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Organ al Comitetului orășenesc Р.М.Ч. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

• Brigada frwHtașă ш întrecere
• Minerii din brigada condusă 'de Costea Ioan de la sec-
• torul IV al minei Vulcan sînt fruntași in întrecerea di ce- \ 
’ lelalte brigăzi. In perioada care a trecut din acest an ei \

au extras peste sarcinile de plan mai bine de 1500 tone de
, cărbune.
> IN CLIȘEU : Schimbul condus de Opruța Grigore din .
> brigada lui Costea loan, împreună cu maistrul miner Șer- <
• ban Dumitru discutind despre desfășurarea muncii în a- c 

bataj.

>
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In întîmpinarea zilei de 1 Mai

Minerii de la Aninoasa 
își dezvoltă realizările

-fa
Toate sectoarele minei A- 

ninoasa sînt cuprinse in a- 
ceste zile de un puternic a- 
vînt in muncă. Minerii și 
tehnicienii sint hotărîți să 
intimpine măreața sărbătoa
re de 1 Mai cu noi și însem
nate succese in ÎNDEPLINI
REA ANGAJAMENTELOR A- 
SUMATE ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA. 1 
jos cîteva fapte 

, ve consemnate 
I mină.
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mai mult de 300 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii planificată 
pe sector a fost depășită in acest 
timp cu peste 100 kg. cărbune pe 
post.

In întrecerea socialistă se evi
dențiază brigăzile de figuranți con
duse de Schneider Francisc și Bul- 
garu Gheorghe care au dat în luna 
curentă însemnate cantități 
cărbune peste plan.

irtite tHtiDoo tantitalsa 
le dilute lată peste plan
Colectivul nunei acordă o aten

ție deosebită creșterii productivi
tății muncii — baza sporirii pro
ducției de cărbune. In cursul lunii 
aprilie, productivitatea muncii, a 
atins 1,200 tonefpost. Pe seama 
creșterii productivității muncii, mi
nerii amnoseni au extras peste 
plan 1360 tone de cărbune ener
getic. Această cantitate se adaugă 
la cele 7.585 tone cărbune date 
peste plan în primul trimestru al 
antdui. Cel mai mare spor de pro
ducție l-au înregistrat harnicii mi
neri ai sectorului IV care au dat 
peste plan în acest an 5.000 tone 
de cărbune. Aici brigăzile mineri 
lor Moisiu Remus, Biro Ștefan șl 
larik Victor lucrează cu randamen
te de aproape 7 tone cărbune pe 
post.

Bii 98i litre sectoarele fruntașe
Pînă nu de mult colectivul sec ■ 

torului III nu-și îndeplinea sarci
nile de plan la extracția cărbune
lui. Rămânerea în urmă era cauze 
tă pe de o parte de unele greutăți 
ivite în condițiile de zăcământ, iar 
Pe. de altă parte de organizarea 
defectuoasă a lucrului la cîteva 
abataje figuri.

Minerii din sector, nu se puteau 
împăca cu această situație. Putând 
serios umărul ei au reușit să li
chideze rămânerea în urmă, ocu- 
pînd în prezent un loc fruntaș pe 
exploatare.

In primele 18 zile ale lunii a- 
prilie, de exemplu, din abatajele 
figuri ale sectorului 111 au fost 
extrase peste prevederile planului

IcoDimii la pielii le cosi
Zilele acestea, la mina Aninoa- 

sa s-a terminat calculul econo
miilor realizate la prețul de cost. 
Bilanțul încheiat arată că în luna 
trecută colectivul minei a făcut 
o economie la prețul de cost în 
valoare de 73.630 lei. Acest re
zultat are la bază sporirea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție precum și 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras. Și de astă dată, cele mai 
bune rezultate în această direc
ție le-au dobîndit minerii secto
rului IV. Prin reducerea prețului 
de cost ei au realizat în luna 
trecută economii suplimentare de 
49.000 lei.
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АІШигі de cei care înalță 
noile construcții

Curtea largă a Bazei de utila
je și transporturi Livezeni era 
inundată de lumina unei dimineți 
sclipitoare de primăvară. Pe ușile 
larg deschise ale atelierelor răz
batea freamăt de muncă; unii 
dintre muncitori lucrau afară, sub 
razele calde ale soarelui. Atrăgea 
atenția nu numai stăruința cu care 
se muncea, ci și diversitatea preo
cupărilor oamenilor de 
poarta bazei pornesc în 
mineață coloane întregi 
ce se îndreaptă spre 
Văii Jiului pentru a pune la în-

aici. Pe 
fiecare di- 
de mașini 
șantierele

1 «:i-. * ' ; Жж

Colectivul atelierului de reparat locomotive din cadrul De
poului C.F.R. Petroșani are în centrul preocupărilor sale e- 
fectuarea la timp și în bune condițiuni a reparațiilor la lo
comotive.

Lucrul făcut de muncitorii atelierului primește întotdea
una calificativul foarte bine.

IN CLIȘEU : Un grup de muncitori de la atelierul de re
parat locomotive din cadrul Depoului C.F.R. Petroșani.

Orașul Petrîla devine mai frumos
Extinderea de zone verzi
In întrecerea care se desfă

șoară între circumscripțiile din 
orașul Petrila, cetățenii și-au 
propus să extindă in acest an 
zonele verzi cu încă 3 ha. In 
această privință, in toate car
tierele se desfășoară o activi
tate intensă. In cartierele M. 
Eminescu și 6 August din Lo- 
nea s-au nivelat cu buldozerul 
aproape 10.000 m. p. teren 
pentru amenajarea de zone 
verzi, în cartierele 8 Martie și 
7 Noiembrie din Petrila, de
putății Roja Rudolf și Popa 
Viorel au mobilizat zeci de ce
tățeni la acțiunile de înfru
musețare a cartierelor. Aici au 
fost plantați 160 pomi orna
mentali, iar în cartierul Gri- 
gore Preoteasa, la blocurile 
noi din Lonea, la blocurile e- 
vidențiaților din Petrila cît și 
pe diferite străzi ale orașului 
s-au plantat alți 320 tei, 800 
trandafiri și

care cartier din orașul Petrila 
cetățenii, mobilizați de gru
pele de partid, deputați și co
misiile de femei, au pornit o 
largă acțiune de curățenie în- 
trecîndu-se pentru „Cel mal 
Trumos cartier", „Cea mai fru
moasă stradă" șl „Cea mai 
frumoasă curte". In ultimile 
zile s-au încărcat și descărcat 
circa 3000 tone cenușă, șist, 
s-au curățat și desfundat șan
țurile de pe strada principală 
si din coloniile muncitorești, 
s-au executat alinieri și refa
ceri de garduri pe o lungime 
de 1000 m. 1.

La acțiunile de înfrumuse
țare a orașului au participat 
pînă în prezent 19.652 de ce
tățeni care au efectuat 71.408 
ore muncă voluntară. Econo
miile realizate însumează 
178.520 lei.

100 tufe mahonîa.

muncă voluntară 
primele zile fru-

71.408 ore
Odată cu 

moașe ale primăverii. în fle-

Modernizări de străzi 
și trotuare

De-a lungul străzii princi
pale din Lonea se întinde un 
vast^șantier. Aici lucrează con
structorii din lotul I al șan
tierului 6 Construcții Petro-

șani. In apropiere de sfatur 
popular al orașului Petrila, e- 
chipa condusă de Stoica Nico- 
lae, muncește la montarea bor-' 
durilor de trotuoar și pavarea 
șanțurilor de scurgere a ape
lor. Din ziua de 2 aprilie a. c. 
și pînă în prezent, acest vred
nic ' constructor împreună cu 
Trușcă Constantin, BasaniU 
Anghel, Radu ion, Țîștea ion 
și alți muncitori din echipă au 
executat 350 m. p. rigole și 
peste 100 m. 1. borduri. De a- 
semenea, o muneă însuflețită 
desfășoară și echipa lui Băl- 
taru loan care lucrează la tur
narea betonului pe trotuoare 
și în piața Lonea. Pînă în pre
zent echipa tovarășului Băl- 
taru din care fac parte Butu- 
cel Ioan, Rusu loan. Jocea Ioan 
și alți constructori a turnat 
225 m. p. beton în piață și 
•20 m. p. beton pe trotuoare.

In cinstea zilei de 1 Mai co
lectivul lotului s-a angajat 
să termine complet piețele din 
Petrila și Lonea, să execute 
lucrări de calitate superioară 
și să depășească planul valo
ric pe luna aprilie.

constructorilor materialele
celor 1200 apartamente

an. 
re
ali 
de 
ae

demîna 
necesare 
ce trebuie înălțate în acest 
Unele mașini rămîn aici pentru 
vizii, reparații. In fața unui 
atelier găsești stivuite grilaje 
balcoane, balustrade, vitrine
urmează să-și ia drumul spre noi
le construcții. Iar în partea din 
spate, la fiecare cîteva minute, un 
nou tub din ciment pentru canali
zări prinde contur. E atelierul de 
prefabricate din .beton-,

Pulsul muncii micului colectiv 
al acestei unități se simte pînă 
departe, pe șantierele unde se înal
ță noile blocuri cu apartamente 
mari, luminoase, moderne pentru 
oamenii muncii. îndeosebi în aces
te zile premergătoare măreței săr~ 

. bători de la 1 Mai, munca meca
nicilor, lăcătușilor., a beioniștilor 
devine tot mai spornică.

Muncă rodnică 
cîștiguri sporite

La sectorul IV al minei Lo
nea muncesc brigăzi harnice 
care, lună de lună, obțin can
tități mari de cărbune peste 
plan și, prin aceasta, cîștiguri 
frumoasei De pildă, brigada lui 
Bîrluț Clement care în martie 
a dat peste plan ,400 tone de 
cărbune de bună calitate, a 
realizat un cîștig de 112 lei pe 
post de miner și 97 lei pentru 
ajutor miner. La fel, minerii 
din brigada lui Miclea Pamfil 
au obținut pentru fiecare post 
prestat cite 102 lei. In ce pri
vește cîștigul, trebuie relevată 
activitatea brigăzii conduse de 
Bîrlea Iosif de la abatajul ca
meră nr. 503. ■ In anul trecut 
brigada sa obținea realizări cu 
mult sub posibilități. In acest 
an, prin reorganizarea . șâ și 
crearea unor condiții bune de 
muncă, brigada s-a ridicat la 
nivelul celor fruntașe.
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Construcțiile metalice 
pentru noile clădiri — 

înainte de termenul stabilit !
Aceasta este lozinca sub care 

se întrec lăcătușii Cizmaș Mihai, 
Ghimcuță Augustin, sudorii Kon- 
zjger luliu, Olariu loan și ceilalți 
muncitori ai atelierului de cons
trucții metalice. Și-n ea se reflecta 
preocuparea muncitorilor atelieru
lui pentru sprijinirea constructori
lor de pe șantierele T.R.C.H., în 
vederea dării în folosință a obiec
tivelor la termenele stabilite. Vi
trinele pentru noul complex al 
cooperației meșteșugărești din Pe
troșani, vitrinele și ușile — vitrine 
pentru noul combinat comercial de 
la Deva, instalațiile de ae
risire și ventilație pentru di
ferite clădiri noi — iată cîteva 
din lucrările efectuate aici. Pentru 
a scurta termenul de livrare a 
confecțiilor metalice, muncitorii a-

I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)

Rulouri din material 
plastic

La prepa-rația Petrila a în
ceput să se foiesc, scă la ben
zile de transport cu rwlouri 
materialul plastic G 75 și G 90. 
Inovația concepută de ing. Io- 
niță loan și lăcătușul Boțan 
Elisei a fost aplicată la ben
zile A 2, L, Lonea III și bandă 
pentru cărbune centrifugat de 
la uscătoria veche. La aceste 
benzi rulourile obișnuite din 
oțel au fost înlocuite cu ru
louri din material plastic. Pî
nă în prezent ele se dovedesc 
practice și foarte bune.

Pe viitor se preconizează să 
se treacă la înlocuirea carca
selor metalice a rulmenților 
de la rulouri și a axului ru- 
lourilor de la benzi tot cu ma
terial plastic.

Prin înlocuirea axelor și a 
carcaselor din oțel ca axe șl 
carcase din material plastic 
se obțin economii de oțel, iar 
durata de funcționare se pre
lungește.

ECOBESCU GHEORGHE 
corespondent

In cartierul minerilor din Iscroni
Coborînd din mașina ca- 

re-1 adusese de la mină, Ion 
loan se îndreptă cu pași 
grăbiți spre apartamentul pe 
care-1 ocupă.

— Te grăbești Ionică, în 
trebară cîțiva muncitori ce 
coborîseră și ei din mașină.

— Da. am organizat o 
muncă voluntară! în cartier 
și vreau să fiu printre pri
mii care ies la lucru. Doar 
e vorba de înfrumsețarea 
cartierului. și nouă, mineri
lor ne place frumosul; flo
rile și. zonele verzi.

...Minerul Ion loan, în 
fruntea unui grup de cetă
țeni lucra de zor în fața 
unui apartament din casele

in șir ce formează cartierul 
de mineri din Iscroni., Lu
crau cu spor gospodine, mi
neri, tineri și tinere. După 
3 ore de muncă, deputatul 
Ion loan privi în jur. Cură
țenie peste tot, zgura roșie 
adusă cu roabele a fost aș
ternută printre case, cana
lul de scurgere a fost elibe
rat de crengi și alte viituri, 
dependințele au fost spoite 
și gardurile reparate. Mulțl 
cetățeni, mobilizați de de
putat, au participat la ac
țiunea de înfrumusețare a 
cartierului. Și acțiunea con
tinuă.

T. CORNEA 
corespondent

I



STEAGUL ROȘU

GEOLOGUL

Furnalul fără oameni

al circului de

în 
ki- 

sau
Ce

pe șosea 
cînd prin 
pun 
pietre

astfel

stat

Așa sînt eu, om cal' 
iulat, sfătuitor și mai 
ales prieten devotat al 
moto cicliștilor. Odată nu 
demult, am avut și au 
„motor*' însă tovarășii 
de la controlul circulației, 
oameni „neînțelegători" 
mi-au luat carnetul de 
conducere pentru cîteva 
„mici" accidente și mai 
ales pentru ultimul, care, 
între noi fie vorba, era 
să mă coste mult. Pe 
vremea cînd eram cu pi- 
clorul în ghips la spital, 
mi-ат chemat soția lîn~ 

. gă mine și i-am spus: 
Topește-o, dă-o cu oricît 
numai să n-o nun văd 
cînd ies de aici că o fac 
țăndări. Și de-ați ști, ce 
rău îmi pare, mai ales 
acum cînd, sprijinit in 
baston, stau pe marginea 
șoselei și mă uit cu jind 
la cei ce trec (mai bine 
Zis „zboară"1) 
și din cînd in 
șanțuri sau își 
gînd să dărîrne
lometrice, garduri 
pomi de pe margine, 
bine e să tragi o dușcă 
de „vinars" și pe urmă 
să treci în goană prin 
oraș, să iei curbele la 
-„muchie de cuțit" și în- 
sfîrșit să te trezești înge
raș sau în cel mai fericit 
caz clientul unei secții de 
chirurgie.

Ah l Fir-ar să fie de 
motocicletă, lasă că scap 
eu de bastonul ăsta ne
suferit ți'mi cumpăr al
ta (bucuria nevesti-mi!') 
fi-apoi să vezi. De n-oi 
îngrozi orașul întreg să 
nu-mi spuneți pe nume. 
(Numai de-aș mai obține 
odată carnetul
cere). Prieteni dragi, mo- 
tocicliști iubiți, asculta
ți-mi cîteva sfaturi pe 
care vi le dau fi vă rog 
să nu le luoți în nume 
de rău. Țineți-le minte 
căci numai așa puteți fi 
siguri de sfîrșit!

— Chiar dacă nu a- 
veți carnet de conducere

pentru motocieliști
circulați pa fosele pentru 
că dacă vă „agață" con
trolul circulației, pe tim
pul pedepsei, aveți po
sibilitatea să vă pregătiți 
teoretic pentru examenul 
de conducere. Cereți să 
vă dea odată cu „hainele 
de gală* și „Manualul 
motociclistului" de Ma
yer. E cel mai bun /

— înainte de a vi ur
ca pe motor consumați 
cel puțin 1/з litru de 
țuici. E un mijloc sigur 
și eficace pentru a prin
de curaj și dor de vi
teză.

— Ta curbe mt înceti
niți viteza pentru că pier
deți timp (și timpul e 
bani, și mai ales la ce1} 
lipsite de vizibilitate nu 
circulați pe partea dreap
tă ci „tăiați-le" direct 
doar știți că drumul cel 
mai icuri între două 
puncte e linia dreaptă-

— Nu circulați cu mii' 
rrile t>e ghidon si 
veți deveni artist 
rit 
rpost mortem!).

— Dacă aveți soție ur
cați-o pe motocicletă șt 
plecați la drum. Astfel 
veți fi scutit de „scenele 
familiare".

— Cînd vă 
din curse lungi 
cicleta e plină 
si praf cereți 
vă ajute la curățitul ei 
Astfel nu 
că rtu-i 
tăi?

Multe 
spus și cu dragă 
aș face-o, dar mă 
mina dreaptă. Am 
tot să vă spun că din 
același accident mi-am 
fracturat și mina. Ei, dar 
în fond sînt dureri mm 
mari pe lume și princi
palul e să nu f>i trist!

Cine-o face ca mina, 
ca mine să pățească.

n med firesc eu cred că geologul 
В cel ce-a scris pămîntului, prologul, 
Lipsit inițial de documente, 
A descifrat viața din fragmente, 
A cercetat și-a Întocmit răvașe 
De cînd pămîntul cald, era în fașc. 
Bl a pătruns adincuri de vulcani 
Pe urma milioanelor de ani, 
Un mic indiciu-al scoarțelor terestre 
Deschide omenirii largi ferestre. 
Cu-aviditatea de-a cunoaște, scurmă, 
Ca să găsească vieții noastre urmă. 
Fosilele ncrestate dau relații 
Iar geologul, face comparații :
„Un spor, o frunză, o rășină-i semn, 
C-acest cărbune — a fost odată lemn", 
Vertebra-neonjurată de mister, 
Ajurge să-ntregească-un mamifer i 
Și rind, pe rînd, din fiecare cută, 
Apare-o-ntreagă lume dispărută.
O pată curioasă pe pămlnt, 
La geolog înseamnă „zăcămînt". 
Și-n ochii lui aievea, se îmbină, 
C-a și țîșnit țițeiul spre lunină! 
В visător și al vieții lui eres, 
11 dăruie întreg pentru progres!

I. SASAREAN

de condu-

întoarceți 
și moto~ 
de noroi 
soției să

vi se va spune 
dați importări-

ar mei fi de 
inimă 
doare 
fi ul-

STAN PĂȚITUL
Pentru conformitate

M. TRAIAN

Antantida si РІалеіа Harfe
torul viitorilor cosmo- 
nauți, în primi pași pc 
cate îi vor face pentru 
cucerirea planetei Marte. 
Căci pe Marte clima es
te in multe privințe ase
mănătoare cu cea a An- 
tarctidei. Și pe Marte, 
de pildă, temperatura se 
menține in timpul iernii 
între 50 $i 80 de grade 
sub zero. Există ți o ipo
teză potrivit căreia întrea
ga planetă ar fi acoperită 
de un strat gros de 
gheață. In orice caz. cert 
este că una din princi
palele dificultăți pe1 care 
le va înfrunta viitoarea 
expediție pe Marte va fl 
frigul. Și, in lupta împo
triva lui, cosmonauților le 
va fi extrem de folosi
toare întreaga experiență 
a exploratorilor Antarc
tidei.

Nicicînd omul n-a 
fost nevoit să înfrunte 
condiții climaterice atât 
de aspre ca cele în care 
își duc munca bravii cer
cetători ai Antarctidei. 
Aici — în această vas
tă împărăție a gheții - 
furtunile de zăpadă du
rează zile de-a. rîndul. 
presiunea atmosferică es
te considerabil scăzută 
(Antarctida fiind ua ți
nut de mare altitudine), 
iar gerul ajunge pini la 
—• 88,3 grade. E cea 
mai scăzută temperatură 
pe care a cunoscut-o 
vreodată omul — tempe* 
ratura la care petrolul «i 
motorina îngheață, iar 
oțelul devine sfărîmicios.

Cercetările efectuate pe 
Antarctida aduc un aport 
considerabil dezvoltării 
unor științe ca geografia, 
geologia, geofi
zica, climatolo
gi a etc. Impor
tanța lor nu 
se rezumă la a- 
cesțe valoroase 
contribuții. Expe
riența acumulată 
va veni și tn aju-

Ș T I AT
regiunea lacului Bala-

.......

— Cît fac doi 
și cu șapte 7

„Marele" ma
tematician, în 
virată de 5 ani
șori rămase o 
clipă pe gîndurl 
apoi, după ce 
socoti pe dege
te, răspunse pre
cis.

— Nouă.
Pentru înce

put e foarte bi
ne și poate pes
te ani, micul so
cotitor de aci 
va deveni un 
matematician în 
toată puterea 
cuvîntuluî. Dacă 
vrea, poate, doar 
are deschise toa
te posibilitățile.

Furnalul modern este o con
strucție uriașă înzestrată cu 
instalații și mașini perfecțio
nate, care alcătuiesc și dozea
ză încărcătura, încarcă mine
reul, cocsul și calcarul, supra
veghează procesele dinăuntrul 
furnalului, toarnă fonta, gra
nulează zgura etc.

La furnalele de la Reșița sau 
Hunedoara, în preajma nume
roaselor agregate care funcțio
nează nu se văd decît puțini 
oameni. In mare parte, ope
rațiile sînt mecanizate și au
tomatizate. De exemplu, oa
menii au devenit de prisos la 
caupere, instalații unde se în
călzește aerul pentru arderea 
cocsului. La încărcatul furna
lului nu este nevoie decît de 
un singur om, care urmărește 
In cabina sa pe un tablou, di
ferite semnale luminoase și prin 
butoane intervine atunci cînd - 
este nevoie.

Mecanizarea șl automatiza
rea procesului de producție la 
furnale progresează mereu. 
Astfel, de cîțlva ani, la furna
lele Uzinei siderurgice sovie
tice din Kuznețk s-a cuprins 
în sistemul automatizat al în
cărcării furnalului șl compli
cata mișcare a vagonului-cin- 
tar, care adună de la mai mul
te silozuri materiale, le cîntă- 
rește în proporțiile stabilite și 
le transportă la elevator. Oa
menii de știință, constructorii 
de furnale, caută noi și noi t 
soluții. în Uniunea Sovietică ! 
s-a pus în funcțiune primul 
furnal Înzestrat cu un nou sis
tem de alimentare. întregul

proces de încărcare se face din 
cabina maistrului. Prin simpli
ficarea instalațiilor de încăr
care se va ajunge ca, prin co
menzi automate, un singur 
om să observe încărcarea unui 
grup întreg de furnale. Suc
cese deosebite s-au obținut și 
pe calea reglării mecanizate și 
automate a proceselor meta
lurgice. Despre desfășurarea 
complicatelor procese fizice și 
chimice din furnal înștiințează 
debitmetreie, pirometreie, ma- 
nometrele, analizatoarele de 
gaze etc. începe să devină din 
ce în ce mai evident faptul că' 
operatorii fac față cu greu nu
mărului mare de automate com
plicate, De aceea, oamenii de 
știință sovietici înfăptuiesc 
sisteme perfecționate de re
glare automată a proceselor 
metalurgice, in schemele ela
borate. variațiile în presiunea, 
temperatura și debitul aerului 
insuflat, presiunea și conținu
tul gazelor sînt transformate 
de curent electric. Variațiile 
curentului electric pun în ac
țiune mașini electromecanice 
de calcul. Comenzile de regla
re pornesc apoi de la aceste 
mașini de calcul sore caupere, 
distribuitor etc. Progresele în 
domeniul automatizării elibe
rează 
rectă 
sector

omul de conducerea di- 
a mașinilor și în acest 
de activitate. >*.•

©=—

mai originale observatoare as
tronomice din Europa.

• In
ton (R. P. Ungară) s-au des
coperit vestigiile unei așezări 
vechi de circa 27.000 de anî.

din Ural 
de atrac-

• Peștera Kunger 
este un mare punct 
țle pentru turiști. Acolo se află 
un „palat de gheață" deosebit 
de interesant

• in regiunea Clkalovsk 
(U.R.S.S.), în apropierea loca
lității golstițk, se află, în pli
nă stepă, un lac în care nu te 
poți Îmbăia. Apa lacului este 
atît de saturată de sare Incit 
nu permite corpului să se a- 
funde, menținlndu-l la supra
față.

• In munții Tatra (R. S. 
Cehoslovacă), pe vîrful Lom- 
nlca. pe o Înălțime de 2634 
metri, se află unul din cele

--------------- ©

• La muzeele din Moscova 
s-a experimentat o interesan
tă inovație: fiecărui vizitator 
i s-a înmînat la intrare un a- 
parat portativ de radio prin 
care ghidul dădea lămuririle 
necesare și... răspundea la în
trebările vizitatorilor 1

• In Flliplne pețitul este 
foarte costisitor. Viitorul 
re trebuie să plătească pentru 
dreptul de a-și vizita aleasa, 
apoi pentru permisiunea de a 
mînca șl a bea în societatea 
logodnicei, pentru fericirea de 
a sta cu ea de vorbă. înainte 
de căsătorie el trebuie să răs
plătească pe socrii săi pentru 
creșterea și educația 
au dat-o fiicei lor, 
sale neveste.

Ppecîzîe de invidiat
un nou generator 

savanțll sovietici de

ml-

pe care 
viitoarei

Folosind 
molecular, 
la institutul de fizică bl Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. au 
realizat un ceasornic electro
nic care indică ora exactă cu 
o eroare de cel mult o secun

dă la 300 de ani ? Cu 
unui asemenea ceas, 
pe bordul unor sateliți artifi
ciali, se va putea verifica teo
ria lui Einstein potrivit căreia 
viteza de scurgere a timpului 
e în funcție de viteza de miș
care

ajutorul 
instalat

Despre longevitate
* Organismul omului poate 

rezista' pînă la vîrsta de 200 
de ani ? Aceasta este concluzia 
măi multor savanți geronto- 
logi bazată pe faptul că ani
malele cu o structură fiziologi
că asemănătoare trăiesc de 
opt ori durata perioadei lor 
de creștere. Or. cum omul creș
te pînă la 25 de ani, ar trebui, 
la rîndul său, să ajungă pînă 
Ia 200 de ani. s-au înregistrat, 
într-adevăr. numeroase cazuri 
de longevitate șl, nu mai de
parte decît în 1960, un bătrln 
din Azerbaidjan,
Makhmond Eivazov, a 
vîrstă de 151 de ani.

pe nume 
murit în

vieții a 
ultimele 
la 67 de

• Durata medie a 
și fost prelungită în 
două secole de la 32 
ani. Aceasta se datorește cu
ceririlor științei, care au fă
cut să progreseze medicina, 
Igiena, profilaxia bolilor epi
demice și condițiile de ali
mentație.

• Cel mai mare rol in scurta
rea vieții îl au : aerul impur, 
abuzul de excitante, inactivi
tatea, abuzul de mîncare și de 
băutură, plictiseala, enervarea, 
pasiunile excesive, lipsa exer- 
oițiilor de educație fizică și 
tratarea tardivă a maladiilor .
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Activitate rodnica 
intre dona adnnari generale
Adunarea generală a organiza

ției de baaâ de la Uzina electrică 
Petroșani ținută la începutul lunii 
februarie a analizat activitatea e- 
conomică a uzinei pe anul 1961 și 
a_ orientat eforturile comuniștilor 
și ale întregului colectiv spre rea
lizarea ritmică a planului de pro
ducție pe anul 1962. In urma 
analizei făcute, adunarea generală 
a adoptat o hotărire care prevede 
sarcini concrete, responsabilități, 
termene de execuție. Printre altele 
s-a hotăcît fixarea de obiective 
concrete în întrecerea socialistă, 
antrenarea tuturor brigăzilor în 
întrecere, întărirea acestora cu 
membri și candidați de partid, 
îmbunătățirea muncii cultural-e- 
ducative în rindurile muncitorilor 
si tehnicienilor.

Iată cum organizația de partid 
din uzină a desfășurat munca po- 
lităco-organizatorică între adună
rile generale din lunile februarie 
și martie pentru tradtyxrea în 
viață a hotăririlor adoptate. In 
primul rind biroul organizației 
de bază a îndrumat comitetul sin
dicatului să pună în dezbaterea 
muncitorilor și tehnicienilor îmbu
nătățirea organizării întrecerii so
cialiste. In acest scop, în grupele 
sindicale au fost organizate cons
fătuiri de producție. Cu acest pri
lej au fost antrenate în întrecere, 
p₽ bază de angajamente concrete. 
6 brigăzi de producție din sectorul 
de exploatare și 4 brigăzi de re
parații din atelier. Dacă La sfîr- 
șitul anului trecut, la uzina elec
trică Petroșani erau cuprinși în 
întrecere aproximativ 70 la sută 
din muncitori, la sfîrgitul lunii 
martie acest procent a crescut la 
95 la sută. Totodată s-au adus 
îmbunătățiri și în ce privește cri
teriile de bază ale întrecerii- Ele 
au fost stabilite moi concret, în 
funcție de specificul fiecărui loc 
de muncă, urmărindu-se în primul 
rînd furnizarea în mod ritmic a 
energiei electrice.

La îndemnul comuniștilor, co
lectivul uzinei a pornit întrecerea 
sub lozinca : „Cu ’aiceleășî agregate 
să producem cît mai multă energie 
electrică Ia un preț de cost redus1'. 
In toate secțiile uzinei muncitorii 
au pornit o muncă însuflețită pen
tru eliminarea mersului în gol al 
instalațiilor, menținerea in funcțiu
ne a agregatelor cu un consum 
redus de combustibil.

Pentru a asigura condiții favo
rabile îndeplinirii angajamentelor 
de întrecere, organizația de bază, 
biroul ej, a repartizat celor mai 
buni comuniști sarcina de a ridica

la nivelul fruntașilor muncitorii 
mai slabi. Intre cele două adunări 
generale s-a trecut la o repartizare 
judicioasă a membrilor și candi- 
daților de partid pe agregate, 
schimburi, precum și în brigăzile 
de exploatare și reparații.

Un fapt pozitiv este acela că 
între adunările generale, biroul 
organizației (secretar tov. Jurca 
Ștefan), a controlat și analizat de
cadal felul cum sînt îndeplinite 
sarcinile de producție, a îndrumat 
comitetul sindicatului să se ocupe 
îndeaproape de întrecerea socia
listă, punînd la puct evidența rea
lizării angajamentelor.

Intre cele două adunări gene
rale, biroul organizației de bază 
a asigurat instruirea colectivului 
de agitatori și a activului fără de 
partid. Cei mai buni agitatori au 
ținut în fața muncitorilor expuneri 
despre căile de reducere a pre
țului de cost. Agitatorii Truță 
Cornel, Petre Mihăi, Baghiu Tra
ian, Tolvay Eugen, Cătuțoiu loan 
și alții au discutat cu muncitorii 
din secțiile exploatare, turbine și 
de la stocul de cărbune despre 
însemnătatea întreținerii instala
țiilor, îmbunătățirea factorului de 
putere, descărcarea la timp a va
goanelor de cărbune. La fel pro
cedează și Caraconcea Nicolae, 
Lucaci Dragomir, Benceat Iosif, 
Berciu Ioan, Melenciuc Pavel, Co- 
roiu Iosif, Boantă Nicolae, Ume- 
rel Petru și alți comuniști din uzi
nă care învață pe muncitorii din 
jurul lor să-și organizeze mai bi
ne locul de muncă, să folosească 
pe deplin capacitățile de 
tic.

In adunarea generală a 
zației de bază ținută la 
lunii martie, biroul a informat 
comuniștii asupra felului in care 
a fost tradusă în viață hotărîrea 
adunării generale, modului în care 
membrii și candidați» de partid 
s-au achitat de sarcini. Din infor
marea prezentată a reieșit că ho
tărîrea adunării generale a fost 
îndeplinită, iar colectivul uzinei 
a îndeplinit sarcinile ce i-au stat 
în față. Astfel, în primul trimes
tru al anului, muncitorii și tehni
cienii uzinei au asigurat depăși
rea planului de producție cu 31.3 
la sută, au redus prețul de cost 
al energiei electrice cu circa 29 
lei/Mwh față de sarcina planifica
tă. Totodată, în această perioadă 
muncitorii de la cazane au econo
misit 220 tone combustibil. Eco
nomiile la prețul de cost însu
mează peste 160.000 lei.

2. ȘUȘTAC

produc-

organi- 
sfîrșitul

Acțiuni gospodărești și de înfrumusețare 
la preparațla Petrii*

La preperația Petrila se desfă
șoară o activitate susținută pentru 
înfrumusețarea incintei, De curînd 
a fost в amenajată o saiă iluminată 
fluorescent pentru ședințe. S-au 
efectuat reparații exterioare la clă
diri, s-a adunat tot fierul vechi 
din incinta prepatației — mai bine 
de

fontă — care apoi a fost încăr
cat în vagoane și expediat.

In afară de 
preparației au 
dafiri și flori 
zone verzi.

aceasta, in incinta 
fost plantați tran- 
și amenajate noi

20 de tone și pe jumătate atîra
BADUȚA CONSTANTIN

cantaragiu

ei au, 
șanțurile, amenajează, 
flori. Intre comitetul 
al străzii și deputata 
există o strînsă cola- 
de mult comitetul de

Alături de cei care înalță 
noile construcții ale Văii Jiului

(Urmare din pag. l-a)

telierului lucrează cu stăruință 
pentru a-și îndeplini angajamentul 
luat de a efectua pini la 1 Mai 
90 la sută din această comandă. 
De pe acum se pregătește punerea 
in lucru a instalațiilor de aerisire 
pentru același combinat, pe care 
muncitorii da aici sînt botărîți să 
le livreze cu cel puțin 15 zile îna
inte de termen.

De 2,5 ori mai mult 
ca în anul trecut

In tot cursul anului trecut, тип 
citorii de la atelierul de prefabri 
cate al B.U.T. Livezeni au pro
dus 8.000 m. tuburi din beton de 
diametre cuprinse între 150—1000 

efectuării lucrărilor 
în noile cartiere, 

în primul trimestru, 
aici au produs cu

mm. necesare 
de canalizare 
Anul acesta, 
muncitorii de 
aceleași utilaje, cu același spațiu nu 
mai puțin de 7500 m. tuburi de 
beton. Echipa 
fabricate din 
ca pînă la 1 
multe tuburi 
perioadă a anului trecut.

Sporirea considerabilă a pro
ducției de tuburi din beton la ate
lierul de prefabricate al B.U.T. 
Livezeni a creat posibilitatea apro
vizionării tuturor șantierelor din 
regiune aparținînd T.R.C.H. cu 
asemenea prefabricate. O dată cu 
creșterea producției de 2,5 ort față 
de anul trecut, s-a făcut 
vărat salt și in domeniul

care lucrează la pre- 
beton este hotărltă 

Mai să producă mai 
de cit în întreaga

un ade~ 
calității-

Dtn 36 — numai 
autocamioane vor intra 

în reparații capitale
Nu e greu de închipuit cît de mări 

sînt solicitările la care sînt supuse 
autocamioanele bazei de la Live-
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la uricani : Trebuie віішіміе cauzele care dăunează 
саМШіі cărbunelui extras

Minerii de la Urlcani au ob
ținut în primul trimestru suc
cese însemnate în producție. 
Planul minei a fost depășit cu 
4073 tone de cărbune cocsifi
cării, productivitatea realizată 
a fost mai mare decît cea pre
văzută. in același timp planul 
la lucrările de pregătire șl 
deschidere a fost realizat. Nu 
același lucru se poate spune 
Inșă despre calitatea cărbune
lui extras.

in luna februarie, de exem
plu, pentru depășirea procen
tului de cenușă cu 2 la sută, 
mina a fost penalizată cu 842 
tone de cărbune. In luna mar
tie, calitatea cărbunelui a lă
sat, de asemenea, de dorit, ex
ploatarea fiind din nou pena
lizată cu 548 tone de cărbune. 
In medie, pe trimestru, procen
tul de cenușă în cărbunele ex
tras, depășește pe cel plani
ficat cu 1 ia sută- Cum s-a a- 
juns la această depășire ? De 
ce minerii de aici, fruntași în 
îndeplinirea celorlalți indici de 
plan, sînt deficitari cu calita
tea producției ?

încă în luna ianuarie pro
bele industriale de cenușă, în 
stratul 3, blocul IV, sectorul 
II au arătat un procent de 
peste 70 la sută. In medie, 
stratul 3 are norma admisă de 
cenușă de 52 la sută Cu toate

acestea exploatarea în blocul 
IV a stratului 3 s-a continuat 
cu 3 abataje, exploatlndu-se 
culcușul fals, oarecare un pro
cent mare de cenușă: 65—70 
ia sută. Producția acestor a- 
bataje se ridică la aproxima
tiv 3000 tone de cărbune pe 
lună. Din această producție, 
penalizarea pentru depășirea 
procentului de cenușă cu a- 
proximativ 20 la sută, repre
zintă în medie 600 tone de căr
bune. Reiese deci că neîncadra- 
rea exploatării In Urnita pro
centului admis de cenușă, se 
datorește în cea mal mare 
parte acestei cauze. In abata
jele respective șistul nu 
fi ales decit în foarte 
măsură din cauză că, 
moale, se sfarmă Și se 
tecă cu cărbunele. Din
că intercalațiile sînt dese și 
subțiri nu se pot pușca sepa
rat.

Conducerea minei a sesizat 
conducerea C.C.V.J. despre a- 
ceastft problemă, a cerut exa
minarea ei și avizul pentru 
luarea unor măsuri corespun
zătoare. In luna martie, din 
partea combinatului, pentru 
verificarea celor semnalate s-a 
deplasat la Uricanl o comisie. 
Comisia a constatat că intr-a
devăr motivele sînt întemeia-

să fie studiată ur
se ia măsurile ce se

prezent insă nu s-a 
nimic în acest scop.

poate 
mică 
fiind 

ames- 
cauză

te, că în cele 3 abataje din 
stratul 3 sectorul II procentul 

Kde cenușă în cărbune este de 
circa 70 la sută. A rămas ca 
problema 
gent și să 
impun.

Pînă în 
Întreprins
Exploatarea stratului 3 în por
țiunea cu mult șist s-a făcut 
și în prima parte a lunii în 
curs. E necesar ca această sta
re de lucru să nu mai fie tă
răgănată. Conducerea combi
natului să dea indicațiile po
trivite în acest sens, iar con
ducerea minei Uricanl să trea
că de îndată la respectarea lor. 
Să se găsească soluții eficien
te pentru reducerea procentu
lui de cenușă în cărbunele ex
tras de aici. In același timp 
In celelalte abataje trebuie in
tensificată acțiunea de alege
re a șistului vizibil din cărbu
ne, în scopul reducerii procen
tului de cenușă sub cel admis, 
așa cum prevede angajamen
tul. Maiștrii mineri împreună 
cu șefii de brigăzi să se stră
duiască mai mult pentru a îm
bunătăți calitatea producției, 
pentru ca minerii de aici să 
obțină rezultate frumoase la 
toți indicii de plan.

S. EKART

zeni destinate transporturilor pe 
șantiere. Șoferii de pe cele 85 au
tocamioane ale acestei unități, în 
frunte cu comuniștii Șoineanu Pe
tru, Biro Carol, Rusu loan au ca 
obiectiv de întrecere prelugirea du
ratei de funcționare a mașinilor 
între două reparații capitale. Po
trivit normelor de exploatare, un 
număr de 56 autocamioane tre
buiau trimise în acest an la repa
rații capitale. Șoferii de pe mașini, 
muncitorii din atelierul de repara
ții du botărît să muncească în așa 
fel pentru întreținerea materialu
lui rulant îneît numai 15 dintre 
aceste autocamioane să fie trimise 
la reparații capitale.

— Celelalte 21 de autocamioane 
vor rămîne mai departe în cir
culație pe șantiere, și acest lucru 
nu ar fi fost posibil' fără o preocu
pare calificată, plină de răspun
dere din partea șoferilor pențru 
întreținerea lor exemplară — 
nea tov. ing. Man Gavrili, 
bazei.

spu- 
șeful

stră-Șantierele Văii Jiului sînt 
bătute din zori pînă seara de au
tocamioane grele purtînd materia- 

construcții. Macaralele ce 
materialele la înălțimea 
etaje, betonierele, compre- 
care lasă în urmă străzi

le de 
' ridică 
multor 
soarele
asfaltate vorbesc despre faptul că 
micul dar harnicul colectiv al ba
zei d« utilaje fi transporturi Li
vezeni este mereu alături de cons
tructori, punînd umărul alături de 
ei la înălțarea noilor construcții 
ce vor continua să înfrumusețeze 
Valea noastră a Jiului.

Prlntr-o hotărlre a Consiliu
lui de Miniștri, secțiile comer
ciale ale sfaturilor populare re
gionale și ale orașelor Bucu
rești și Constanța se organi
zează în direcții comerciale.

Această măsură este menită 
să ducă la îndeplinirea în măi 
bune condiții a sarcinilor puse 
de partid in ce privește dubla
rea volumului circulației măr
furilor în pertoada 1960—1965, 
dezvoltarea rețelei de desface
re cu amănuntul cu 5.000 de 
unități, întărirea bazei tehni
co-mater laie a comerțului, în 
vederea îmbunătățirii aprovi
zionării și deservirii popu
lației.

Direcțiile comerciale regiona
le au sarcina să coordoneze și 
să controleze întreaga activi
tate a comerțului socialist de 
pe teritoriul respectiv și să con
ducă direct întreprinderile și 
organizațiile comerciale locale. 
In atribuția lor intră urmări
rea realizării planului circula
ției mărfurilor, a felului în 
care este folosit fondul de 
mărfuri șl se asigură aprovizio
narea șl buna deservire a con- 
sumatorilor. Ele urmăresc dez
voltarea rețelei de magazine, 
restaurante, bufete, cofetării 
etc. șl amplasarea acestora co
respunzător necesităților popu
lației, stabilesc măsurile nece
sare pentru modernizarea re-

Intre deputat 
și comitetul de stradă — 

o strînsă colaborare
Cetățenii de pe strada .Maurer 

din Lonea participă cu însuflețire 
la gospodărirea treburilor obștești. 
In cadrul lunii curățeniei 
desfundat 
ronduri de 
de cetățeni 
Vasca Irma 
bprare. Nu
cetățeni, sub îndrumarea deputa
tei, a întreprins o acțiune pentru 
curățirea și înfrumusețarea stră
zii. La această acțiune au parti
cipat peste 70 de cetățeni care 
au efectuat mai bine de 200 ore 
muncă patriotică la încărcarea și 
transportarea gunoiului. S-au evi
dențiat mai ales cetățenii Iokel 
Iosif, Oancea loan, Iancu Nicolae, 
Sularea Salvina, Ldke Susana, Ma
rian Mihai, Iancu loan, Cosma 
Elena, Kraus Elena, Daubner Vio
rica, Susan Ion și mulți alții.

In întîrnpinarca zilei de 1 Mai 
cetățenii străzii noastre sînt ho- 
tărîți, ca sub îndrumarea deputatei 
lor și a comitetului de cetățeni, 
să întreprindă și alte acțiuni ob
ștești pentru buna gospodărire și 
Înfrumusețarea cartierului.

DUMITRU OLTEANU
ZL corespondent

Exploatarea 
minieră Lupeni 
Ține în ziua de 7 mai 

1962 un concurs pentru 
ocuparea următoarelor 
posturi vacante :

• nalitrl oluri
• niiilll НІШІ ЦГІКІ- 

pall
Cererile de înscriere 1a 

concurs, însoțite de actele 
necesare, se vor depune la 
sediul exploatării din lat-: 
peni. x

Informații suplimentare 
se pot obține la serviciul 
organizării muncii al E. M. 
Lupeni.

țelei comerciale, dotarea ei cu 
utilaj, montarea, repararea șl 
întreținerea acestora, precum 
și introducerea formelor rapide 
și economicoase de deservire. 
Organizarea studierii cererii de 
consum, una din atribuțiile 
principale ale acestor organe 
economice, va contribui la sa
tisfacerea în mai bune condi
ții a cerințelor populației.

Direcțiile comerciale regiona
le funcționează pe principiul 
gospodăririi socialiste. Cheltuie
lile lor administrativ-gospodă- 
rești se acoperă numai din be
neficiile realizate de unitățile 
comerciale, direcțiile fiind ast
fel direct interesate în bunul 
mers al acestor unități, in Îm
bunătățirea permanentă a a- 
provlzonărll șl deservirii popu
lației.

Modul de organizare șl func
ționare a direcțiilor comerciale 
Stabilit prin Hotărîrea Consi
liului de Miniștri Întărește în
drumarea, controlul și răspun
derea Ministerului Comerțului 
interior fată de activitatea a- 
cestora și a întregului comerț 
local. Totodată se creează co
mitetelor executive ale sfatu
rilor populare regionale con
diții de a se concentra asupra 
problemelor de fond ale apro
vizionării șl 
lației și de a 
bine sarcinile 
țului local.

deservirii popu- 
cuprinde mai 

ce revin comer-



Congresul U.T.C.L. 
a luat sfîrșif

MQSGOVA 2Q (Agerpres).’
I іШпегі la Congresul Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S. s-a dat citire mesajului 
adresat congresului de către eroul 
național al Greciei, Manolis Gle- 
zos. Apoi au rostit cuvîntări de 
salut reprezentanții organizațiilor 
de tineret din Mexic, Suedia; Co
lumbia. Izrael, Senegal, Peru, Ma
roc, Martinica, Bolivia, Uruguay, 
Sudan.

Congresul a adoptat în unanimi
tate un salut adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Lucrările Con
gresului au luat sfîrșit.

In cursul zilei de vineri a avut 
loc Plenara C.C. al U.T.C.L. Șpr- 
ghei Pavlov a fost reales prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Comsomolului. Liubov Balians- 
naia, Abdurahman Vezirov, Mari
na Juravleva, Viktor Duvakin, 
Alexandr Kamșalov și Vadim 
Saiușev au fost aleși secretari ai 
C.C. al Comsomolului.

La Kremlin a avut loc o recep
ție organizată de C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. în cinstea oaspeților 
străini la cel de-al XIV-lea Con
gres al Comsomolului.

Participanții la recepție au sa
lutat cu vii ovații pe N. S. Hruș
ciov prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și pe ceilalți conducători 
ai partidului comunist și ai guver
nului sovietic.

Luînd cuvîntul N.S. Hrușciov a 
îndemnat tineretul din întreaga 
lume să întărească prietenia și uni
tatea, să lupte pentru pace, pen
tru dezarmarea generală și totală, 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru eliberarea ță
rilor coloniale.

N. S. Hrușciov a toastat pentru 
prietenia între popoare, pentru 
Comsomolul sovietic, pentru tine
retul din întreaga lume.

După ce s-a adresat oaspeților 
Serghei Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., a 
luat cuvîntul Piero Pieralli, preșe
dintele Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, Jiri Pelikan, 
președintele Uniunii Internaționale 
a Studenților, precum și conducă
torii delegațiilor de tineret din 
China, Polonia, Cuba, Mali, India.

Conducătorii Partidului Comu
nist și ai guvernului sovietic au 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
tineretului din străinătate.

Marșul partizanilor păcii din S.U.A.
NEW YORK 20 (Agerpres).
Un mare număr de partizani ai 

păcii din S.U.A. s-au întrunit la 
19 aprilie în orașul Edison (statul 
New Jersey) și au pornit într-un 
marș al păcii spre New York. 
Acest marș a fost organizat de o 
uniune a diferitelor grupări care 
se pronunță în apărarea păcii și 
care se numește „Cotitura spre 
pace".

La marș participă studenți, re
prezentanți ai intelectualității, 
gospodine. In drumul spre New 
York care va trece prin mai multe 
orașe industriale se vor alătura 
coloanei și alți partizani ai păai. 
Marșul se va terrpina cu o de-

monstrație în apărarea păcii ca're 
va avea loc în fața clădirii O.N.U. 

In legătură cu acest marș, uniu
nea organizațiilor ■„Cotitura spre 
pace" a adoptat un apel în care 
se spune printre altele : „Existen
ța pe viito'r a omenirii depinde 
de încetarea cursei înarmărilor. 
Considerăm că numai dezarmarea 
poate să asigure securitatea reală 
a țării noastre și a popoarelor în
tregii lumi".

Autorii apelului cer ca guver
nul american să înceteze orice pre
gătiri pentru experimentarea armei 
nucleare în atmosferă și să 
o cotitură spre pace.

e------------------

facă

împotriva hotcmîpîi S. 11 A.
TOKIO 20 (Agerpres).
In Japonia continuă acțiunile îm

potriva hotârîrii S.U.A. de a re
lua experințele nucleare în atmos
feră, 30 de parlamentari socialiști 
s-au prezentat vineri la Ambasa
da americană și au remis o re
zoluție condamnînd 'reluarea ex
periențelor nucleare în atmosferă 
de către S.U.A. Un secretar al am
basadei le-a făcut cunoscut că nu

se va ține seamă de cererea 
putaților de a se renunța la 
periențele de pe insula Christmas. 

In aceeași zi, un grup de vic
time ale bombardamentului ato
mic de la Hiroșima au început o 
grevă în 
chemînd 
mișcării 
riențelor

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

ÎN INDIA

de- 
ex-

fața Monumentului Păcii, 
populația să se alăture 
împotriva reluării expe- 
nucleare de către S.U.A.

Indignare și proteste împotriva experiențelor 
americane cu arma atomică în atmosferă
DELHI 20 (Agerpres).
In India crește valul de indig

nare și protest împotriva proiecta
telor experiențe americane cu ar
ma nucleară în atmosferă și îm
potriva poziției pe care s-au si
tuat puterile occidentale la tratati
vele de la Geneva. Reflectînd sta
rea de spirit a opiniei publice in
diene;' Ziarul „NAV JIVAN1 
scrie : „Pentru 
ficultăți în calea spre un tratat 
este extrem de important să nu 
fie efectuate experiențe nucleare, 
cel puțin în timpul tratativelor de 
la Geneva. Amenințarea S.U.A. că 
vor relua experiențele nucleare în 
viitorul apropiat a creat o situa
ție periculoasă".

Referindu-se la pretențiile pute-

ги

a nu crea noi di-

rilot occidentale în ce privește 
inspecția internațională. ziarul 
„JUGENTAR" scrie : „Nu există 
nicidecum necesitatea de a se tri
mite vreo comisie internațională 
într-o țară sau alta pentru a sta
bili dacă se încalcă tratatul cu 
privire Ia interzicerea experiențe
lor nucleare. Instrumentele științi- 
fioe existente pot furniza cele mai 
precise date privind aceste expe
riențe. Intr-adevăr nu există nici 
un temei pentru a insista asupra 
trimiterii unei comisii internațio
nale în Uniunea Sovietică".

—=©::

Lupta oamenilor muncii din Italia 
pentru îmbunătățirea condițiilor lor

de muncă
ROMA 20. Corespondentul A- 

gerpres transmite: ,
In întreaga Italie șe intensifică 

lupta oamenilor muncii pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață. In ultimele zile, noi 
categorii de oameni ai muncii au 
încetat lucrul cerind patronatului 
să satisfacă principalele lor reven
dicări. Urmînd exemplul metalur- 
giștilor din regiunea Milano, care 
de două luni și jumătate continuă 
greva, la 19 aprilie au încetat lu
crul pe scară națională 50.000 
de constructori de nave, 12.000 de 
muncitori de la urinele siderur*

©

să

MOSCOVA. — N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit la 20 aprilie pe Gardner 
Cowles, redactor șef și edi
tor al revistei americane 
„Look", ziarelor „Des Moi
nes Register", „Minneapolis 
(Tribune" și al altor publicații 
cu care a avut o convorbire.

Convorbirea s-a desfășurat 
la Kremlin in cabinetul rde lu
cru al lui N. S. Hrușciov.

succes, se duc între reprezentanții 
oficiali ai N.A.T.O. fi guvernul 
grec.

ALGER. — Referindu-se la 
surse oficiale agenția France Pres- 
se relatează că în după-amiaza zi' 
lei de 20 aprilie Salan, căpetenia 
„Organizației Aramate Secrete'1-, a 
fost arestat la Alger.

Guvernul birman a hofărîf 
să renunje la „ajutorul" 

societăților străine 
RANGOON 20 (Agerpres). 
Guvernul birman a hotărît

pună capăt activității sucursalelor 
societăților americane „Ford" și 
;,Asia Foundation" din Birmania. 
Guvernul a hotărît, de asemenea, 
să nu mai accepte „ajutor" acordat 
de societăți particulare străine. 
Toți consilierii și specialiștii celor 
două societăți americane urmează 
să părăsească Birmania în urmă
toarele șase luni.

ATENA. — In golful Phaliron 
(în apropiere de Atena) a sosit 
un nou grup de nave militare ale 
flotei a 6-a americane. Din grup 
fac parte portavionul ;,Saratoga"; 
crucișătorul „Springfield" pe bor
dul căruia se află comandantul 
flotei, amiralul MacDonald.

Opinia democrată greacă pro- 
tot 
în

testează împotriva vizitelor 
mai dese ale navelor americane 
apele grecești.

a- 
al

NEW YORK. — După cum 
nunță corespondentul din Paris 
agenției Associated Press, repre
zentanții comandamentului suprem 
al forțelor armate ale N.A.T.O. 
în Europa, au declarat la 18 apri
lie că 
pentru 
trucție 
insula

Aceste tratative, despre care 
genția scrie că se desfășoară

în prezent se duc tratative 
crearea unei baze de ins- 
cu rachete a N.A.T.O.

Creta.
în

a-
cu

gice din Valdagno și Neapole, 
muncitorii de la uzinele de auto
mobile „Alfa-Romeo“ din Pomig- 
liano.

In fața frontului unit al munci
torilor, patronatul începe să cede
ze. La 19 aprilie patronii uzine
lor electromecanice „C.G.E." din 
regiunea Milano au fost nevoiți să 
satisfacă cererea muncitorilor de 
majorare a salariilor cu 15 la 
sută, precum și reducerea orariului 
de muncă. Un acord similar a fost 
încheiat între conducerea sindica
tului și patronii uzinelor metalur
gice „Dalmine".

Lucrările Conferinței de la Geneva
.GENEVA. 20. De la trimisul 

special Agerpres; N. Puicea:
Consimt Statele Unite să nu facă 

experiențe nucleare în timpul tra
tativelor de la Geneva ? ;,Nu, nu 
ne luăm un astfel de angajament. 
Am spus-o ieri și o repet astăzi". 
Această întrebare pusă de repre
zentantul sovietic, V. A. Zorin, și 
răspunsul dat de delegatul ame
rican Arthur Dean reflectă în e- 
sență conținutul ședinței de vineri 
a Comitetului celor 18 st/te pen
tru dezarmare.

La începutul ședinței reprezen
tanții Angliei; U.R.S.S. și S.U.A. 
au raportat Comitetului despre 
ședința din 19 aprilie a subcomi
tetului pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară care urma 
să găsească o bază pentru conti
nuarea tratativelor cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară.

După cum se știe, la 19 apri
lie delegația sovietică a pus de
legațiilor S.U.A. și Marii Britanii 
două întrebări clare și concrete: 
dacă sînt dispuse să adopte ca 
bază pentru tratativele viitoare în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară memorandumul pre
zentat de cele 8 țări neutre și 
dacă sînt hotărîte să-și asume o- 
bligația de a nu efectua explozii 
nucleare atita timp cît se desfă
șoară aceste tratative.

Răspunsurile și explicațiile date 
joi în subcomitet și vineri la șe
dința plenară a Comitetului celor 
18 state de reprezentanții S.U.A. 
și Angliei demonstrează în mod 
clar că ei nu doresc să ducă tra
tative constructive.

Dacă delegații american și en
glez nu au cerut în mod direct 
ca reprezentanții țărilor neutre să-și 
adapteze propunerea gusturilor lor, 
acest lucru l-a făcut în schimb 
partenerul lor din N.A.T.O. — 
delegatul Italiei — care a cerut 
autorilor memorandumului să-i 
modifice textul.

Pe o poziție la fel de negativă 
s-au situat delegații S.U.A., și

Marii Britanii și în legătură cu 
cererea de a nu se efectua expe
riențe nucleare atît timp dt au loc 
tratativele.

Tactica puterilor occidentale a 
fost supusă unei criticii bine argu
mentate de către reprezentantul 
sovietic, V. A. Zorin.

Poziția puterilor occidentale a 
fost criticată și de reprezentantul 
Bulgariei.

La sfîrșitul ședinței din 20 apri
lie au luat cuvîntul reprezentanții 
Indiei și R.A.U., țări care au par
ticipat la elaborarea memorandu
mului.

Următoarea ședință plenară a 
Comitetului celor 18 va avea loc 
la 24 aprilie.

America Latină la sfîrșitul unui an de aplicare 
a „Alianței pentru progres"

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
;,Un an după ce președintele 

Kennedy a anunțat ;,Alianță pen
tru progres"; se pare că Ameri- 
cii Latine i-a fost hărăzit mai 
curînd haosul decîe progresul". 
Așa își începe revista americană 
;,U. S. News and World Report" 
un comentariu consacrat situației 
politice și economice din Ameri
ca Latină, „beneficiara" progra
mului de ajutor nord-american.

In Argentina, relevă revista, 
;,exporturile au dispărut, rezervele 
valutare au scăzut, pesoul se cla
tină. Există un masiv deficit bu
getar". Referindu-se la recentele 
evenimente ce au avut loc în Ar
gentina, revista conchide că „exis
tă perspectiva unui val de greve 
politice, ca și posibilitatea unor 
acțiuni violente". Trecînd apoi la 
Venezuela, revista recunoaște că 
cu tot ajutorul primit din partea

S.U.A., problelmele economice și 
sociale ale Venezuelei continuă să 
fie uriașe", iar regimul președin
telui Betancourt a început să se 
clatine ca urmare a acțiunilor ma
selor populare nemulțumite de sub
ordonarea acestuia față de S.U.A. 
„Președintele Romulo Betancourt 
a avut de suportat 22 de încercări 
de răscoală".

„In Peru — își continuă analiza 
„U. S. News and World Report" 
— problemele sociale pot căpăta 
pe neașteptate un caracter explo- 

n— condusă
în timp ce 

trăiesc într-o

ziv“. ;,Peru este o 
de 50 de familii 
6.000.000 de țărani 
mizerie neagră".

Referindu-se la dictatura instau
rată în Paraguay de dictatorul 
Stroessner, revista scrie : „Gene
ralul Alfredo Stroessner conduce 
Paraguayul cu o mînă de fier șl 
cu o armată brutală. Această țară

este o regiune rurală în care re - 
forma agrară reprezintă ceva de 
neconceput, iar 
nu există".

„In Ecuador 
menite să pună 
feudalism. De 
indieni au demonstrat cerind 
forma agrară". Referindu-se 
felul cum a fost primită „Alianța 
pentru progres" în această țară, 
publicația scrie : „Predecesorul lui 
Arosemena a fost înlăturat în timp 
ce încerca să pună în practică pro
gramul „Alianța pentru progres".

In încheiere revista scrie 
clar că după un 
Alianței pentru 
Latină se zbate 
mari dedt cele 
de începerea aplicării programului. 
Experții avertizează că vor apare 
noi dificultăți...".

școli aproape că

presiunile 
de 
de 
re
ia

cresc 
capăt secolelor 
Curînd, 5.000

„Este 
an de aplicare a 
progres, America 
în dificultăți mai 
existente înainte

PROGRAM DE RADIO
22 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri. Sumarul presei centrale,
7.30 Concert de dimineață, 8,00 
Școala și viața, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii : „Aventurile 
lui Cipollino" — adaptare radio
fonică de Dan Tărchilă, 11,00 
„Mîndru-i azi ogorul țării" — 
program de cîntece și jocuri, 11,30 
Vorbește Moscova ! 12,30 Pagini 
alese din muzica de operetă, 14,05 
Program pentru iubitorii muzicii 
populare romînești, 14,30 „Progra
me muzicale alcătuite de ascultă
tori, 15,05 Orchestre d<? mwâcă 
ușoară, 16,10 Melodii de primă ■ 
vară de compozitori sovieticii 
17,00 „In vîrtejul jocului", 18,30 
Program de muzică populară ro- 
mînească pentru fruntașii recoltelor 
bogate, 19,05 „Melodii... melodii— 
— emisiune de muzică ușoară го ’ 
mînească, 19,30 Teatru la micro
fon : Premiera „Trenul regimen
tar" de Davurin, 20,57 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,30 Melodii distractive, 8,00 
„Ne însuflețește steagul leninist"; 
program de cîntece. 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,30 Muzică de estradă, 
10,00 Noi înregistrări de muzică 
din opere realizate în studiourile 
noastre, 10,50 Transmisiune din 
sala Ateneului, a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 13,15 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 14,30 Cine știe cîștigă,
16.30 Fantezii din operete, 17,25 
Din muzica ușoară a compozitori
lor romîni, 19,30 Melodii populare 
romînești îndrăgite de ascultători,
20.30 Muzică de dans, 21,30 Seară 
de romanțe, 22,00 Muzică de dans 
interpretată de formații romînești.
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CINEMATOGRAFE
22 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie ■; 
Contemporanul secolului ; Al. 
Sabia : Cetatea Huramzamin : LI- 
VEZENI : Aproape de soare ; IS- 
CRONI : Dragostea te așteaptă ; 
ANINOASA : Profesorul Mam- 
lock ; CRIVIDIA : Vasili Surikov; 
VULCAN : Toată lumea rîde, cîn- 
tă și dansează ; PAROȘENI : 
Cinci zile și cinci nopți ; URI- 
CANI : Cînd primăvara e fier
binte.
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