rîngul — Retezatul Hațeg, ora 
16.

PETRILA : Sala de sport: hal
tere, participă ceritrele Petrila, 
Lonea, Petroșani, Vulcan, ora 9.

ANINOASA. Sala clubului: 
concurs „Cine știe cîștigă" cu : 
tema „Sarcinile trasate de cel 
de-al Ill-lea Congres al partidu
lui", participă tineri din orga
nizația de bază U.T.M, e secto
rului VIII al minei, ora 19. '

de sport 
participă 
Petroșani.

Minerul

popice, 
ora 8.
I.M.P.: 
centrele

Vulcan,

Jiul

tenis de
Petrila, 

ora

clubului muncitoresc: 
' i Petrila, 

Vulcan, ora

spec-
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Frumusețea peisajului 

cu varietatea reliefului și 
celebritatea uriașului gol 
din masivul calcaros au 
atras spre locajitatea 
Peștera Bolii numeroși vi
zitatori. Acest ținut stră
juit de dealuri și munți 
cu coame împădurite ofe
ră oricui și oricând o pri
veliște, de neuitat. Fer- 
mecați de atâtea splendori 
naturale, oamenii au stră
bătut an de an cu aceeași 
îneîntare atât drumurile 
tainice ce se deschid aici 
prin măruntaiele muntelui 
cît și înălțimile împodo
bite vara de o vegetație 
bogată.

Nu de mult admirato
rii acestor locuri au avut 
o nouă și plăcută surpri
ză. La poalele giganticu
lui con care domină se
meț intrarea trecătorii îns
pre Valea Mureșului o 
tăbliță albastră anunța 
că sus pe terasa ciuda
tului colos, arheologii au 
dezgropat zidurile unei ce
tăți dacice de pe timpul 
lui Bueirebista. Emoția, și 
curiozitatea grăbesc pașii 
spre acest vestigiu scos la 
iveală din negura uitării. 
Primele ziduri de o cons
trucție mai recentă (pro
babil întărituri de pază 
sau rămășițele unui turn 
de observație medieval) 
nu rețin atenția decît în 
mică măsură. Cetatea pro- 
priu-zisă apare abia sus 
pe un platou neregulat și 
împădurit pe jumătate. 
Aici, în mijlocul unui la
birint de săpături, zidurile 
milenare albe și uimitor 
di bine păstrate oferă o- 
chilor un tablou grandios. 
Așezată la înălțime, cu 
fața spre intrarea trecă
torii, avînd o admirabilă 
vedere asupra împrejuri
milor, apărată din trei 
părți de pereții abrupți, 
cetatea înseamnă un minu-

O----
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De ale lui 
Nastratin Hogea
• Regele Tomur și curteanul 

lui favorit, pleetnd la vînitoare, 
îl luară și pe Nastratin cu ei. Pe 
drum lui Tomur și curteanului 
le-a fost cald. Ei și-au scos hainele 
ft le-au pus pe spatele lut Nas
tratin. Cînd Tomur văzu 
cald îi era lui Nastratin, 
el, spunîndu-i:

— Tu duci în spate o 
cit samarul unui măgar.

Nastratin răspunse:
— Nu, măria ta, duc în spate 

o povară cit samarele a 
gări.

• într-o zi, un hoț se strecură 
în casa lui Nastratin. Atesta îl 
văzu și se ascunse intr-p ladă.

Hoțul scotoci prin toată casa 
fără să găsească nimic vrednic de 
luat. La urmă el deschise 
și-l văzu pe Nastratin...

— Aha — zise el. — Ce 
in ladă î

<-■- fiți-a fost rușine că în 
mea nu vei găsi nimic care_
poată fi pe plac. De aceea m-am 
ascuns aici — mărturisi Nastra
tin.

• Odată Nastratin se lăuda cu 
darurile cu care era înzestrat fi 
spunea că înțelege limba pășiri
le, . , '

Regele, auzind aceasta, îl lui 
cu el- ia vînitoare. Pe drum vă
zură. un zid în ruină ,■ pe 
o bufniță care țipa. Atunci 
îl întrebi pe Nastratin: 

‘Cn spune bufnița ?
— A spus ața: „Daci 

îfi va mii asupri poporul 
acum. înainte, regatul lui 
în furind. a rkint, сіе я 
meu'-.

вис ѵгамгі
nat puact 
apărare.

Zidurile din Ыосигі de 
calcar conchilic, sînt cons
truite Nteă liant, prin su
prapunere. Pereții, unul 
extern și altul intern, ri
dicați paralel se susțin re
ciproc prin legare cu bîx- 
ne de lemn consolidate 
prin umplerea golurilor cu 
pământ și piatră. Vastita
tea fortificației, tehnica 
folosită și munca titanică 
depusă aici de strămoșii 
noștri impresionează.

încetul cu încetul gîn- 
diirile, furate de închipui
re revin la realitate. Prin
tre ruinele tăcute doar 
yîntul neastâmpărat joacă 
cîteva frunze îngălbenite, 
foșnind ușor. înainte de 
plecare, cîteva cioburi de 
lut ane băgate în raniță 
amintesc peste ani vizita
torului despre acest loc is
toric.

A. N1CH1FOREL

жмцрс de

r
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• Budapesta se poate 

mîndri cu o importantă a- 
vuție: 126 izvoare terma
le ? Existența lor a făcut 
posibilă crearea unor ves
tite băi publice încă de 
acum cîteva secole. Cea 
mai celebră este baia Ru- 
das, construită de otomani 
în stil oriental și alimen
tată cu apă termală din 
muntele Gellert.

• Marea bibliotecă „V. 
I. Lenin’-'din Moscova cu
prinde 18 milioane cărți, 
manuscrise și albume de 
artă in 180 de limbi ? 
BibKateca poate primi si
multan 3.000 de cititori.

• Galeria Tretiakov 
din Moscova este un ade-

vârât tezaur 
plastice rusești ? 
află 35.000 de 
sculpturi, fresce și gravuri 
create începînd din seco
lul XI pînă în zilele noas
tre. Anul acesta a început 
la Moscova construcția u- 
nei noi galerii de'artă de 
cinci ori mai mare decît 
galeria Tretiakov. Noul er 
dificiu, ocupînd o supra
față de 19.000 m.p. va 
avea 150 de săli de expo
ziție.

• Minsk, capitala R.S.S. 
Bieloruse, este unul dintre 
cele mai vechi orașe din 
Uniunea Sovietică ? El a- 
pare în istorie încă din se
colul XI.

artelor 
Aci se 
picturi,

Măestria artistului popular din tara noastră este cunoscută și 
apreciată din cele mai vechi timpuri. Deși mijloacele cu care sînt 
lucrate aceste minunate covoare nu sînt cele mai moderne totuși 
desenul, ambianța de culori și linii dovedesc o înaltă măestrle. 
Azi, in magazine și piețe au început să apară covoare moderne 
lucrate in fibre $1 fire sintetice. La fel de frumoase sînt însă și 
cele din lină în care se împletește cu fiecare fir talentul, măestria, 
priceperea și răbdarea creatorului popular.

—------------O------------- -
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Slitliri IRCtlîE 
peatra tuiiti

• Pentru impermeabili* 
zare, 
moaie 
săpun 
aceea 
tr-o 
din 3 pastile burow la 
un litru de apă călduță, 
avînd grijă ca lichidul 
din vas, astfel preparat, 
să acopere materialul. 
Se încălzește apoi timp 
de o jumătate de oră și 
se scoate ia uscat fără 
a se stoarce. In momen
tul în care îmbrăcămin
tea este aproape uscată, 
se calcă cu fierul încins.

* In cazul cînd ne sur
prinde pe drum furtuna 
însoțită de descărcări e- 
lectrice, trebuie să arun
căm la

înmbrăcătnintea se 
în api călduță cu 
(10 la sută), După 

se introduce în- 
soluție preparată

cit de 
tise de

povară

doi mă-

lada

faci

casa 
să-fi

el sta
regele

ragale 
ți de 
va fi 
aăbsd

mare 
piolctul. 
racul 

grafic, 
nul MU 
alt obiect 

se 
în 

rucsa-

talie 
pune 
locul 
cului.

distanță
Apa- 
fotor 
bido- 
orice 
me- 
va 

mij-

ooo
8
8
8
8
8
8

І8
8
8
8
8 CONSTANTINOPOL : 2618 ani (657 î.e.n.)
8 ' CORINT: 3464 ani (1503 î.e.n.)

18 -----------
8
8o
8
8
8
8
8

VÎRSTA ORAȘELOR
ANKARA: 2791 ani (830î.e.n.)
ATENA: 3518 ani (1557 î.e.n.)
BERLIN: 797 ani (1164)
BUCUREȘTI: 502 ani (1459)
BUENOS-AIRES : 426 ani (1535)
CADIX : 2601 ani (640 î.e.n.)
CAIRO: 1317 ani (644)

CRAIOVA: 847 ani (1114) 
GIURGIU: 740 ani (1221) 
IAȘI: 684 ani (1277) 
LENINGRAD: 258 ani (1703) 
MARSILIA : 2561 ani (600 î.e.n.) 
MOSCOVA: 815 ani (1146) 
MONCHEN: 1000 ani (961) 
NEW YORK : 338 ani (1623) 
PARIS : 2011 ani (50 î.e.n.)

In meciul amical de fotbal dintre Corvinul Hu
nedoara și Jiul Petroșani au fost acordate nu mai 
puțin de trei lovituri de la 11 metri din care două 
au fost ratate „cu succes’*. Una însă a fost exe
cutată impecabil de Gabor. Deși spectaculoasă, 
intervenția portarului hunedorean s-a dovedit a fi 
inutilă. Gol!... Se aud zeci de voci în tribune.

------------------ ■■■■ -- —

Pentru turiștii interplanetari
Succesele de importanță istori

că mondială obținute de țara 
constructorilor comunismului în 
cucerirea spațiului cosmic fac să 
se întrevadă că nu este departe 
ziua cînd omul va străbate, pe 
puternice nave, spațiile interpla
netare. începutul e greu. Apoi, 
zborurile cosmice vor deveni ceva 
obișnuit. Ținem să punem la cu
rent pe viitorii amatori de ex
cursii interplanetare cu distan
țele dintre Pămînt și celelalte 
planete ale sistemului nostru so
lar precum și cu unele caracte
ristici ale planetelor.

Distanța dintre Pămînt și Soa
re — 149.500.000 km. —* poate fi 
parcursă de un om mergînd pe 
jos zi și noapte în 3.400 de ani, 
de un tren foarte rapid în 200 
de ani, de un avion cu reacție cu 
viteza de 2.000 km./ora în circa. 
17 ani, iar de o rachetă care ar 
zbura tot timpul cu viteza de 
11,2 km. pe secundă în 150 de 
zile.

Turiștii interplanetari sînt sfă- 
tuiți să țină seama de faptul că 
o persoană care pe pămînt cîn- 
tirește 70 kg. în Soare va avea 
1.890 kg. Căldura Soarelui im
pune un costum special de pro 

I tecție
Planeta Mercur se află la nu

mai 58.000.000 km. de Soare ș!

este de 14 ori mai mică decît Pă- 
mîntul. Temperatura planetei 
Mercur nu este prea propice u- 
nor excursii de plăcere, fiind 
plus 400 de grade pe partea lu
minată de Soare și — 200 de 
grade pe partea opusă. Mercur 
se rotește în jurul Soarelui în 
88 de zile.

Planeta Jupiter se găsește la 
778.000.000 km. distanță de Soa
re și este cea mai mare dintre 
planetele sistemului solar (de 
1.345 de ori mai mare decît Pă- 
mîntul). Temperatura pe Jupiter:
— 140 de grade; planeta se ro
tește în jurul Soarelui în 11.8 
ani și are 12 sateliți

Planeta Saturn este la 1.426 
milioane km. de Soare și e de 
745 de ori mai mare decît Pă- 
niîntul. Temperatura pe Saturn :
— 150 de grade; se rotește în 
29,5 ani în jurul Soarelui și are 
9 sateliți și inele.

Planeta Uranus se găsește la 
2.862.000.000 km. de Soare și e 
de 69 de ori mai mare decît Pă- 
mîntul. Temperatura : — 180 de 
grade. Planeta se rotește în ju
rul Soarelui în 84 de ani și are 
cinci sateliți.

Planeta Neptun este la 4.426 
milioane km. de Soare și e de 
58 de ori mai mare decît Pă- 
mftrtul. Temperatura: — 210

INSTANTANEE
Nu-i chiar dreaptă 

împărțeala
Mai zilele trecute, la școala e- 

lementară din Cîmpu lui Neag 
s-a aprins pentru prima dată lu
mina electrică. Ionel, un copil 
vesel, mergea spre casă bucuros. 
De cum îl văzu tatăl său îl în
trebă :

— Ai luat notă bună de ești 
așa vesel ?

— Am luat tăticule, dar sîni 
bucuros că azi s-a aprins lumi
na electrică în școala noastră.

— Asta-i lucru fain
— Bun tăticule, dar ar fi și 

mai bun dacă ar fi împărțeala 
mai dreaptă

— Ce împărțeală, că doar nu 
ești tu judecător să ști ceri drept 
?i ce nu.

— Nu-s judecător tată, dar 
nici mie nici celorlalți copii nu 
ne prea vine ia socoteală ca la 
noi în clasă să fie un singur bec 
și la locuința directorului opt. 
Dacă ar fi împărțeala dreaptă 
noi copiii ne-am bucura mult.

— Dacă-i așa, să știi că ai 
dreptate...

Salutare... 50.943

cînd uneori, din grija I.C.O., dru
mul pe jos pînă acasă) avem un 
sistem propriu de ,.antrenament’’. 
După șut, facem o cursă straș
nică de la mină la stația auto
buzului — 300 m. Aici, facem 
mișcări de respirație o oră, o oră 
și jumătate așteptînd autobuzul. 
Apoi plecăm pe jos, încet dar si
gur, pînă acasă — cîțiva kilo
metri. Așa ni s-a întîmplat și în 
ziua de 14 martie. Numai că în 
acea seară am avut și cîteva e- 
moții. După 40 de minute de aș
teptare vedem că dinspre Petro
șani vine autobuzul 50.943. „Gata 
— „antrenamentul” de astă sea
ră s-a terminat, mergem acasă 
cu autobuzul”. Dar nici nu am 
apucat să ne bucurăm bine că 
autobuzul a trecut pe lîngă noi. 
prin stația-cap de linie și în loc 
să întoarcă s-a îndreptat în mare 
goană spre Lonea>?) Salutare... 
50.943. Ne-am continuat dSf' 
„antrenamentul”: maratan pîrl 
la Petroșani. Nu sîntfem însă prea 
tare supărați pe I.C.O. Are grijă 
de noi să facem condiție fizică. 
Ne-am bucura însă dacă, din 
cînd în cîndi, ar veni alături de 
noi și cîțiva șoferi printre care 
Aneș loan, cel de pe autobuzul 
50.943.

UN GRUP DE MINERI
Nici nu părăsisem bine incin

ta minei și cu tot grupul 
„maratoniști” am pornit-p 
„antrenament”, alergînd peste 
pod pînă la stația autobuzului. 
Nu-s decît 300 de metri, dar du
pă 8 ore de șut nu-i prea ușor 
să fugi : să spună... fotbaliștii. 
Noi însă „maratoniștii” (așa sîn- 
tem numiți cei care lucrăm la 
Petrila și locuim la Petroșani fă-

de * 
la :
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grade; se rotește în jurul Soa
relui în 164,5 ani și are doi sa
teliți.

Planeta Pluton se află 
5.929.000.000 km. distanță
Soare și-i mai mică decât Pă- 
mîhtul. Temperatura probabilă: 
— 220 de grade; se î 
jurul Soarelui în 249,6 ani și 
ii are nici un satelit.

Planeta Marte. Distanța Pă
mînt — Marte, 57.000.000 km. 
(cînd Pămîntul și Marte se gă
sesc pe aceeași parte, în raport 
eu Soarele). Diametrul: 6.850 
km. Suprafața: 29/100 din cea 
a Pămîntului. Volumul: de 6 
ori mai mic decît al Pămîntului. 
Greutatea : 1/3 din cea a Pămîn
tului. Temperatura medie : — 37 
de grade, dar există și zone de 
numai — 30 de grade.

Distanța medie Lună — Pă
mînt : 384.500 km. Distanța mi
nimă : 356.700 km. Diametrul 
Lunii: 3.480 km. Suprafața: 
37.800.000 km.p. Volumul: 1/БС 
din volumul Pămîntului. Greutr 
tea: 1/6 din cea a Pămîntului 
Densitatea : 3/5 din cea a Pămîn
tului. Cele mai înalte piscuri: 
Leibitz și Doerfel, doar 708 m. 
Cea mai întinsă eîmpie: Clavius, 
228 km.p. Cel mai mare crater t 
Grimaldi —• diametru: 240 km. 
La suprafața Lunii nu există at
mosferă.

СНЕГLIIJL І
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jrobabila : . „т;г„аѵе“. 
rotește in ț Dacă dai ...,

♦

Strungarul Gaia Zoltan 
vine în repetate rânduri la 
șut în stare de ebrietate 
cum a fost $i in ziua

11 maxtie a.c.
— Zoii dragă, salutare. 
Unde, unde te grăbești ? 
Dimineața, la plimbare 
Nu ți-e teamă că răcești ?
— Nu, Mitică; n-avea teamă 
Știu ce trebuie să fac
Vrei să vezi ? Poftim la cramă 
Să-ne administrăm un „leac". 
Cea mai bună aspirină 

sau „Odobești" 
pe git o cană 

Frate n-ai să mai răcești. 
Asta-i leacul frățioare 
Leacul cel mai indicat 
Hai grăbește-te îmi pare 
Că sînt puțintel „gripat"

♦ Timpul trece, zboară parcă 
« Numai Zoii nu prea știe,
2 Mîngîind în mâini bărdaca 
[Fredonează o melodie.

Și-a adus apoi aminte 
Că la șut strungul l-așteaptă 
Și alene Spre uzină 
Șovăelnic pas îndreaptă

așa 
de

e♦♦

* 
î

t
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! L-a pornit. Cu scrîșnet însă
♦ Strungul s-a oprit deodată.
! — Pasămite și mașina
• De „gripat" este, gripată
t Nu mai poate să mai steie

■ Pe picioare bietul om
; î „Odobeștiul" îl îmbie

[ Să-i tragi un pui de somn
1 Dulce somn, ușor băiete
: Strungul cîntă melodia,
I lor graficul din perete 

;; Iți arătă „bârnicia".
C. MARINESCU

I
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Calitatea prodacHel — obiectiv рйпсіраі 
al acHNtâpi agitatorilor

Recentele Directive ale C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialis
te în cinstea aniversării a 40 de 
ani : la înființarea P.C.R. au 
fost primite cu însuflețire de că
tre minerii Uricaniului.

— E vorba de un eveniment 
măreț pentru întregul nostru po
por : sărbătorirea a 40 de ani 
de la înființarea partidului. Să 
cinstim acest eveniment cu rea 
licări cît mai mari ! — iată su
biectul convorbirilor organizate 
de agitatori cu minerii.

Comitetul de partid, birourile 
organizațiilor de bază au îndru
mat agitatorii, toți membrii și 
candidate de partid эа desfășoa
re o susținută muncă politică în 
jurul Directivelor C.C. al P.M.R., 
să facă cunoscută în rîndul mi
nerilor chemarea partidului dfe a 
Obține noi realizări în îndeplini
rea sarcinilor de plan, în îmbu
nătățirea calității producției. A- 
gitatorii au organizat convorbiri 
la locurile de muncă. Ei au ară
tat jnmerilor că îmbunătățirea

continuă a calității cărbunelui 
este obiectivul principal al între
cerii socialiste.în cinstea aniver
sării partidului. '

Unul din cei mai activi agi
tatori ai organizației de bază 
nr. 1 de la mina Uricani este 
comunistul Teodorescu Stancu. 
El a discutat pe larg cu ortacii 
lui din brigadă, care lucrează în 
primul abataj frontal al minei, 
despre chemarea partidului de a 
îmbunătăți calitatea producției. 
In brigadla lui a pornit o însu
flețită întrecere pentru extrage
rea unei producții de calitate su
perioară. Recent, Teodorescu 
Stancu a avut q convorbire cu 
ortacii lui :

— Calitate înseamnă să dăm 
cărbune fără șist. Pentru a îm
bunătăți calitatea cărbunelui mi
nerii din brigadă s-au hotărît să 
puște mai puține găuri pentru a 
putea să aleagă bine șistul din 
cărbune. Nu & mult ei au pri
mit în această privință un aju
tor însemnat: o haveză. In urma 
introducerii havezei brigada a

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

D1FUZOAREA NOASTRĂ

Pe tovarășa Suba Didina, laburantă, o cunosc toți muncitorii pre- 
paraț iei Lupeni. Cei țeste 600 de aba .ați care primesc ziare și reviste 
cu regularitate în fiecare zi recunosc pe manșeta ziarului scris cu grijă 
numele lor de mina laborantei Suba Didina. De trei ani' de zile 
de cînd lucrează la preparafie tovarășa Suba se ocupă cu aceiași grijă 
de difuzarea presei în rîndul muncitorilor preparațiel. Pentru ea a- 
ceastă muncă, după propria-i mărturisire, este o adevărată plăcere. 
Zi de zi ea a avut prilejul să vadă cu cită nerăbdare așteaptă lucră
torii preparațiel ziarul, cu cît interes îl citesc. Iată de ce laboranta, 
eleva din clasa XI-а seral și responsabila cu munca culturală din co
mitetul U.T.M., Suba Didina găsește suficient timp liber și pentru a 
merge să facă abonamentele prin secțiile preparației cît și pentru di
fuzarea zilnică a ziarelor. Iată de ce lucrătorii preparației o respectă 
și o apreciază. IN CLIȘEU c Tovarășa Suba Didina la locul său de 
muncă.

redus numărul găurilor cu 50 la 
sută și, dțept rezultat, extrage 
o producție de calitate. Tov. Teo
dorescu precum și alți agitatori 
curn sînt tov. Petreanu loan, 
Tătaru Ambrozie, Almăjanu Va- 
sile sînt adevărați însuflețitori 
ai întrecerii pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui.

Bogată muncă politică pentru 
extragerea unei producții de ca
litate superioară desfășoară și 
agitatorii Apostol Vasile, Rugină 
Miluță, Coconeț Vasile și alții.

Agitatorul Coconeț Vasile, fi
ind și artificier, are posibilita
tea să urmărească cele mai bune 
metode folosite de unele brigăzi 
în privința extragerii unei pro
ducții de calitate și să extindă 
aceste metode.

Intr-un timp brigada condusă 
de Oprea loan, întîmpină greu
tăți în privința asigurării unei 
calități superioare producției din 
cauza intercalației de șist din 
stratul de cărbune. Extrăgea căr
bune de slabă calitate. Consta- 
tînd acest lucru, tov. Coconeț a 
ținut o convorbire cu această bri- 
gată împărtășind metodele folo
site în privința îmbunătățirii ca
lității producției de brigada frun
tașă condusă de toV. Ștefan Ni- 
colae. însușind procedeele folosi
te de brigada fruntașă, pușcîrtd 
aparte sterilul brigada tov. O- 
prea loan extrage acum cărbune 
de bună calitate.

O însuflețită întrecere pentru 
îmbunătățirea calității producției 
desfășoară și minerii din secto
rul II. In urma convorbirilor pe 
care le-a avut agitatorul Polo
boc Constantin cu ortacii lui, mi
nerii din brigadă au chemat la 
întrecere brigada condusă de 
Gașpar Dănilă au obiectivul — 
îmbunătățirea calității producției. 
La această întrecere participă 
toți membrii brigăzii, de la mi
neri Ja vagonetari. Ei au de lup
tat cu o intercalație de șist care 
trebuie pușcată aparte. Fărâmă
turile de piatră trebuie alese cu 
grijă din cărbune. însuflețiți de 
agitatori: tneufbri brigăzii depart 
toate .eforturile pentru a extrage 
cărbune de bună calitate — o- 
biectiv ce este realizat pe deplin.

S-ar putea arăta numeroase 
brigăzi de la mina Uricani care, 
îndemnați1» de agitatori, obțin re
zultate însemnate în întrecerea 
pentru îmbunătățirea i calității 
producției. Faptul că atît în luna 
februarie cît și în martie procen
tajul de cenușă pi cărbunelui ex
tras de minerii Uricaniului este 
cii 1,8—3,3 Ia sută sub norma 
admisă, oglindește eficacitatea 
muncii politice desfășurată de 
agitatori.

1. DU ВЕК

Se înfăptuiesc
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propunerile oamenilor muncii

P l В L К i T A T E

O.C.L. Produse industriale Petroșani
Anunță cumpărătorii că pentru sezonul de primăvară a ' 

pus In vinztre ta toate magazinele șl raioanele do tricotaje, ! 
un bogat și variat sortiment de: <'

— JACHETE PENTRU FEMEI
— SCAMPOLO PENTRU FEMEI
— VESTE BĂRBĂTEȘTI
— PULOVERE
— LENJERIE MATASE

precum și un bogat și variat sortiment de ciorapi șl șosete.

Magazinul Fondului plastic din Petroșani
strada Gheorghe Gheorghiu-Dej tir. 31 

vă oferă un bogat sortiment de : 
BATICURI, IMPRIMEURI, SCRUMERE, 

VAZE, JUCĂRII Șl BIBELOURI
executate de artiști plastici din București 

PRETURI CONVENABILE

;; Procurați-vă de la „Librăria noastră” î 

■ BIBLIOTECI PERSONALE t
ț de 100 și 200 lei |

I Plata cărților în 4 rate |

întreprinderea de explorări Lupeni
cu sediul în Lupeni str. Avram Iancu nr. 1 

ANGAJEAZA IMEDIAT:

— ingineri energeticieni cu stagiu în funcție 3 ani, cu 
salarii între 1850—2250. -

Doritorii se vor prezenta cu diploma de studii ți actul 
de vechime personal la serviciul cadre al întreprinderii.

— Sudori caUticați;
— Mecanici.
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La toate sfaturile populare 
din localitățile Văii Jiului conti
nuă să fie studiate posibilitățile 
de traducere în viață a propu
nerilor făcute de oamenii mun
cii în cadrul campaniei electo-

♦
♦
♦
4 ____ .___  ____
♦ rale. Prin măsurile luate de or- 
i ganele sfaturilor populare, din 
« cele 463 propuneri făcute de

!
i 
f ț 
ț
i
4
*

c
. . . . r a- i
i legători au fost rezolvate pînă *
♦ in prezent un număr de 162 pro- *
ț puneri. f
♦ *

Pe calea unei mai bune 
gospodăriri

In toate localitățile Văii Jiului 
au început acțiunile de înfrumu
sețare a străzilor, cartierelor, cu
rățirea canalelor de scurgere. Prin 
lucrările efectuate au fost înfăp
tuite numeroase propuneri de in
teres obștesc făcute de oamenii 
muncii.

In orașul Petroșani, de pildă, 
a început curățirea străzii Progre
sul. Pe această stradă s-au reparat 
canalurile de scurgere, au fost îm
prăștiate mai multe camioane de 
pietriș. Asemenea lucrări au înce
put și pe strada Cuza Vodă. In 
Petrila a început repararea pode
țelor din cartierele muncitorești. 
Au fost comandate tuburi de be
ton pentru canalele din străzile 
orașului.

Susținute acțiuni gospodărești se 
desfășoară și în orașul Vulcan. La 
Paroșeni, de pildă, a început în
frumusețarea interiorului blocuri
lor. Au fost zugrăvite pînă acum 
casele scărilor din două blocuri. 
La propunerea cetățenilor din Vul
can a început repararea spălătorii
lor și uscătoriilor din subsolurile 
blocurilor. Tot în Vulcan au fost 
luate măsuri pentru îmbunătățirea 
iluminatului electric pe străzile 23 
August, Kakașvar, Al. Petofi, 7 
Noiembrie. La Aninoasa a fost re
zolvată cererea cetățenilor privind 
repararea pompelor de apă potabi
lă de pe străzi.

In vechea localitate minieră, 
lumină fluorescentă

Cine trece seara prin Lupeni va 
găsi centrul ;i strada principală a 
acestei vechi localități miniere inun
dată de o lumină albă. La înce
putul lunii martie în orașul Lupeni 
a fost introdusă iluminația fluores
centă. In acest scop au fost mon
tați 31 de stilpi.

înfăptuind propunerile făcute de 
oamenii muncii, sfatul popular a 
întreprins acțiuni pentru îmbunătă
țirea iluminatului în întreaga lo
calitate. In cartierele de blocuri 
Braia și Viscoza au fost montate 
peste 50 becuri. In strada Oboroca 
a fost instalat un transformator 
care va asigura alimentarea cores
punzătoare cu curent electric a''Car

tierului Ștefan. O altă măsură pri
vind îmbunătățirea. iluminatului 
constă în schimbarea rețelei elec
trice de pe strada principală, in
clusiv din magazinele de deservire, 
cu rețea pentru tensiunea de 220 
volți.

Cerințe satisfăcute

Odată cu măsurile luate pentru 
îmbunătățirea gospodăririi localită
ților s-au realizat și unele propu
neri privind o mai bună deservire 
a populației. Iată citeva aspecte 
din înfăptuirile de pînă acum. La 
I.onea a fost deschisă nu de mult 
o nouă unitate „Librăria noastră". 
Tot aici dispensarul meditai a fost 
asigurat cu un medic radiolog iar 
în cartierul Fabrica din Petrila s-a 
deschis un chioșc pentru ziare și 
un debit de tutun.

In urma sesizărilor făcute de ce
tățeni s-au redus prețurile abona
mentelor pentru autobuzele locale 
— cu 50.1a sută pentru elevi și 20 
ia sută pentru salariați. La Vulcan 
a fost deschisă nu de mult o casă 
a pionierilor.

Prin grija comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, organele 
comerciale au luat măsuri pentru o 
mai bună aprovizionare a magazi- i 
nelor din cartierele mărginașe, cum I 
ar fi punctul alimentar din cartie- | 
rul Grafit Lupeni, aprozarele din I 
Dărănești, cartierul Livezeni și al- I 
tele. ’

Preparația cărbunelui Lupeni
anunță următoarele posturi vacante:

— două posturi de maiștri electricieni cu un salariu de 
1250-1500 lei;

— un post
1500 lei.

Posturile se 
loc la 1 aprilie 
tie 1961 ia biroul personalului de Ia preparația Lupeni ur
mătoarele acte:

— Certificat de naștere tip R.P.R. sau copie ;
— Diplomă de absolvire în copie a unei școli tehnice de 

maiștri, fn specialitatea respectivă sau a unei școli echiva
lente (sau acte din care să rezulte că la data de 1 iulie 
1956 candidatul a avut 12 ani vechime în funcția de mais
tru) și

— autobiografie.

de maistru flotare cu un salariu de 1250-

pot ocupa în urma concursului care va avea 
1961. Doritorii vor depune pînă Ia 25 mar-

«a

il
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LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres).

Un grup de 40 membri ai Ca
merei Deputaților și Senatului 
Republicii Congo s-a pronunțat 
în unanimitate împotriva cîrdășiei 
de la Tananarive. După cum trans
mite corespondentul din Leopold
ville al agenției Taniug, această 
hotărîre a parlamentarilor congo
lezi a fost adoptată la o consfă
tuire care a avut loc în seara zi
lei de 14 martie.

Membrii parlamentului au ales 
o delegație care urma să-i facă o 
vizită lui Kasavubu și 
dințeze că hotărîrile 
de la Tananarive sînt 
dicție flagrantă cu

Declarația prințului 
Sufanuvong

HANOI 17 (Agerpres).
In momentul dte față pentru 

reglementarea problemei laoțiene 
este necesar ca îs primul rînd 
să se convoace o conferință in
ternațională, a declarat prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, în- 
tr-un interviu acordat unui co
respondent al Agenției Vietname
ze de Informații.

BERLIN Intr-o serie de institu
ții de învățămînt din Berlinul oc
cidental, limba rusă este studiată 
ca disciplină obligatorie, 
cum declară reprezentanți ai cor
pului didactic, studierea 
ruse se explică prin „însemnătatea 
ei mereu crescîndă în știința și 
viața internațională.

să-l încre- 
conferinței 
în con‘ra- 
constituția 

țării, cu poziția și drepturile par
lamentului, precum și cu rezolu
țiile Consiliului de Securitate și 
ale Adunării Generale a O.N.U. 

Participanții la consfătuire, prin
tre care deputați ai parlamentului 
din partea regiunii Congoului In
ferior, principala bază de sprijin 
a lui Kasavubu, au declarat că, 
aprobînd desființarea de fapt a 
Republicii Congo, Kasavubu și-a 
subminat implicit situația de șef 
de stat.

După cum au declarat partici
panții la consfătuire prin refuzul 
lor de a ține seamă de parlament 
și de a accepta reluarea activității 
lui uzurpatorii care s-au întîlnit 
la Tananarive, au demonstrat că 
se tem de voința poporului.

Consfătuirea membrilor parla
mentului congelez a fost condusă 
de Mulundu, vicepreședinte al Ca
merei Deputaților.

Kasavubu a refuzat să primeas
că delegația de parlamentari con
golezi desemnată de această con
sfătuire.

L. Pauling se pronunța 
împotriva înzestrării 

Bundeswehruiui cu arme 
atomice

PRAGA 17 (Agerpres).
Cunoscutul om de știință ame

rican și laureat al premiului No
bel, profesorul Linus Pauling se 
pronunță împotriva înzestrării 
Bundeswehr-ului cu arme atomi
ce. Intr-un interviu acordat re
vistei Uniunii Internaționale a 
Studenților „World Student 
News** Linus Pauling a decla
rat că „înzestrarea Bonn ului cu 
așa-zise bombe atomice mici con
stituie un serios pericol pentru 
cauza păcii**. El a cerut de ase
menea interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare.

Dejunul oferit 
de A. A. Gromtko

NEW YORK 17 (Agerpres) - 
TASS transmite :

La 16 martie, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice 
la cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a oferit 
un dejun în cinstea lui Râul Roa, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Cubei.

♦♦♦♦

După

limbii

LA PAZ Muncitorii de la cele 
mai mari mine de cositor din Bo
livia „Catavi" și „Centrul 20“ au 
declarat o grevă de 24 
cerînd mărirea* salariului' 
vizionarea cu alimente 
traiului zilnic.

NEW YORK Potrivit 
lor revistei „NewsweeH", 
țile militare din S.U.A, întocmesc 
în prezent planuri pentru înființa
rea unei noi baze de submarine 
înzestrate cu rachete „Polaris“ pe 
insula Guam din Pacific.

----- O-----

de ore 
și apro- 
necesare

relatări- 
autorită-

1N OLANDA
Pregătiri în vederea reprimării 

mișcării muncitorești
HAGA 17 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „De 

Waarheid" guvernul olandez a 
ordonat autorităților polițieneștii 
din Olanda să organizeze o in
struire specială în vederea luptei 
împotriva greviștilor. Asemenea 
exerciții cu baricade, săbii, ca
rabine și grenade cu gaze lacri- 

..mogene au și fost efectuate la 

. Haga și Leiden. După cum a de
clarat inspectorul de poliție din 
Haga, hotărîrea de a organiza 
această instruire a fost luată în 
legătură cu greva generală care 
a avut loc în Belgia. „Temîndu- 
se de o eventuală grevă asemă
nătoare a muncitorilor olandezi, 
— scrie ziarul „De Waarheid** — 
guvernul lui De Quay urmează 
exemplul jandarmeriei belgiene 
care a rănit zece oameni șr a 
ucis șase persoane**.

Scade producția de
WASHINGTON 17 (Agerpres) 
„Din cauza marilor stocuri de 

automobile nevîndute și a volu
mului extrem de dezamăgitor de 
vînzări din primele luni ale a- 
nului curent, relatează corespon
dentul din capitala S.U.A. al zia
rului vest-german „Die Welt“, 
societățile „Fordl General Mo
tors** și „Chrysler** au hotărît să 
procedeze la noi reduceri ale pro
ducției. Irț total, 33 de uzine ale 
acestor societăți urmează să-și 
închidă, porțile pentru o săptș-

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist Italian

Poporul 
guvernului, 
dul socialist aportul la lupta po
porului împotriva acestei poli
tici ? Raportul secretarului par
tidului nu conține din păcate un 
răspuns la această întrebare. So
cialiștii italieni nu mai pot însă 
rămîne pe poziția de espectati- 
vă, ei trebuie să lupte cu curaj 
pentru pace. Partidul nostru tre
buie să facă o alegere politică 
clară. Tactica pe care o folosim 
nu trebuie să se deosebească de 
strategia generală a partidului, 
de țelurile ei finale. De ce do
rește Nenni să făurească o ali
anță cu oamenii muncii catolici, 
renunțînd la alianța cu oamenii 
muncii comuniști ? Această ten
dință este dăunătoare. Trebuie să 
luptăm împotriva ei cît nu este 
prea tîrziu, să luptăm prin fap
te, nu prin vorbe.

Reprezentanții aripii de stânga 
a partidului, care constituie a 
proape o jumătate din numărul 
delegaților la congres, au întâm
pinat aceste cuvinte cu aplauze 
și strigînd „Rușine reformiști
lor I".

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

In amintirea întîlnirii soldaților 
și Vestului pe Elba

Conferința primilor miniștri ai Commonwealthului
LONDRA 17 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că la 16 martie conferința primi
lor miniștri ai țărilor Common
wealthului a dat publicității un 
comunicat în care anunță că Sierra 
Leone va fi primită în Common-

wealth de îndată ce chestiunile de 
ordin constituțional relative la ad
miterea sa vor fi rezolvate. Se 
știe că Sierra Leone va dobîndi 
în mod oficial independența la 
27 aprilie a.c.

O VICTORIE RĂSUNĂTOARE
! LONDRA 17 (Agerpres).
J „Vestea retragerii Uniunii
> Sud-Africtane din Commonwe

alth a avut efectul uneil bombe",
; relatează corespondentul din 
' Londra al agenției France 
I Presse. Acest rezultat constituie
> o primă victorie a luptei des- 
; fășurate de opinia publică mon- 
j dială împotriva politicii rasiste
> a guvernului sud-african. 
ț Această retragere, arată și a- 
J genția France Presse, „a fost 
S o victorie răsunătoare pentru

țările aifro-asiatice din cadrul 
j Commonwealthului: Ghana, Ni-

geria, India, Pakistan, Malaya, 
Ceylon". !'

„Este o înfrîngere nu numai 
pentru Verwoerd, ci și pentru * 
Macmillan, care a sprijinit ce
rerea lui Verwoerd ca politica 
apartheidului să nu fie criticată 
decît în termenii generali la con
ferință", subliniază „Mișcarea 
pentru eliberarea coloniilor** în- 
tr-o declarație dată publicității 
în ziua dte 16 martie. „Retrage
rea Uniunii Sud-Africane din 
Commonwealth, se spune în de
clarație, este de fapt o exclude
re, nu o acțiune voluntară".

S. U. A. au furat Braziliei peste
3 milioane dolari

RIO DE JANEIRO 17 (Ager
pres).

Săptămînalul „O Semanario" a 
publicat un articol al juristului 
brazilian Osny Duarte Pereira 
care acuză Statele Unite că „au 
furat Braziliei peste 3.000.000 
de dolari în decurs de cinci ani 
numai la importurile de cafea".

Pereira arată că „din 1955 
pînă în 1960 Brazilia a vîndut 
Statelor Unite 92 milioane de 
saci de cafea care, dacă ar fi fost 
plătiți la prețul! din 1954 ar fi 
adius țării mai mult cu 3.000.000 
de dolari**. Aceasta a fost posi
bil. arată autorul articolului, de
oarece „Statele Unite fixează 
prețul cafelei".

‘ ‘---------

automobile a S.U.A.
mînă. Aceasta înseamnă că 83.000 
de muncitori vor avea un „con
cediu** silit".

Potrivit evaluărilor Biroului 
de statistică al S.U.A., produc
ția săptămînală de automobile 
nu se va ridica nici la jumătatea 
cifrei săptămînale corespunzătoa
re din anul trecut. In săptămîna 
încheiată la II martie produc
ția de automobile a fost cu 34 
la sută mai mică decît în aceeași 
săptămînă a anului trecut

!■
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„Nu este de mirare, adaugă 
Ptereira, că marile interese și 
trusturile internaționale atacă cu 
vehemență restabilirea relațiilor 
cu țările socialiste. Cum s-a în
tâmplat și pe vremea președinte
lui Kubitschek, toți agenții im
perialismului au pus din nou în 
acțiune bateriile lor pentru a 
contracara inițiativa de a se sta
bili relații cu țările socialiste**.

MILANO 17 (Agerpres).
In ședința din 16 martie a Con

gresului Partidului Socialist Ita
lian a luat cuvîntul Tullio Vec- 
chetti conducătorul aripii de stân
ga a partidului. El a subliniat 
că raportul <fe forțe pe arena 
mondială s-a schimbat în favoa
rea socialismului și că acest lu 
cru are o mare însemnătate po
zitivă.

U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste, a spus el, sînt cele care 
se pronunță pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru 
dezarmarea generală și totală, 
pentru lichidarea blocurilor mili
tare antagoniste.

Politica atlantică, a spus Vac- 
chetti, trece prinfr-o criză gravă. 
Țările N.A.T.O., urnite doar prin 
telurile lor antisovieti'ce și anti
comuniste, sînt dezbinate în ceea 
ce privește toate celelalte proble
me. In Italia ia amploare miș
carea pentru promovarea unei 
politici externe independente, 
pentru dezarmare și crearea unor 
zone de dezangajare a forțelor 
armate ale celor două blocuri.

LONDRA 17 (Agerpres).
Joseph Polowski, secretar al 

organizației „Veteranii americani 
ai întâlnirii de pe Elba’*, a adre
sat veteranilor englezi al celui 
de-al doilea război mondial o 
scrisoare în care îi invită să par
ticipe la 25 aprilie la o călătorie 
în grup, în orașul Torgau pe 
Elba la locul memorabilei întîl 
niri dintre trupele anglo-amen- 
cane și cele sovietice.

Acum 16 ani, se spune în seri 
soarea lui Polowski „s-au întîl-

condaipnă politica 
Și-a adus oare parti-

Estului
Estului 
prieteni

și sol- 
și au 
ca со 
расе", 

acest 
30 de 
15 en-

nit acolo soldații 
dații Vestului ca 
jurat să conlucreze pentru 
piii lor să poată trăi în 

Polowski propune ca 
grup să fie alcătuit din 
persoane : 15 americani și 
glezi. In scrisoare se subliniază 
că fostul președinte al S.U.A., 
Eisenhower, a refuzat să parti
cipe la această întâlnire. Po- 
loffltski. îi cere feldmareșaluluî 
Montgomery să condhteă grupul.

. _----------------- O------------------ >

O vizită cu caracter provocator
BEIRUT 17 (Agerpres). TASS 
„Sînt împotriva vizitei navelor 

flotei a 6-a americane în apele 
Libanului și sprijin orice protest 
împotriva acestei vizite. Consi
der că noi, deputății, trebuie să 
ridicăm în parlament această 
problemă**, a declarat Mohsen

17

ale

Slim, deputat al parlamentului 
libanez, delegației de femei care 
i-a înmînat un protest împotriva 
vizitei pe care urmează s-o facă 
în Liban navele flotei a 6-a a- 
mericane.

Ziarul „Aș-Șaab“ scrie că a- 
ceastă vizită are un „caracter 
provocator** și cere să fie anu
lată. „Nici un libanez — scrie 

'■ ziarul „Al-Bina**, — nu a uitat 
cuvintele rostite de președintele 
Șehab, în timpul evenimentelor 
din anul 1958 (Agresiunea ame
ricană în Liban) la adresa flo
tei a 6-a : „Ați pîngărit pămîn- 
tul libanez, călcînd pe el**.

Manevre militare 
în Berlinul de vest

BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres).

La 16 martie subunități
trupelor americane încartiruite în 
Berlinul occidental au efectuat ? 
manevre. Trupele americane au j 
ocupat „poziții de luptă*' pe te- * 
riforiul aerodromului Tempelhof 
și în cartierul locuit de familii 
americane.

După cum a declarat genera
lul american Johnson, obiectivul 
manevrelor este de a verifica mo
bilitatea subunităților americane 
șl gradul lor de pregătire pen
tru îndeplinirea diverselor mi
siuni.

---- ------ ==■------

Deficiențe ale sistemului de învățămînt 
din Anglia

LONDRA 17 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe con

sacrate științei și învățămîntu- 
lui, care a avut loc zilele acestea 
la Londra, numeroși profesori 
universitari din Marea Britanie 
au atras atenția asupra deficien
țelor sistemului de învățămînt 
din Anglia.

Profesorul Boulind, de la unul 
dlin colegiile Universității Cam
bridge — relatează săptămînalul 
„Sunday Times'* — a criticat ast
fel programul analitic pentru 
școlile publice și colegiile de 
cultură generală, atrăgînd aten
ția că în aceste institute de în
vățămînt disciplinele . științifice

sînt neglijate. In unele cazuri — 
a spus vorbitorul — științele e- 
xacte nici nu figurează în pro
grame, astfel îneît elevii nu pri
mesc nici o pregătire în acest do
meniu, lucru care, în epoca ac
tuală de mare dezvoltare a ști
inței, poate avea consecințe gra
ve pentru viitorul Marii Britanii.

Și ceilalți vorbitori, printre ca
re cunoscutul om de știință, prof. 
John Bernal, au subliniat însem
nătatea acestei probleme, subli
niind că neglijarea culturii ști
ințifice în școlile engleze se poa
te solda cu un adevărat dezastru 
pentru viitorul țării ca mare pu- • 
fere. .. *

“ NEW YORK 17 (Agerpres*) j
1 Producția de gaze lacrimogene J 
aduce mari cîștiguri monopoluri-1 

t lor americane care, potrivit reia-1 
’ tarilor agențiilor de presă le vînd î 
in străinătate pentru reprimarea т 

: mișcărilor populare. î
: „Wall Street Journal'1 
; tează că societatea „Lake Erie j
• Chemical Company" din Cleve- ♦ 
' land, statul Ohio, furnizează gaze I 
t lacrimogene în cinci țări străine. J
* ’ Această companie și-a mărit ex- j 
•' portul de gaze lacrimogene în * 

: 1959 cu 50 la sută față de 1957,1 
; Iar în 1960 cu încă 20 la sută j
față de 1959. *

Charles A. Kiernan, reprezen-l 
tant al societății „Federal Labo- •' 
ratories Incorporated." a declarat • 
că în ultimii 10 ani ca Urmare I 
a „tulburărilor politice11 societa- J 
tea sa și-a dublat vînzările de j 
gaze lacrimogene.

Potrivit acelorași surse concu- î 
ț renții monopolurilor americane in j
♦ ceea ce privește furnizarea de I 
j gaze lacrimogene sînt concernele
• din Germania occidentală. J

reia- î
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