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Minerii Văii Jiului au încheiat 
și a doua lună

Mânui aepâșif cu 1,6 
la sulă

."-Iarna a ridicat și in luna fe
bruarie destule obstacole în ca
lea activității colectivelor de mun
ca de Ia exploatările miniere din 
Valea Jiului. Dar minerii, tehni
cienii șl inginerii din bazinul nos
tru, îndrumați de organizațiile de 
partid, au știut cum să organizeze 
шаі bine producția în condițiile 
iernii pentru a realiza sarcinile de 
plan. Minerii și-au dat silința în 
abataje să folosească la capacitate 
mașinile și utilajele moderne cu 
care sînf înzestrate brigăzile, să 
organizeze astfel ciclul de lucrări 
pe schimburi încît să fie folosite 
fără timpi morți cele opt ore de 
muncă. La rîndul lor cadrele teh- 
шсо-inginerești din conducerile 
plinelor au vegheat ■ cu atenție 
-porită ca locurile de muncă să 
fie aprovizionate ritmic cu vago- 
nete goale și materiale, asigurate 
corespunzător cu energie electrică 
și pneumatică, unelte, ventilație 
etc. Creindu-li-se condiții tehnico- 
materiale corespunzătoare pentru 
meșterea productivității muncii, 
minerii au putut munci cu mai 
mult spor la extragerea cărbune
lui. Planul pe C.C.V.J. a fost rea
lizat în luna februarie în propor
ție de 101,6 la sută, Producția dată 
peste plan de la începutul, anului 
de minerii Văii Jiului se cifrează 
la aproape 6500 tone de cărbune 
eecsificabfl și energetic. Cu ex
cepția Vulcanului toate celelalte 
exploatări au contribuit la acest 
succes ou depășiri însemnate de 
pian.

Cel mai Harnic colectiv
Harnicii mineri de la Lonea au 

pus un accent, deosebit în cursul 
lunii februarie pe creșterea pro
ductivității muncii. Productivitatea 
realizată pe exploatare întrece în 
medie 1,200 tone cărbune pe post, 
depășind simțitor sarcina prevăzu
tă . în plan. Pe această bază mi
nerii loneni au înregistrat un spor 
însemnat la extragerea cărbunelui 
dînd peste plan 3081 tone de căr
bune. Mina Lonea a încheiat ast
fel luna februarie fruntașă pe ba
zin în întrecerea pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Totodată mina 
Lonea se află în fruntea exploa
tărilor din bazin și cu calitatea 
producției. Cărbunele dat de mi
nerii de aici a avui în luna tre
cută un conținut de cenpșă mai 
mic cu 0,7 puncte decît norma 
stabilită.

Sectoarele 1 și III care au dat 
peste plan 1233 și, respectiv, 1253 
tone de cărbune au partea cea 
mei mare de contribuție la suc
cesele minei Lonea din luna fe
bruarie.

Jumătate 
din angajament

Bine au muncit in cea de-a 
doua lună a acestui an pentru 
realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor și minerii din Lu- 
peni. Colectivul lor a realizat o 
productivitate de 1,118 tone pe 
post întrecînd cu 0,11 kg. cărbune 
pe • post indicele planificat. Creș
terea productivității muncii le-a 
permis minerilor din Lupeni să 
extragă peste plan aproape 5000 
tone de cărbune. Cantitatea de 
cărbune cocslficabil furnizată pes
te plan de la Începutul anului 
Siderurgiștilor hunedoreni se ci
frează la 5500 de tone, ceea ce 
reprezintă jumătate din angaja-

cu succes
mentui anual luat de colectivul 
exploatării Lupeni.

Merite deosebite au la aceste 
realizări harnicii frontaliști din 
brigăzile lui Bacanu Sava și Mar
ton Dionisie din sectorul I B, Pe
tre Constantin, Ghioancă Sabin și 
Aslău loan din sectorul III și Nagy 
Andrei de la sectorul II. Sectorul 
I В a dat peste plan în luna fe
bruarie 1830 tone de cărbune, sec
torul III 3587 tone, iar sectorul II 
1047 tone.

Perseverenti 
cu îmbunătățirea calității

Din abatajele minei Petrila s-a 
extras cărbune de calitate din pri
ma lună a acestui an. Pe calea 
îmbunătățirii calității producției a

mers colectivul de aici și în luna 
februarie. Minerii petrileni au 
sporit producția depășind planul 
cu 1925 tone de cărbune dar au 
pus accent și pe calitate, intensi- 
ficînd acțiunea pentru separarea 
sterilului din cărbune ia locurile 
de muncă prin pușcarea selecti
vă, alegerea șistului vizibil în a- 
bataje și la punctele de încărcare 
etc. Ca urmare, cărbunele extras 
de minerii petrileni în luna tre
cută a avut un conținut de cenușă 
mai mic cu 0,2 puncte decît nor
ma admisă.

In fruntea acțiunii pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui s-au 
situat tot timpul brigăzile condu
se de minerii Mihai Ștefan, Cu- 
coș Gheorghe de la sectorul I, Fi- 
roiu Ioan, Buduroiu loan, Cristea 
Nicolae din sectorul II.

------------0------------

MÎINE, 3 MARTIE

Alegeri de deputați în sfaturile populare 
ale orașelor raionale și comunelor

La capătul unei însuflețite perioade de pregătire care a oglindit 
marile libertăți și drepturi asigurate întregului popor de regimul nos
tru democrat-popular, toți cetățenii majori ai orașelor raionale și co
munelor patriei noastre, oameni ai muncii de toate naționalitățile se 
prezintă mîine, 3 martie în fața urnelor pentru a-și da cu încredere 
votul candida ților F.D.P.

Clișeul de față înfățișează un grup de tineri care s-au întîlnit 
la punctul de agitație din Petrila cu tovarășul Ștrikberger Eugen, 
propus candidat de deputat pentru circumscripția electorală orășe
nească fir. 1.

In abatajele sectorului IV de la Vulcan funcționează zed de uti
laje miniere. Ele necesită o bună întreținere, reparații periodice de 
calitate.

Clișeul nostru înfățișează pe muncitorii lăcătuși Bodescu loan șl 
Popa Gheorghe. Ei se achită cu cinste de sarcinile ce le au spriji
nind activitatea minerilor prin reparațiile făcute la timp la utilajele 
ce li se încredințează.

------------ 0-------------

UN NOU
Triajul din Simeria a rămas în 

urmă. In capul trenului nr. 260 i 
locomotiva parcă zbura pe șine. 
In marchiza locomotivei un me
canic tlnăr veghea cu atenția în
cordată asupra mersului trenului. 
Era atent iă semnale și din ctnrl 
în cind își mai arunca '.privirile 
spre manometrele de aburi și de 
aer In minte îi stăruia o discu
ție avută cu citeva zile în urmă 
cu niște colegi des 
pre гетогсагва trc 
mirilor cu tohal 
sporit. Iși aminte^ 
cum susțineau un! 
mecanici că pe 
secția Simeria-Pe 

■ troșa ni nu se pim- 
te remarca mai 
mult de cil a re
morcat mecanicul Cimpeanu Todor 
Acesta remorcase cu vreo doi ani 
in urmă un tren cu 593 tom, iată 
de 380 tone cit e puterea de re 
marcare a locomotivei. Iși muij 
amintea că le-a spus colegilor cd 
acest tonaj record nu e o limită 
maximă și că se vor găsi- deștul 
mecanici care vor încerca să-J 
depășească.

— încearcă tu, Costică, dacă al 
curajul — i-au spus atunci cole
gii mai in gluma mai în serios.

Ce ar ii dacă aș Încerca Chiar 
azi iși spus-г tînărul mecanic Mai
eu Constantin. Da, da chiar azi 
am să încerc I

Frămintat de această hotărire 1 
se păru o veșnicie drumul pînă, la 
stația Subcetate. Ajuns aici, opri 
trenul și se. repezi la. biroul de 
mișcare. Puse mina pe telefonul cu 
operatorul RC. In timp ce ducea 
receptorul la ureche, o clipă iu 
stăpinit de o licărire de teamă. 
Nu cumva să dau greș. E iarnă 
și un timp nu prea prielnic pentru 
trenuri cu tonaj sporit. Ptin fojă 
îi trecură toate rampele, toate 
curbele ce le avea de .înfruntat 
pînă la Petroșani. Iși aminti și de 
restricția de viteză din stația Ва
ги Mare. Mai judecă o‘ dată situa
ția traseului și iși spuse din nou 
cu dîrzenie: Toate aceste greutăți 
pot ti învinse. Așa că spuse cu 
curaj operatorului: ............—- .

RECORD
— Aici mecanicul < trenului 2601, 

mă angajez să-l remorc cu o sin
gură locomotivă pe distanta Pui— 
Banița.

S-a notat, îți voi asigura con
diții on'ime pentru remorcarea a- 
cestui tren — îi sptise operatorul 
de la celalalt capăt al firului.

Inaihte de plecarea trenului din 
stația Pui, mecanicul a fost în
trebat din nou dacă fși menține 

angajamentul- de
oarece ' în Baru 

' Mare și Crividia 
începuse să ■ stifle 
un vînt puternic.
- Se poate sd 

nu-1 mențin ? I
.— Poate țe-ai 

răZgîndit l
— Nici gînd 1 Ce am: hptdrit e 

musai să se. împlinească răspun
se mecanicul cu convingere.

Operatorul RC. a anunțat apoi 
toate stațiile despre circulația a- 
cestui tren. Toți impiegata de miș
care au anunțat acarii să fie a- 
lenti pentru a nu-1 opri ia sem
nale. Acarii și cantonierii urmă
reau cu încordare circulația aces
tui tren. Toți îi făceau semne de 
încurajare mecanicului, iar acesta 
ia rîndul său le răspundea vo
ios, mîndru de inițiativa sa. Prin 
Baru Mare trenul trecu cu 'bine, 
restricția a fost învinsă. Se angajă 
apoi în asprele curbe ce duc spre 
Crivadia. Mecanicul privea înainte 
și aprecia cit mai are de urcat, 
privea citeodată și in urmă și ve
dea undeva jos de tot Stația Baru 
Mare. Locomotiva asculta supusă 
comenzile. Deodată, cind mecanicul 
nici-nu se aștepta, locomotiva în
cepu să patineze. Trenul lung se 

■ angajase. în doaă curbe deodată, 
rezistenta crescuse brusc. Trebuie 
să acționez fulgerător iși zise me
canicul. Dacă continuă Să pati
neze în cifrînd se Va opri tot con
voiul și atunci... Roși la gîndul că 
Se va face de rîs. Nu-și pierdu în
să cumpătul, începu sâ dea nisip, 
schimbă cu grijă poziția schimbă
torului de presiune. Peste puțin 
timp răsuflă ușurat. Ascultătoare,
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Trei dintre fruntașii preparatei
Preparația Petrila are nume

roși fruntași în producție. Printre 
aceștia se află muncitorii Balea 
Iosif, Comșa Vasiie din secția us- 
cătorie și Deleanu Victor din sec 
tia spălătorie. Toți trei au deve 
nit fruntași datorită conștiinciozi 
tătii lor în muncă, interesului ma
nifestat ' pentru asigurarea ritmi
cității producției la instalațiile de 
care răspund.

De exemplu, tovarășul Comșa 
Vasiie a dovedit preocupare pen 
tm functionarea instalațiilor la ca
pacitatea lor normală, cît și în res

pectarea îutocmai a prevederilor 
STAS la dozarea smoalei necesa
re pentru fabricarea brichetelor. 
El a (inul cont de sfaturile pre
țioase ale maiștrilor și inginerilor 
secției și astfel a ajuns să cons
tituie un exemplu demn pentru 
tovarășii săi de muncă.

La fel. muncitorul Deleanu Vic
tor, a acordat o atenție deosebită 
instalației de spălare care i-a fost 
încredințată.

Intrefinînd instalațiile in bună 
stare de funcționare și remediind 
la timp micile defecțiuni el a reu

șit să reducă la minimum opririle.
Ca și ceilalți doi, tovarășul Ba

lea Iosif s-a străduit să-și aducă 
aportul său la îndeplinirea sarci
nilor de plan și a reușit puriînd 
accent pe reducer за procentului de 
umiditate a cărbunelui — factor de 
seamă în îmbunătățirea calității 
cărbunelui preparat

Numele acestor tovarăși figu
rează pe panoul de onoare al pre-, 
parației, iar ei constituie exemple 
vii pentru tovarășii lor,, de muncă.

IOAN BERCEA 
corespondent

I. CR1ȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-a
• Declarația Agenției TAȘS în 

legătură cu planurile de in
cludere a Austriei în Piața 
comună.

• Telegrama adresată de gu
vernul -Yemenului Consiliu
lui de Securitate.

• Un grup de specialiști so
vietici în domeniul -învăță- 
mîntului profesional și teh
nic a sosit lă Accra. >



3 STEAGUL ROȘU

Repararea unui 
stator cere price
pere și deprinde
re. Bobinatoarei 
Munteanu Emilia 
de la A.C.R.E.V. 
nu-i lipsesc a- 
ceste însușiri. 
Iat-о la lucru.

u ajiloul
Timp de milenii, grin

dine a constituit un te
mut flagel al culturilor a- 
gricole, îndeosebi al plan
tațiilor de vii, pomi fruc
tiferi, legume producind 
pagube considerabile.

In trecut, omul era ne
putincios In fața acestei 
calamități naturale dato
rită norilor negri aduși 
de curenții reci de aer.

Recent, savanții sovie
tici au pus stavilă grin
dinii. In zonele bîntuite 
de grindină, sînt ampla
sate stații radar, care

ІГШ
identifică focarele ce a- 
moreează grindine. Sta
țiile radar semnalizează 
le rlndul lor focarele de 
grindină unor instalații 
de lansat rachete ai 4 
tuburi lansatoare.

Rachetele lansate in fo
carele norilor negri pre* 
vestitori de grindină con
țin niște substanțe chi
mice, care sînt pulveri
zate, risipind norii și 
transformîndu-i Intr-o 
ploaie fină. In dosul lor, 
Iși face apoi apariția din 
nou soarele strălucitor.

I

Vintul are o putere uriașă. Oa
menii de știință au stabilit că un 
vint eare bate timp de 3—4 ore cu 
o viteză de 20 de metri pe secundă 
pe o suprafață de 200 de kilome
tri pătrați produce o cantitate de 
energie egală cu aceea pe care ar 
produce-o in același interval de 
timp 20 de hidrocentrale electrice, 
fiecare dintre ele avînd o putere 
instalată de 2 000 000 kw.

„Nemotivatul
Minerul Hordilă Constantin este 

un pasionat vlnător. E în stare 
să stea la pindă așteptind vlna- 
tul cît e ziulica de mare.

De asemenea, Hordilă e un bun 
tintaș. Rar îi scapă teafăr un a- 
nimal spre care își îndreaptă o- 
dată pușca. Ortacii săi. împreună 
Cu șeful brigăzii, tovarășul Com
podi Ioan de la E.M. Lonea. de
seori îi cereau să le istorisească 
înttmplări vînătorești. Și, ca toți 
Vînătorii, Hordilă e bun povestitor.

Nu de mult el și-a ciștigat un 
nou renume, acela de „blaumeș- 
ter": Se spune că într-o zi, el a 
vînat un... nemotivat.

Așa s-a întîmplat, că și-a luat 
pușca, tolba și s-a dus la vină-

PLANOR SUBMARIN

că renul nu se reproduce decit în 
locul unde s-a născut. Al doilea 
obstacol este că acest animal pre
țios nu se hrănește decît cu muș
chiul din ținuturile de dincolo 
Cercul Arctic. Mușchiul acesta, 
care animalul îl roade pină la 
prefața solului, crește foarte 
cet: cu o jumătate de milimetru 
pe an. (Un ioc pășunat de reni 
se reface numai după 20 de ani. 
Din această cauză, crescătorii de 
reni, pentru a-și hrăni turmele' sînt 
siliți să ducă o viață nomadă). Nici 
transplantarea acestei plante nu a 
reușit; iar orice încercare de a 
schimba „meni-ul" renilor 
greș.

ir
O plimbare printre stele poate 

fi extrem de instructivă. Deocam
dată ea este posibilă numai de la 
distanță și, In general, numai pen
tru astronomi. Dar chiar și în a- 
ceete condiții se pot descoperi lu

cruri deosebit de 
interesante. Ast
fel, steaua Anta
res este formată 
dintr-un gaz de 
1000 de ori mai 
rarefiat decît ae- 

! rul. Dimpotrivă, 
' steaua Leyda, 

abia 
o 

densitate de 36 
■ de 
mare 
apei, 

ar 
in 
de 
ar

☆

a dat

este ca 
spațiul 
lumină

nu-i vînat“ !
toșre. Pe unde a umblat, de 
nu a prea dat. Vînătorul nostru 
uitînd
șut
lor
i-a
zut

vînat

meargă la 
fata stacane • 

și nu mică 
cind s-a va 
namotivat.

că trebuie să 
„s-a încurcat" in ‘ 
umplute cu țuică 
fost apoi mirarea 
în tolbă cu un...

Constantine, Constantine, ai sfe- 
clil-o — și-a zis, cind și-a dat sea 
та ce a făcut. Ce l-au mal cri
ticat ortacii săi și ct a-а supărat 
tovarășul Compodi, șei ui brigăzii .

Hordilă, nemotivatul nu-i vi- 
nat — i-au spus ortacii. In briga
da noastră, care și-a ciștigat un 
bun renume între brigăzile de la 
mina Lonea, tocmai datorită dis
ciplinei, n-au loc absențele nemo
tivate !

ce

Ghinionul lui Tyukodi
Revenind lumina electrică, pri

mul gînd al lui Tyukodi Alexau 
dru a fost să deschidă aparatul 
de radio (se apropia ora cind pos
tul de radio București transmite 
buletinul de știri). Aparatul insă... 
mut I Necăjit că 
cat radioul a hotărît 
vecinul său Fabian 
la Nagy Iosif să 
buletinul d e știri.

Și s-a dus la amîndoi dar și 
aici radiourile erau amuțite după 
memorabila întrerupere de curent. 
A 
cd 
e 
la
va veni o întrerupere de curent 
care să aibă aceleași urmări.

Ce are de spus conducerea sec
torului І.С.Ѳ., respectiv tovarășul 
Taloczi despre întreruperile de 
curent din Lonea ?

de întreru-

nu de mult 
strada Do-

Deh, i se mai întimplă omului 
să dea de ghinion, mai ales cind 
acesta vine sub formă 
pere de curefit.

Așa li s-a întîmplat 
și locatarilor de pe
brești din orașul Petrila—Lonea.

Intr-o dimineață ei au constatat 
cu supărare o întrerupere de cu
rent electric. In momentul între
ruperii curentului pensionarul Tyu
kodi Alexandru tocmai asculta bu
letinul meteorologic.

— Ei drăcie, exclamă el supă
rat. Se vede treaba că I.C.O. vrea 
să ne împiedice să aflăm timpul 
probabil. (Cu vreo două trei zile 
Înainte pățise la fel).

A trecut dimineața, a venit și 
seara, ziua următoare și alte 
două, trei, fără 
electrică. După 
rut electricienii 
fecțiunea.

următoare și
să se dea lumina 

patru 
și au

zile au apă- 
remediat de-

steaua 
descoperită 
in 1934, are

de milioane 
ori mai i
decît a .
Materia care 
intra la noi 
15 vagoane 
marfă mari, 
încăpea pe Ley- 
da 
de

Intr-o cutie 
chibrituri.

*
Lacul Baicai 

este unicul Iac 
din lume In care 
se varsă 366 de 
cursuri de apă și 
din care nu 
vorăște decît 
nul 
rlul

singur 
Angara.

U- 
u-

i s-a stri- 
să meargă Ia 
Ladislau, ori 

asculte acolo

ir

oa-

aflat apoi că și alții pățiseră ca 
cu aparatele lor. Acum Tyukodi 
foarte necăjit. Și-ar duce radioul 
reparat dar se teme că din nou

M. MICA
------------э------------
geologică a nordului

Sub conducerea directorului In
stitutului geologic <4 zonei Nor
dului, din Leningard, s-a întocmit 
o nouă hartă geologică completă 
pentru partea de nord a globului 
pămîntesc, dincolo de paralela 58°. 
Harta este de 
tanță pentru

Harta

o deosebită impor- 
lucrările de cerce

încercările 
menllor de știin
ță de a aclimati
za renul In re
giunile mai puțin 
reei s-au lovit 
de două mari ob
stacole de netre
cut pină în pre
zent. Primul este

tare a unor noi zăcăminte de 
nerale utile în zonele de nord 
Europei, Asiei și Amerieii.

Uniunea Sovietică a trimis
xemplare din această hartă S.U.A., 
Canadei, Danemarcei și altor state 
cere au colaborat la întoemirea ei.

MINERILOR FRUNTAȘI

CEFERIȘTILOR

Ca-n orice an, noi mărțișorul 
Vi-1 oferim cu bucurie 
Cu procentaj mic de cenușă 
Și cifre mari la._ economie I

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

Bîrlog de urs într-o colibă vînătorească

După Einstein, universul 
un fel de suprasferă. In 
einsteinian, orice rază de 
care pornește în spațiu trebuie să
se întoarcă cîndva în sine însăși. 
Astfel, lumina pe care o radiază 
chipul nostru, de exemplu, va re
veni în același punct peste un timp 
determinat. S-a făcut socoteala că 
acest „tur de orizont" ar dura... 
șase mii de milioane de ani.

☆

Vulpile sînt foarte prolifice. O 
villpoaică dă naștere la 
In timpul alăptării lor, 
nutrește în fiecare zi 
titate de hrană egală 
tea corpului ei.

☆

10—14 pui. 
vulpea se 

cu o can- 
cu greuta-

La Novosibirsk, în Siberia apu
seană, a fost construită cea mai 
mare bibliotecă tehnico-științifică 
din lume. Ea are un fond de cărți 
de specialitate 
me. In cele 16 
studia simultan

de 10000 000 volu- 
săli de lectură pot 
1300 de
☆

galeriile

Studenții, membri ai 
clubului aviatorilor ama
tori de pe lingă institu
tul de aviație din Mosco
va au construit un pla
nor submarin, care se poa
te deplasa în apă atît 
vertical cît și orizontal 
pină la adincimi de 40 
de metri.

Planorul submarin este 
construit din mase plasti
ce și cîntărește doar 50 
de kg. Ш se aseamănă 
cu un avion de vînătoa-

re supersonic da tipul a- 
ripei volante. Cabina con
ducătorului est? protejată 
cu plexiglas.

Conducătorul ] 
lui stă în cabină 
cu capul înainte, 
te avînd buteliile 
comprimat. Sub 
se află un compartiinent 
special pentru aparatele 
de fotografiat. Planorul 
submarin este destinat a- 
tît pentru’“scopuri sporti
va cît și pentru explorări 
submarine.

planoru- 
I culcat, 
in spa- 
cu aer 
cabină,

persoane. ©

Intr-una din 
sare din Wielicze (R P. 
fost amenajat un original „sana
toriu" pentru bolnavii de astmă. 
Aerul pur și rece, cu partieule de 
sare, produce o rapidă vindecare 
în această boală.

☆

In pădurea Bialoweza (R. P. Po
lonă) se află un stejar in virstă 
de 800 de ani. Cum e>I amenință 
să se prăbușească, i-a fost creată 
o temelie de beton care după a- 
firmațiile specialiștilor II va ajuta 
să mai trăiască cel puțin 100 de 
ani.

Mărțișorul de rigoare 
N-a trecut neobservat
A descins în goana mare 
Dtntr-un tren... accelerat I

minei de 
Polonă) a

Asistent cibernetic 
pentru

In curlnd, la Institutul 
de medicină experimenta, 
lă din U.R.S.S. — mașina 
electronică de calcul cu 
memorie magnetică „Min- 
sk-1", va servi ca asis
tent și diagnostician pen
tru maladiile sistemului 
nervos central, fiind fo
losită de neuropatologi, 
neurochirurgicieni, pentru 
stabilirea rolului fiecărui 
caz sinptomatic in parte.

Mărțișorul mic turnat 
In tipare Ia U.R.U.M.P. 
Fabricat din surse proprii, 
Evident, nu costă scump I

Lumea cumpără grăbită 
Fel de fel de mărțișoare 
Dar la el n-au cum pătrunde 
Prin mormane de... dosare l

V
medici

tratateCazurile clinice 
sînt înregistrate magnetic 
in memoria mașinii ciber
netice după arhivele cli
nicilor. Mașina definește 
precis diagnosticul 
cu ajutorul 
matematice,
absolut obiectiv. Practic, 
memoria acestei mașini 
se poate îmbogăți la in
finit cu noi cazuri cli
nice tratate.

real 
operațiilor 
răspunzind

UNUI BIROCRAT

MUNCITORILOR DE LA U.R.U.M.P.

Intr-un rajon de 
tundră din regiunea 
Arhanghelsk a avut 
loc o întîmplare ne
obișnuită. Vînătorul 
Jilin se pregătea să 
înnopteze într-o coli
bă vînătorească. Dar 
care 
cînd, 
Jîbă, 
care 
și-a 
aici I 
un 
nepoftit a intrat 
casă spărgînd

nu-i fu mirarea 
intrind în co- 

după dezordinea 
domnea asolo, 

dat seama că 
stăpln a devenit 
urs. Oaspetele 

în 
ie-

reastra. Fiara și-a a- 
ranjat pe sobă un 
culcuș moale din li
cheni uscați. Tacîmu- 
rile, ceștile și alte 
vase pe care le-a gă
sit în colibă „noul 
gospodar" le-a arun
cat pe geam.

Cum era tirziu și 
Jilin nu putea să 
caute un alt loc pen
tru înnoptat, el a 
decis să rămlnă aid. 
Din fericire. In acea 
noapte fiara nu s-a 
mai întors la adă-

poetul său. A doua 
zi dimineața, părăsind 
colibe, vînătorul a 
auzit lătratul cîinelui 
său care simțise a- 
propierea ursului. 
Jilin a hotărît să o- 
rnoare fiara. In ziua 
următoare, însoțit de 
alți vînători el s-a 
apropiat de colibă. 
Ursul atras de lătra
tul cîinelui a
capul pe geam. Prin 
clteva gloanțe trase 
eu precizie vînătorii 
au răpus fiara

Mărțișorul dumneavoastră 
(Păr’ să vă luăm la vale) 
Are grabnică nevoie 
De.„ reparații capitale 1

I.C.O.-ULUI
INTTRZIF

CĂRUI MAȘINI 
MEREU

SCOS

I

Călind cu luminarea mărțișoare 
Ca să găsim
Atunci ne-am

„E cineva ce

ceva, e peste poate 
zis și noi

cu resemnare: 
vfră bețe-n roate" 1

UNUI FRIZER CE NU PRIMEȘTE 
BACȘIȘ

Căutind un astfel de frizer 
Vă spun sincer n-am găsit 
Așa că mărțișorul meu 
Va rămîne... nedăruit.

IJL-L. EXECUTĂ UNEORI 
REPARAȚII DE MÎNTUIALÂ

UNOR OSPĂTARI PREA COMOZI

CELOR CE FAC

Pentr-o țuică comandată
Am așteptat mult și bine
Așteptați și voi acuma
Mărțișorul vostru........vineee 1".

ABSENȚE
NEMOTIVATF

Să le înminăm un gingaș 
Mărțișor, am fost atenți 
Insă i-am căutat degeaba 
Că la șut ei sînt absenți I

L SĂSARAN șl 
ION MARA
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UN NOU RECORD
(Urmare die pag. l*a)

locomotiva începu să lucreze nor
mal. A mai Încercat o dată !n tu
nelul mare de la Băni j a' să iacă ne
cazuri, dar experiența tinărului me
canic i-a venit de hac.

...Încă Înainte de a ajunge tn 
depou tapta comunistului Marcu 
Constantin era cunoscută de toți. 
Fiecare era bucuros șl se mlndrea 
de acest succes. Era mlndrti și 
ti nărui mecanic care reușise sd 
remorce pe timp de iarnă 624 tone 
cu o singură locomotivă de ia 
Pui ra Bănită. In cartea de onoare 
a Depoului C.F.R Petroșani era 
trecut un nou tecord stabilit prin 
pricepere și hărnicie.

In cercurile de economie concreta 
discufii vii. bogate in conținut

Una din formele superioare ale 
învățămîntului de partid o consti
tuie cercurile de economie con
cretă. In cadrul acestor cercuri 
sînt studiate, în strînsă legătură 
cu sarcinile concrete ce stau în 
fața fiecărei unități economice, 
probleme de teorie economică a 
socialismului, politica economică s 
partidului nostru.

De curlnd a avut loc o ședință 
a cercului de econdțmie concretă 
din cadrul depoului C.F.R. Petro
șani pare a dezbătut tema „Ino
vațiile — factor important în ve
derea dezvoltării și , introducerii 
tehnicii noi în producție". De la 
bun început se poate afirma că 
referatul pe acesată temă, prezen
tat de tovarășul Deatcu Dumitru

a .fost slab, neconstituind o bază 
de discuții pentru cursanți. Lip- 
sindu-i în primul rînd un conți
nut corespunzător, analitic, refe
ratul a fost de fapt un raport de 
activitate al cabinetului tehnic.

întocmirea referatelor pentru

Pe teme ale învățămîntiilui 
de partid

VEȘTI DE LA S. T. R. A
Vîrful de iarnă a fost trecut cu succes
Colectivul de muncitori al 

S.T.R.A. a pășit în noul an hotă- 
tît să-și sporească eforturile pen
tru îndeplinirea ritmică a planului, 
pentru obținerea de economii. A- 
cordînd o deosebită atenție între
ținerii mașinilor, muncitorii de 

уйісі au reușit ca în prima lună 
’ anului să-și îndeplinească pla

nul în
Paralel

Zăpada și gerul nu 
harnicul colectiv al 
ca și în luna fe-

proporție de 114 la sută, 
cu aceasta ei au econo-

misit 3094 lei. 
au împiedicat 
acestei unități 
bruarie să adauge economiilor ob
ținute încă 3100 lei, în timp ce 
planul de transporturi a fost și el 
îndeplinit în procent de 102,3 la 
sută. O bună parte din economiile 
obținute au fost realizate pe baza 
reducerii consumului de carburanți, 
materiale, piese de schimb și com
bustibil.

educative des-

Pe primul plan
Datorită muncii 

fășurate de organizația de partid,
grija față de mașini constituie pre
ocuparea de zi cu zi a tuturor con
ducătorilor auto. Fiecare conducător 
auto își verifică și curăță mașina 
înainte de garare. Normele de în

! treținere sînt respectate 
lețe, fapt care elimină 
în timpul transportului, 
factor care a contribuit
funcționare a mașinilor și la tre-

cu stric- 
defectele
Un alt 
la buna

grija față de mașini 
cerea cu succes a perioadei ge 
roase din această iarnă l-a cons 
tituit asigurarea încălzirii boxelor 
mașinilor.

Printre cei care manifestă o deo
sebită grijă față de mașini, situîn- 
du-se în același timp și în fruntea 
luptei pentru economii, se numără 
conducătorii auto Barabaș Ștefan, 
Beak Gheorghe, Țimbolmaș Iosif, 
Badea Marin, Kasony Martin pre 
cum și frații loan și Dumitru Brîn- 
zan

Pentru a 
mereit

ce se efectuea- 
carbonifere din 
executate la 
satisface nece-

sporite de trans- -

- Pentru a face față sarcinilor mereu sporite
Este bine cunoscut faptul ică ma

joritatea transporturilor de mate
riale și muncitori 
ză la exploatările 
Valea Jiului sînt 
S.TJt.A. 
sitățlle
porturi, s-au luat din timp mă
suri de reînnoire a parcului de 
mașini. Astfel, printre alte tipuri 
de mașini cu care va fi dotat sec
torul în acest an se numără și 30 
de autocamioane de fabricație ro- 
mînească.

O dată cu măsurile de reînnoire 
a parcului auto, au fost stabilite 

• și sarcini de mărire a numărului 
de muncitori calificați care să lu
creze pe noile mașini. Paralel cu 
cursurile de ridicare a calificării 
și diferitele conferințe tehnice ce 
se tin în cadrul sectorului, s-au

luat măsuri ca o bună parte din 
muncitorii necalificați ai sectorului 
să fie trimiși la diferite cursuri de 
calificare. Bunăoară, în acest an 
vor fi trimiși la cursul de califi
care de șase luni de la Sibiu- un 
număr de 11 muncitori necalificați 
din cadrul autobazei. Printre cei 
cărora li se vor crea condiții să 
se califice în meseriile de meca
nici și conducători auto, se numără 
și tinerii muncitori Vrănău Isac, 
Bimbo Iosif, Tamoș Iosif și Breg- 
nean Dumitru care pînă în pre
zent lucrau la spălarea și gresarca 
mașinilor.

ședințele cercurilor de economie 
concretă necesită o grijă deosebi 
tă, altfel temele puse în dezba
tere ori sînt tratate în mod ab
stract, ori devin rapoarte de ac 
tivitate lipsite de conținut poii 
tic. De aceea, referatele trebuie 
întocmite de oameni competent! 
și numai după ce au fost văzute 
de comitetul de partid sau de bi
roul organizației de bază respe. 
tive pot să fie prezentate în 
cursanților. Altfel referatele 
ating în prea mică măsură 
pul, așa cum s-a întîmplat la 
cui amintit de la depou, 
prezentarea referatului, 
distul cercului, tov. Martin Elemei 
a dat cuvîntul cursanților pentru 
a purta discuții pe marginea lui

Discuțiile, cum era și de aștep 
tat, s-au mărginit mai mult la as 
pectele practice ale mișcării de 
inovații și puține încercări au fost 
făcute pentru tratarea probleme
lor mișcării de inovații, a impor 
tanței ei prin prisma politicii e- 
conomice a partidului nostru. A 
ceasta a fost și o urmare a fap
tului că cursanților nu li s-a indi
cat material bibliografic la tema 
respectivă. Deci se poate pune 
întrebarea : ce fel de învătămînt 
de partid poate fi acela la care 
cursanții nu studiază nimic și se 
mărginesc doar Ia audierea unui 
referat — dare de seamă ? La con
sfătuirea ținută în decembrie 1962 
de către cabinetul de partid cu 
propagandiștii cercurilor de eco
nomie concretă, tocmai acest пет- 
juns a- fost scos în evidență' ca 
una din laturile negative 
tivitatea acestor cercuri: 
terea problemelor practice 
strînsă legătură cu teoria 
mică a partidului. Ar fi timpul să 
fie lichidat acest neajuns.

!u- 
fața 

îșl 
sco- 

i cer 
După 

propagan-

din ac- 
dezba 
fără’ o 
econo-

©

Producție ritmică

au reușit piuă 
asigure o pro- 
și să extragă 
cărbune pesre

Principala preocupare a colecti
vului sectorului I de la Aninoasa 
este de a-și îndeplini în mod rit
mic sarcinile de plan. In acest 
scop se depun însemnate eforturi 
pentru aprovizionarea la timp a 
brigăzilor cu cele necesar?, pentru 
buna desfășurare a transportului. 
Minerii sectorului 
acum nu numai să 
ducție ritmică ci 
cantități mari de
plan In perioada 1—27 februarie, 
ei au extras peste sarcina plani
ficată 2800 tone de cărbune și au 
obtinut un randament superior ce
lui prevăzut cu 100 kg. de cărbune 
pe post. La aceste succese și-au 
adus din plin contribuția brigăzile 
conduse de David Ioan, Mujnai 
Nicolae, Cristea Aurel, BOjte Adal
bert și alții care și-au depășit pla
nul de producție cu 300—750 tone 
de cărbune. De la începutul anu
lui plusul de producție ai secto
rului a crescut la peste 4 200 tone 
de cărbune.

TLLEGRAME
EXTERNE

mai, pu- 
de învă-

caracte- 
de eco- 

la

In ședința cercului de economie 
concretă de la depou nu s-a fă
cut decît o analiză a activității 
cabinetului tehnic. Propunerile fă
cute s-au referit, de asemenea, la 
îmbunătățirea activității cabinetu
lui tehnic care în ultimul timp 
nu-și trăia viața. Tov. ing. Păve- 
lescu Gheorghe, de pildă, a pro
pus tinerea cu salariații din de
pou a mai multor consfătuiri pe 
tema inovațiilor, popularizarea în 
rîndurile muncitorilor a tematicii 
planului de inovații etc. Tov. Gro
za Romulus â propus organizarea 
unui colectiv care să studieze la 
locurile de muncă necesitățile de 
inovații. Or, este știut că toate 
acestea sînt sarcinile principale 
ale cabinetului tehnic. Deci, acti
vitatea cabinetului tehnic putea să 
constituie obiect de analiză pen
tru comitetul sindicatului, al unei 
consfătuiri de producție, 
țin însă al unei ședințe 
tămînt de partid.

Pentru a nu denatura 
rul ședințelor cercurilor
nomie concretă este bine ca 
sfîrșitul prezentării referatului des
pre tema luată în studiu să se 
indice cursanților și materialul 
bibliografic pentru tema respecti
vă pe care ei să-l studieze șî să-i 
conspecteze în mod obligatoriu. 
Iar în ședința următoare a cer
cului să șe țină seminar la tema 
predată și studiată, după care să 
fie expus referatul pentru tema 
următoare și indicată, de asemenea, 
bibliografia.

Dat fiind faptul că în cercurile 
de economie concretă studiază to
varăși bine pregătiți, care au tre
cut și prin alte forme ale învă- 
tămîntului de partid, există toate 
premisele ca lipsurile de pînă a- 
cum să fie lichidate.

PunÎDd accentul pe împletirea 
studierii teoriei economice, a po
liticii economice a partidului eu 
analiza profundă a problemelor 
concrete ale procesului oe ' pro
ducție, cercurile de economie con
cretă vor ajuta suBstanțial cadrele 
cuprinse în aceste cercuri în în
sușirea politicii economice a 
dului și în traducerea ei în

IOAN CHERECHES 
consultant al cabinetului de 

Petroșani

0

Noul cîșfigă fot mai mult teren

parti- 
vîață.

partid

La exploatarea minieră Lorțea 
se manifestă o susținută preocu
pare pentru introducerea noului în 
producție. Pînă în prezent aici 
s-au înregistrat zece propuneri de 
inovații, dintre care au fost ac
ceptate cinci, iar restul fiind în 
curs de definitivare. Dintre cele 
cinci inovații acceptate, cele mai 
importante sînt : „Transformarea

sondeuzelor subterane de la caro
taj discontinuu la carotaj conic", 
propusă de ing. Petreanu Remus 
și „Armarea metalică la susține
rea provizorie a cupolelor de la 
puțurile oarbe", concepută de ing. 
Rebedean Miron.

CONSTANTIN LUPULESCU
corespondent

I
1

( 
І
E
«
l
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Nu de mult, organizația de partid din sectorul X al minei Petrila a discutat cererea de pri
mire in rîndurile candidatilor de partid a tovarășei Constantin Matilda. Comuniștii care au luat cu- 
vlntul pe marginea cererii depuse au apreciat munca entuziastă, plină de roade a tovarășei Constantin 
care împreună cu echipa pe care o conduce își depășește în fiecare schimb cu 20—25 la sută sarci
nile de producție. După ce adunarea generală a votat primirea ei în rîndurile candidaților de partid, 
tovarășa Constantin Matilda s-a angajat să muncească și mai bine și împreună cu muncitoarele din e- 
chipă să 
Petrila și

IN
muncă.

încarce ritmic în cărucioare cantitatea de scîndură planificată pentru exploatările miniere 
Aninoasa.'
CLIȘEU: Candidata de partid Constantin Matilda împreună cu cîteva din tovarășele sale de

Al doilea Hrg 
internațional 

de la Tripoli
TRIPOLI 1 (Agerpres).
La 28 februarie in capitala Li

biei ,— Tripoli — s-a deschis eel 
de-al doilea Tîrg internațional. Iu, 
fața intrării principale flutură 
drapelele a 25 de țări din întrea
ga lume. Printre ele se află nu
meroase drapele de stat ale țări
lor de democrație populară. In pre
zent numărul lor este mal mare 
ca anul trecut la primul Tîrg in
ternațional.

R. P. Romînă participă pentru 
prima oară la acest tîrg interna
țional cu un pavilion în. care sînt 
expuse îndeosebi produse ale in
dustriei constructoare de mașini; 
utilaj petrolier, mașini-unelte,, apă
rata} electrotehnic, mașini agri
cole etc.

-=»©*—

încercare nereușită z 
de a lansa un nou 

satelit spion
NEW YORK 1 (Agerpres).
Forțele militare aeriene ale 

S U.A. au întreprins joi o încer
care de a plasa pe orbită încă un ■ 
satelit spion cu ajutorul rachetei' 
„Thor-Agena”. Plasîndu-se pe or
bită racheta s-a abătut de la dl 
lecția stabilită și a fost distrusă 
Împreună cu satelitul la un sem 
nai de pe Pămînt

Un protest al Asociației 
cadrelor didactice 

din Indonezia
DJAKARTA 1 (Agerpres).. •
Asociația cadrelor didactice din 

Indonezia protestează cu hotărîre | 
împotriva eliberării vizelor de in- ; 
trare în țară unor profesori ame
ricani membri ai așa-zisului „corp : 
al păcii".

Intr-o declarație dată publicită- ; 
ții se subliniază că sub firma „a- 
jutorului", acest corp intenționea- , 
ză să intensifice acțiunea pe tă- 
rîm cultural împotriva Indoneziei. 
Asociația arată că membrii corpu
lui vor căuta să-i educe pe elevi 
în spiritul antipatriotismului, al 
ploconirii iață de America.

—ja 0Ж---

india piEiitede piei pifloi 
nageoi te stlloii ii tebiicieii 
Declara (ia liderului partidului 

laburist
LONDRA 1 (Agerpres)
Liderul partidului laburist, Ha 

rold Wilson, luînd cuvîntul la 28 ’ 
februarie la Institutul tetmico-ștî- 
lnțific imperial, a criticat vehe-, 
ment situația care s-a creat în 
pregătirea cadrelor științifice din' 
Anglia.

Pregătim prea puțini oameni de 
știință și tehnicieni, a declarat el,. 
subliniind că în LIniunea Sovieti- • 
că numărul absolvenților institu-1 
telor de învățămînt tehnic supe- i 
rior este de peste 10 ori mai mare! 
decît în Anglia. In acest domeniu,; 
a subliniat Wilson, „sîntem între-i 
cuți în fiecare an".

încă o navă portavion 
americană în apele 
Vietnamului de sud

SAIGON 1 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, lingă țărmurile Vietnamului 
de sud va staționa încă o navă 
portavion americană. Ea va servi 
ca bază plutitoare pentru 150 de 
elicoptere americane care acțio
nează în Vietnamul de sud.

Portavionul va sosi îd apele 
Vietnamului de sud în luna mar
tie.
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DECLARAȚIA AGENȚIEI T.A.S.S 
în legătură cu planurile de includere

Piața comunăa Austriei în

țări vest-europene 
transmite printre

A- 
al-

vreme forțele de• ex- 
și-au 

sprijinul

rînduri aM- 
de aderarea 
cărei activi- 

cum se știe, este Ie
de obiectivele 

ale blocului

C.E.E., a

politi- 
agreifcr

de guvernul yemenului 
Consiliului de Securitate

Id sprijinul dezvoltării 
schimburilor comerciale

MOSCOVA 1 (Agerpres).
In legătură cu planurile de a 

include Austria in Piața comună 
a celor șase 
genția TASS 
tele:

In ultima
tremă dreaptă din Austria 
intensificat acțiunile în 
participării țării la Comunitatea e- 
conomică europeană (Piața comu
nă). Aceste acțiuni se bucură de 
sprijin din partea unor oficiali
tăți care cheamă la urgentarea 
începerii tratativelor Austriei cu 
C.E.E. Se publică declarații potri
vit cărora participarea Austriei la 
piața comună sub forma așa-nu- 
mitei asocieri nu ar veni în con
tradicție cu statutul de țară per
manent neutră și cu obligațiile 
care decurg din Tratatul de stat.

In presă și în discursurile
numitor oameni de star este dena
turată poziția Uniunii Sovietice 
privința intenției Austriei 
participa la 
firmă că în 
o delegație 
triacă, care 
anului 1962 
sovietic ar
tul de vedere al guvernului 
triac îți problema asocierii la 
ța comună.

In continuare agenția TASS 
litiază că Uniunea Sovietică

Piața

a-

în 
a 

a- 
cu

de 
C.E.E. Totodată se 
cursul tratativelor 
guvernamentală aus-

au avut loc în vara 
la Moscova, guvernul 

fi luat notă de punc- 
aus- 
pia-

sub- 
și-a

exprimat în repetate 
tudinea negativă față 
Austriei la 
tate, după 
gată strîns 
ce-militare 
N.A.T.O.

Participarea Austriei la 
.comună ar fi incompatibilă cu neu
tralitatea ei, arată agenția TASK 
întrucît ar situa-o de partea blo
cului militar N.A.T.O., ostil Uniu
nii Sovietice și celorlalte țări so
cialiste. Asocierea Austriei la Pia
ța comună ar veni, de asemenea, 
în contradicție cu obligațiile ei 
care decurg din Tratatul de stat. 
Participarea Austriei la piața co
mună, în care rolul conducător 
aparține R. F. Germane, ar însem
na de fapt stabilirea unei aseme
nea alianțe între Austria și Ger
mania occidentală, care ar încălca 
obligațiile asumate de Austria. 
Acest punct de vedere al guver
nului sovietic a fost comunicat 
delegației guvernamentale a Aus
triei în timpul vizitei acesteia la 
Moscova în vara anului trecut, și 
rămîne neschimbat.

In cercuri sovietice competente, 
arată agenția TASS, se exprimă 
speranța că în politica externă a 
Austriei va precumpăni linia în
dreptată spre întărirea neutralită
ții permanente a țării și îndeplini
rea întocmai a Tratatului de stat.

©
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o telegramă 
măsuri ime- 

agresiunea 
Yemenului, 

legătură cu 
trupelor en-

Arabe Yemen, Abdallah As Sallal, 
a remis la 28 februarie însărcina
tului cu afaceri al S.UA. la Sanaa, 
care reprezintă interesele Angliei 
în Yemen, o notă de protest îm
potriva acțiunilor agresive ale tru
pelor engleze din 
Yemenului.

Aden împotriva

☆

NEW YORK 1 (Agerpres)
Guvernul Republicii Arabe Ye

men a adresat președintelui Con
ciliului de Securitate 
1# cere li cere să ia 
diate pentru a opri 
brileaicfi împotriva 
Reamtettod faptele în 
acttuaile agresive ale
gteze din Aden care au lansat un 
atac aprljinite de tancuri și avia
ție tepotriv pozițiilor yemenite 
din regiunea Harib, telegrama sub
liniază că poporul yemenit este 
hotărît să-și apere teritoriul metru 
cu metru.

Totodată, președintele Republicii

de radio Sanaa 
avion al forțe-

Postul 
că un 
britanice a violat din

SANAA, 
a transmis 
lor aeriene 
nou, miercuri, spațiul aerian al
Republicii Arabe Yemen, subli
niind că aceasta constituie o nouă 
dovadă a acțiunilor agresive ale 
Angliei împotriva Yemenului.

O

WASHINGTON 1 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că la 

28 februarie președintele S.U.A., 
Kennedy a transmis congresului, 
un mesaj cu privire la „condițiile 
de trai ale populației de culoare 
din Statele Unite". Rezultatele 
nefaste, dezastruoase și nedrepte 
ale discriminării rasiale și segre
gației, se arată în mesaj, conti
nuă să se manifeste în mod prac
tic în toate sferele vieții țării, în 
toate părțile ei".

Președintele Kennedy amintește 
că în Statele Unite „un elev de 
culoare 
ori mai 
de a-și 
tare și
a-și completa studiile . superioare. 
Durata vieții unui negru este îii 
medie cu 7 ani mai scurtă decît 
a urnii alb, iar că 
viață salariul unui 
ferior cu mai mult 
față de cel al unui

In mesajul președintelui, 
tate multe cazuri cînd pe baza 
discriminării rasiale numeroși ne
gri americani sînt lipsiți de fapt 
de dreptul de vot. „Se întîmplă 
prea frecvent ca cel care încearcă 
să se folosească de drepturile sale 
constituționale este supus intimi
dărilor. Cei care încearcă să se 
înscrie în listele de alegători, sînt 
concediați de la lucru. Persoanele

LONDRA 1 (Agerpres).
La 28 februarie, a avut loc la 

Londra un miting convocat din 
inițiativa mișcării „Anglia înainte".

Președintele acestei organizații, 
Briginshaw a subliniat că pentru 
redresarea economică a Angliei 
este nevoie în primul rînd de lăr
girea prin toate mijloacele a co
merțului mondial. In acest scop, 
a declarat el, din inițiativa orga* 
nizației „Anglia înainte 1" la 11 
martie își va începe la Londra 
lucrările o conferință internațio- 
nală sub lozinca „Pentru o confe
rință economică mondială", la ca
re vor lua parte reprezentanți ai 
țărilor Commonwealthului, ai Aso
ciației europene a liberului schimb 
și ai unei serii 
inclusiv Uniunea

Briginshaw a 
politica externă 
tualului guvern 
spus 
vine 
rea 
tară, 
nea,
înarmare subliniind că cheltuire- 
unor mijloace uriașe pentru sco
puri militare împiedică Anglia să 
devină o mare putere econon :ă. 
Cerem demisia guvernului, a spus 
el în încheiere, și organizarea 
neîntîrziată a unor alegeri

Luînd apoi cuvîntul la 
Leighton vicepreședinte al 
zației, a subliniat că dacă
Iele restricții discriminatorii 
domeniul comerțului ar fi anulate, 
în cîțiva ani Anglia și-ar putea 
spori de 2—3 ori comerțul cu ță
rile comuniste.

internă a ae- 
Angliei. El a 
Angliei îi re- 

pentru stagna-

de țări socialiste,
Sovietică.

criticat vehement
Și
al

că guvernului 
răspunderea

din industrie și șomajul din 
El a condamnat, de aseme- 
cheltuielile exagerate pentru

are astăzi șanse de două 
mici decît un tînăr alb 

completa studiile elemen- 
de trei ori mai mici de

este lipsită de 
participa la a- 

efectuată recent 
"S.U.A., se arată

PARIS. Iii urma unui accident 
care ș-a produs la nord de Abid
jan (Coasta de Fildeș), 18 persoa
ne și-au găsit moartea și trei au 
fost rănite. Uri autocamion încăr
cat pînă la refuz s-a ciocnit pe 
podul peste rîul Nzi cu un auto
buz. Autobuzul a căzut în rîu și 
a fost strivit de autocamionul ca
re a căzut peste el.

pornit pe calea scumpirii costului 
vieții. Cresc prețurile, scrie ziarul, 
la produsele și mărfurile de larg 
consum. Recent au sporit prețu
rile produselor' lactate, ale cărnii, 
ouălor, iar la 28 februarie s-a 

scumpit laptele.

în întreaga sa 
negru
de 50
alb.

este in
ia sută

sînt ci-

GENEVA. Consiliul federal (gu
vernul Elveției) a luat hotărîrea 
de a majora chiriile cu 7 la sută, 
cu începere de la 1 martie. In le
gătură cu aceasta ziarul socialist 
„Le Peuple" arată că guvernul a

PARIS. Autoritățile franceze au 
arestat la Paris pe locotenentul de 
marină Georges Buscia, adjunct al 
fostului căpitan Sergent, unul din 
șefii rețelei O.A.S. din Franță. 
Buscia a recunoscut că el avea 
sarcina din partea conducerii 
O.A.S. să-l asasineze pe primul mi
nistru francez, Georges Pompidou.

continua discuțiile
V

La conferința pentru dezarmare 
de la Geneva ședințele au depă
șit zilele trecute cifra de 100. Dis
cuțiile despre dezarmare, despre 
încetarea experiențelor nucleare 
continuă, dar deocamdată intîlni- 
rile cu care a debutat a doua sută 
de ședințe nu au fost mai rodnice 
decît cele cu care s-a încheiat 
prima.

„Guvernul sovietic, a spus N. S. 
Hrușciov, la întîlnirea cu alegă
torii din Moscova, este gata chiar 
astăzi să-și pună semnătura sub 
un tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală care să alunge 
spectrul războiului racheto-nuclear 
de pe planeta noastră". Modul în 
care se desfășoară tratativele de 
la Geneva consacrate pregătirii 
unui asemenea tratat dovedește 
însă că celelalte mari puteri, ca
re ar trebui să subscrie la el, nu 
sînt în momentul de față dispuse 
să o facă. Ele nu au dovedit deo
camdată nici dorința de a realiza 
un acord mult mai simplu și mai 
ușor de înfăptuit: acordul eu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare.

Și în această problemă, ca și în 
celelalte probleme* legate de , de
zarmare, inițiativa a aparținut pî
nă acum Uniunii Sovietice, în 
timp ce Statele Unite și celelalte 
puteri occidentale nu numai că nu 
au venit cu inițiative pozitive, 
dar au înecat diversele inițiative

Uniunii Sovietice, 
țări socialiste, ale 
într-un noian de o- 
felul, eludînd mereu 

esențial și posibil

necesare inspecții la 
a acceptat să se trea- 
sistem de control fără 
un sistem de control 

De cealaltă parte.

valoroase ale 
ale celorlalte 
țărilor neutre, 
biecții de tot 
ceea ce este
de realizat. Modul în care au e- 
voluat pînă acum tratativele în 
problema interzicerii experiențelor 
nucleare a oglindit flexibilitate și 
bunăvoință din partea Uniunii So
vietice și cea mai caracteristică 
rigiditate din partea Statelor Uni
te. Vorbind despre atitudinea față 
de tratative a Uniunii Sovietice, 
șeful delegației R. P. Romîne la 
Conferința de la Geneva, G. Ma- 
covescu, spunea: „Guvernul Uniu
nii Sovietice în ciuda convingerii 
că nu sînt 
fața locului, 
Gă de la un 
inspecții la 
cu inspecții.
guvernul Statelor Unite, în ciuda 
faptelor care demonstrează că pen
tru control este suficient sistemul 
național, s-a menținut tot timpul 
pe poziția de a cere controlul la 
fața locului". Delegația Statelor 
Unite la tratativele de la Geneva 
susține că în momentul de față în
cheierea acordului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
este împiedicată de considerente 
de ordin tehnic: numărul inspec
țiilor la fața locului, numărul sta
țiunilor automate de detectare a 
experiențelor nucleare subterane.

Adevărul este însă că încheierea 
acordului nu depinde acum de ches
tiuni tehnice, ci de hoțărîrea poli
tică a guvernului Statelor Unite 
de a renunța la orientarea expri
mată prin reluarea experiențelor 
nucleare în ajunul începerii ac
tualei etape a conferinței de la 
Geneva.

Ce cred americanii despre toate 
aceste lucruri ? Eforturile perse
verente de ani de zile ale Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări so
cialiste pentru a face înțeleasă de 
popoarele întregii lumi posibilita
tea și necesitatea coexistentei paș
nice au început să dea roade. A- 
tunci cînd universitatea populară 
„New School" din New York in
clude în preocupările sale un ciclu 
de prelegeri intitulat „Probleme 
ale coexistenței", cînd revista a- 
mericană „Current" inițiază o ru
brică intitulată „Pentru a ieși din 
impasul înarmărilor. Ce putem 
facem deîndată î“, este evident 
în Statele Unite se dezvoltă 
curent de opinie în favoarea 
existenței, a dezarmării.

Vocile lucide din S.U.A. nu
avut încă rezonanță în cercurile 
conducătoare de la Washington. 
Iată de ce tratativele de la Gene
va nu progresează. Pentru progre
sul lor este necesară o schimba
re de atitudine din partea celor 
care răspund de politica occiden
tală.

însărcinate cu întocmirea listelor 
de alegători, sînt arestate".

Din cauza persecuțiilor pe con
siderente rasiale majoritatea popu
lației de culoare 
posibilitatea de a 
legeri. O anchetă 
în cinci state ale
în mesaj, a constatat că în peste 
200 de circumscripții în listele de 
alegători au fost înscriși mai pu
țin de 15 la sută din cetățenii de 
culoare care au împlinit vîrsta 
cerută pentru a avea dreptul de 
vot.

Intr-o serie de state pînă în 
prezent se menține așa-zisul „im
pozit pe cap de locuitor", prin 
care numeroși reprezentanți ai 
minorităților naționale sînt lipsiți 
în mod- arbitrar de dreptul de a 
participa în alegeri. Progresul în 
domeniul desegregației în școlile 
elementare și medii, se arată în 
mesaj, rămîne ca și pînă acum 
prea lent, extrem de lent.

Kennedy atrage în mod deosebit 
atenția asupra discriminării ra
siale cu prilejul angajării oame
nilor la lucru, ceea ce, după cum 
declară președintele, „duce la o 
pierdere uriașă a resurselor uma
ne și creează probleme sociale 
serioase".

Deși recunoaște profunzimea și 
gravitatea problemei rasiale în 
S.U.A., mesajul președintelui Ken
nedy nu conține nici o măsură ra
dicală pozitivă, în stare să lichi
deze discriminarea rasială. Preșe
dintele arată că „diversele măsuri 
care au fost întreprinse sau care 
se preconizează în acest mesaj nu 
constituie o rezolvare definitivă a 
problemei discriminării rasiale în 
S.U.A.".

libere, 
miting 

organi- 
actua- 

în
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Un grup de specialiști sovietici 
în domeniul învățămîntulul 

profesional și tehnic 4 
a sosit la Accra

ACCRA 1 (Agerpres).
La Accra a sosit un grup de 

lucrători de la Comitetul de stat 
pentru învățămîntul. profesional 
tehnic de pe lingă Consiliul 
Miniștri al U.R.S.S., în frunte 
A. I. Șevcenko. vicepreședinte

Specialiștii sovie- 
convorbiri cu re-

51 
de 
cu 
al

să 
că 
un 
co-

au
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acestui comitet, 
tici vor purta 
prezentanți ai. guvernului ghanez 
în problema acordării de ajutor 
tehnic în vederea înființării în 
Ghana a unor centre didactice, pen
tru pregătirea cadrelor tehnice na
ționale calificate.

PROGRAM DE RADIO
3 martie

PROGRAMUL I. 8,15 Școala și 
viața, 8,30 Muzică de estradă, 9,00 
Teatru la microfon pentru copii, 
10,30 Formații artistice de ama
tori de la orașe și sate, 11,00 Pro
gram muzical pentru fruntașii re
coltelor bogate, 11,30 Vorbește 
Moscova I 12,10 Muzică din opere 
cerută de ascultători, 12,40 Muzică 
ușoară, 13,10 De toate pentru toți, 
14,40 Interpreți de muzică ușoară. 
15,50 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Ansamblului de cîn- 
tece și dansuri „Ciocîrlia", 16,15 
Muzică ușoară, 16,40 Drag mi-e 
cîntecul și jocul — program de 
cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 18,00 Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii Sovietice. 
18,26 Răsună cîntecul și jocul pe 
meleagurile patriei, 19,00 Arii și 
duete din operete interpretate de 
cîntăreți romîni, 19,35 Melodii... 
melodii — emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 20,00 Teatru la 
microfon : „Titanic vals". Scenariu 
radiofonic după comedia lui Tu
dor Mușatescu, 21,38 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 7,15 Muzi
că distractivă interpretată de mici 
formații, 8,30 Clubul voioșiei, 9.10

Soliști și formații artistice de a- 
matori, 10,00 Arii și duete фа o- 
pere în interpretarea soliștilor 
noștri, 10,30 Revista presei străine, 
11,30 Concert de muzică populară 
romînească, 12,20 Muzică ușoară, 
13,10 Concert de prînz, 14,05 Cîntă 
Gică Petrescu, 14,30 „Schițe ve
sele", 15,15 Din foclorul popoare
lor, 16,30 Concert de după-amia- 
ză, 17,25 Muzică ușoară cerută de 
ascultători, 18,05 Concert din o- 
pere, 19,00 Muzică de estradă, 19.30 
Concert de muzică populară romî
nească. 20,05 Din creația de mu
zică ușoară a compozitorilor noș
tri, 20,30 Jocuri populare romî- 
nești, 20,45 Muzică de dans, 21,45 
Emisiune de versuri, 22,00 Muzică 
de dans.
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Miracolul lupilor; AL. SAHIA i 
Specialist în toate : LIVEZENI: 
Intîlnire pe cablu; ANINOASA > 
Tamango; LUPENI: Lupeni 29; U- 
RICANI : Dacă ții la mine.
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