
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Anul XII 
XVII Nr. 3221

Sîinbătă 
20 februarie 

1960

Organ ai Comitetului raional P. M. R. Petroșani și a! Sfatului popular raional
4 pag. 20 bani ’

Brigada condusă de tînărul miner Timar Gheorghe se nu
mără printre brigăzile fruntașe ale sectorului V de la mina Lo- 
nea. In luna aceasta brigada a contribuit cu peste 280 tone de 
cărbune extrase peste plan la realizările întregului sector. IN 
CLIȘEU: Brigadierul Timar Gheorghe discută cu minerii dintr-un 
schimb cîteva probleme legate de continua îmbunătățire a muncii 
în abatajul lor.
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clădirea

o

Activul fără de partid — 
sprijin prețios în activitatea 

organizației de bază

La Uricani, minerii din schim
bul IȚI au intrat de mult în șut. 
Prin împrejurimile minei mai li
cărește din cind în cînd cite o 
lampă electrică sau de 
Merg spre casă minerii care au 
tntîrziat prin abataje.

In unele birouri din 
administrației minei se țucrează 
intens. Ingineri și tehnicieni 
abia ieșiți din mină își verifică 
însemnările sau se consultă în
tre ei asupra unor probleme. 
Maiștri mineri, de transport, 
responsabili de schimburi de la 
sectoare și alții centralizează 
posturile sau completează regis
trele de producție și tabelele sta
tistice cu rezultatele întrecerii.

La etaj, singur într-o cameră 
puternic luminată, un bărbat de 
statură potrivită privește mulțumit 
la o hartă. Zeci de trasee multicolore 
întretăiate, cotite, simple și dub
le, întruchipează grafic rețeaua 

. subterană de țevi prin care aerul 
comprimat este dirijat de la com- 
presoare la locurile de muncă ale 
minerilor. E harta izometrică a 
minei Uricani. Inginerul Stanciu 
Nicolae tocmai determinase 
nouă deficiență care provoca mi
nerilor multe neajunsuri.

Cu cîtva timp în urmă ing. 
Stanciu a primit o sarcină deo
sebit de importantă din partea 
organelor de conducere: studierea 
problemei asigurării celor mai 
îndepărtate locuri de muncă cu 
aer comprimat la presiune mini
mă de 4 atmosfere.

Rezolvarea acestei probleme 
cere spirit de răspundere, timp, 
o permanentă documentare la fa
ța locului și studierea celor mai 
moderne mijloace de instalare a 
rețelei pneumatice miniere.

Avînd ajutorul organizației de 
bază și a unui larg colectiv da 
muncitori, candidatul de partid 
Stanciu Nicolae muncește cu 
tragere de inimă pentru rezolva
rea acestei probleme. Zilnic, la 
mină sau acasă, ore tîrzii de 
multe ori trecute de miezul nop
ții îl surprind în mijlocul cărți
lor tehnice studiind posibilitatea 
îmbunătățirii continue a rețelei 
pneumatice. Pînă azi problema 
e rezolvată la două sectoare. De 
aceea e mulțumit tovarășul Stan
ciu. Peste cîteva zile va veni ria
dul sectorului III investiții.

Examina încă odată o filă din 
cartea „Instalații pneumatice" de 
autorul sovietic A. C. I-licev... Pe 
hartă era totul în regulă. Stinse 
apoi lumina și se îndreptă spre 
casă.

Era puțin obosit, totuși mulțu
mit. Tîriărul inginer Stanciu Ni-

o--------------

In sprijinul muncii 
celor din subteran

colae muncește cu drag pentru 
a face munca minerilor mai ușoa
ră, mai spornică. Nu de mult a 
înaintat conducerii minei o altă 
lucrare „Calculul dispozitivelor 
de legare a coliviilor de cablul 
de extracție".

Alături de muncitori și tehni
cieni numeroși ingineri de la mi
na Uricani aduc o contribuție de 
seamă la creșterea continuă a 
productivității muncii, la reduce
rea prețului de cost.

La propunerea inginerului Măn- 
toiu Eugen ți a tovarășului Al- 
mășan Sabin a fost terminat pro
totipul unui nou culbutor pentru 
curățirea vagonetelor cu acțiune 
prin cădere. Din inițiativa ingi
nerului Lăsat Ioan, asigurarea 
mijloacelor de transport se face 
după o nouă metodă de organi
zarea muncii. Inginerul Chira 
Aurel a făcut numeroase propu
neri în consfătuirile de producție 
care azi aduc sectoarelor econo
mii de mii și mii de lei. Hotărît 
lucru, întrecerea socialistă a cu
prins întregul colectiv al minei 
Uricani. Luptă pentru a da căr
bune tot mai mult, mai bun și 
mai ieftin, caută căile cele mai 
bune spre realizarea acestor o- 
biective. Acționează cu toții în 
sprijinul muncii celor din subte-

A. NICHIFOREL

In stația Triaj-Petroșani îșî desfășoară activitatea o gru
pă tehnică care se ocupă cu reparația vagoanelor cu detașare. 
Printre lăcătușii care formează această grupă se numără și ute- 
miștii Răsuceanu Dumitru și Purcărea loan. Ei execută repa
rații de bună calitate și la timp. Grupa tehnică de la triaj- 
Petroșani și-a depășit planul pe prima jumătate a lunii februa
rie cu peste 20 la sută. IN CLIȘEU : Lăcătușii de revizie Ră
suceanu Dumitru și Purcărea Ioan în timpul reparației unui 
vagon.

bune condițiuni a transportului fe- 
circulației, calificarea și perfecțio- 
este o condiție de primă impor- 

dini stația Petroșani contribuie din

Pentru desfășurarea în 
roviar și pentru siguranța 
narea muncitorilor ceferiști 
tanță. Școala personalului 
plin Ia perfecționarea și reîmprospătarea cunoștințelor ceferiști
lor din stație. IN CLIȘEU : Aspect de la o oră de curs a a- 
cestei școli. Șefi de tren, controlori, frînari își însușesc cunoș
tințele necesare în domeniul asigurării trenurilor pe parcurs.

360 tone de cărbune 
peste plan

Pe graficul întrecerii socialis
te de la sectorul IV al minei 
Aninoasa a fost înscrisă în ziua 
de 17 februarie o realizare deo
sebită.

Brigada condusă de minerul 
Codrea Gheorghe de la abatajul 
cameră nr. 12 a dat, printr-o 
bună organizare ai muncii, 360 
tone de cărbune peste planul la 
zi. Ajutîndu-se reciproc, cele trei 
schimburi conduse de tovarășii 
Gruieț Ioan, Bozga Gheorghe 
și Ardeleanu Petru au reușit să 
dea zilnic peste preliminarul fi
xat cîte 8 tone de cărbune. Mem
brii brigăzii însuflețiți de suc
cesele obținute în prima jumă
tate a acestei luni s-au angajat 
ca pînă la sfîrșitul lunii să mă
rească depășirea zilnică pe 
schimb de la 8 tone la 10 tone.

Printre muncitorii harnici din 
brigadă se evidențiază și Batin 
Gheorghe, Turcu Gheorghe, Puș
caș Mihai, lancu Viorel.
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Schimb fruntaș
Muncitorii de la sectorul 

transport al minei Aninoasa 
sprijină cu simț de răspundere 
efortul minerilor pentru ridica
rea continuă a productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost pe tona de cărbune.

Cele trei schimburi care 
află în întrecere și-au propus 
obiectiv principal o bună apro
vizionare a sectoarelor subtera
ne cu cele necesare și să efec
tueze în bune condiții transpor
tarea din. subteran la suprafață 
a vagonetelor pline.

De la începutul lunii februa
rie a. c. și pînă în ziua de 16, 
schimbul condus de tehnicianul 
Peter Iosif a transportat și 
scos pe puțuri cu 2000 tone mai 
mult cărbune, situîndu-se în frun
tea întrecerii, 
tovarășii Ioan I. Ioanu 
trescu Ștefan 
țul principal, 
tru, Gălățan 
Ilie mecanici 
vaci Alexandru 
xandru de la culbutor.

S-au evidențiat 
și Pe- 
la pu- 
Dumi- 

Danciu

semnaliști 
Pantelimon 
Marcu și 

de locomotive, Co
și Szabo Ale-

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației 
de partid din sectorul IV B al 
minei Lupeni, care a avut loc 
în noiembrie 1959, a scos în e- 
vidență că slaba muncă politică 
desfășurată în rîndul minerilor 
a fost una din cauzele care au 
contribuit la nerealizarea sarci
nilor ce au stat în fața secto 
rului pe anul 1959. Adunarea 
generală a cerut noului birou al 

‘ organizației de bază să lichideze 
cu neajunsurile din trecut, să ia 
măsuri pentru întărirea rînduri- 
lor organizației de bază.

Pășind pe calea înfăptuirii ho- 
tărîrii adunării generale de ale
geri, biroul organizației de bază 
s-a preocupat de formarea unui 
puternic activ fără de partid.

La începutul acestui an activul 
fără de partid al organizației* de 
bază din sectorul IV B de la mi
na Lupeni cuprindea doar 27 de 
tovarăși. In cursul lunii ianuarie 
biroul organizației de partid a 
trecut la recrutarea de noi tova
răși în activul fără de partid. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, activul fără de partid al 
organizației de bază din sectorul 
IV B a crescut la 123 de tova
răși. El a devenit un sprijin pu
ternic în munca pe care o desfă
șoară organizația de bază, o im
portantă rezervă de cadre pentru 
întărirea rîridurilor sale.

Biroul s-a îngrijit ca în rîn
dul activului să fie recrutați mi
neri și tehnicieni de frunte, oa
meni devotați cauzei socialismu
lui. Printre tovarășii care au fost 
încadrați în activul fără de par
tid se numără minerii Giski ’ 
Frățilă Emil, Bodnaru 
Banciu Valentin, muncitori 
tași, cu o vechime de mai 
ani în minerit.

Biroul organizației de 
acordă atenție .educării tovarăși
lor din activul fără de partid. 
Biroul organizației de bază a or
ganizat o consfătuire cu activul 
fără de partid punînd în discu
ția acestuia sarcinile ce revin bri
găzilor de mineri în vederea îm
bunătățirii calității cărbunelui. In 
această consfătuire tov. Lukacs 
Andrei, secretarul organizației de 
bază, a vorbit despre importanța 
calității cărbunelui, despre influ
ența alegerii șistului asupra re
ducerii prețului de cost. Biroul 
organizației de bază a cerut ce
lor din activ să mobilizeze mi
nerii din brigăzile și schimburile 
în care lucrează la alegerea șis
tului vizibil, atît prin exemplul 
lor personal, cît și prin discuții 
cu ortacii la locurile de muncă. 
In perioada ce a trecut de la 
începutul acestui an activul fără 
de partid a acordat un sprijin 
substanțial organizației de bază 
în mobilizarea minerilor la îm
bunătățirea calității cărbunelui. 
Tovarășii Toma Grigore, Duca 
Vasile, Gîrlogan Hie, Demeter 
Ștefan și alții din activul fără 
de partid s-au dovedit a fi buni 
agitatori. Ei au ținut convorbiri 
cu ortacii lor despre importanța 
îmbunătățirii calității cărbunelui 
i-au mobilizat la alegerea șistu-

loan, 
Ioan, 
frun- 
mulți

bază

lui vizibil. Drept urmare, brigă
zile din abatajele stratului 15 un
de lucrează acești tovarăși au 
extras în cursul lunii trecute o 
producție de calitate; p'e sector 
s-a îmbunătățit de asemenea 
substanțial calitatea cărbunelui.

Activul fără de partid desfă
șoară o muncă susținută în pri
vința întăririi disciplinei în pro
ducție. Tov. Molnar Iosif, Lorke 
Mihai, Marcuș Ludovic au stat 
de vorbă cu unii muncitori care

cerut să fie primiți în 
candidaților de partid, 
aceștia se numără tov. 
Gheorghe, Bogdan Cons- 
Pop Iuliu și Macovei Ti-

de vorbă cu unii muncitori 
făceau absențe nemotivate ară- 
tîndu-le daunele pe care le aduc 
sectorului prin absențele lor.

In prezent în fiecare brigadă 
fiecare schimb al sectorului exis
tă tovarăși din activul fără de 
partid. Prin munca educativă 
desfășurată de comuniști, mulți 
tovarăși din activul fără de par
tid au 
rîndul
Printre 
Stelică 
tantin, 
beriu.

Pentru îmbunătățirea educării 
tovarășilor din activul fără de 
partid este necesar ca biroul or
ganizației de bază să-i încadreze 
în învățămîntul de partid și să 
urmărească îndeaproape felul cum 
își duc la îndeplinire sarcinile 
încredințate. Astfel activul fără 
de partid va deveni un sprijin 
și mai puternic în munca pe 
care o desfășoară organizația de 
bază pentru mobilizarea colecti
vului sectorului la înfăptuirea 
sarcinilor sporite de plan.

I. DUBEK
=★

Angajamentul 
va fi îndeplinit

Tinerii de la mina Petrila s-au 
angajat să colecteze trimestrial' 
100.000 kg. fier vechi prin 
muncă voluntară.

In perioada care s-a scurs de 
la luarea angajamentului nu
meroși tineri au colectat din in
cinta minei mai bine de jumă
tate din cantitatea de fier vechi 
pe care s-au angajat s-o trimită 
oțelăriilor din Hunedoara pînă 
la sfîrșitul lunii viitoare.

Valoarea economiilor realizate 
prin colectarea! fierului vechi 
este de 16.500 lei. La această 
realizare au contribuit membrii 
echipei de reparat vagonete con
dusă de Merlac loan.

Citiți în pag. ?V-a
• Peste 1.600.000 de oamenii 

l-au întîmpinat pe N. S. 
Hrușciov la Djakarta.

• Comunicatul comuni sovie- 
to-birmanez.

• Intîlnirea oamenilor de 
stat sovietici cu președin
tele Eisenhower.

• Demascarea adevăratului 
caracter al legii vest ger
mane cu privire la starea 
excepțională.
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INSTANTANBK Combină
l.C.O. și intîrziatul...

— E ora 7 și 40 minute și 
Ionescu iar întîrzie.

— Tovarășe director, Ionescu 
stă tocmai la blocurile de la 
Livezeni.

— Să stea, dar nu în timpul 
orelor de serviciu.

— Da, dar știți, mașina...
— Nu mă interesează, el 

buie să fie punctual.
— Totuși... autobusul.
— Iar vechea poveste?!

apa. 
tre-

Ce 
s-a angajat pe mașină cu jumă
tate de normă ?

— Nu, nu. Cu o jumătate de 
oră întîrziere vine...

— Cînd 
la mine.

— Cine 
nescu ?

— M-ați

o veni să poftească

autobusul sau Io-

zăpăcit cu autobusul 
ăsta. Eu vorbesc de Ionescu.

In sfîrșit pe ușă intră „întîr-

ȘTDATfl CA?
...dacă s-ar putea acumula e- 

nergia electrică produsă într-o 
oră de termocentrala Paroșeni, 
ea ar ajunge unei gospodării 
casnice care consumă lunar 60 
kWh. timp de 208 ani ?

...pentru producerea acestei e- 
nergii electrice este nevoie de o 
cantitate de căldură care echi
valată în cărbune, ar ajunge 
pentru nevoile unei gospodării 
casnice timp de 14 ani.

...Transformînd energia calori
că a unei cantități de combusti
bil în energie electrică și apoi 
cu ajutorul unui aparat electric 
(radiator sau reșou) în căldură, 
obținem de 4 ori mai multă căl
dură decît prin arderea aceleiași 
cantități de combustibil într-o 
sobă obișnuită.

ing. LAZAR TITUS 
Paroșeni

MICA PUBLICITATE
CUMPĂRAȚI...

, ...becuri de calitate superioară 
de la l.C.O. Aninoasa. Rezis
tența lor a fost verificată de a- 
ceastă întreprindere pe străzile 
din localitate. Zi și noapte be
curile ard fără întrerupere și lo
tuși... rezistă. Rareori luminile 
sînt stinse și acest lucru se în- 
tîmplă numai noaptea.

SE VINDE...
.. o stație de radio-amplificare 

de către comitetul de întreprin
dere de la mina Lonea. Capaci
tatea stației este de 600 difuzoa
re și se găsește în perfectă sta
re, deoarece se află „sub cheie” 
în biblioteca clubului de mult 
timp. Preț convenabil: puțină 
bunăvoință.

SE CAUTĂ...
...de către brutăria din Aninoa

sa (responsabil tov. Cazan Ze- 
vedei) o mătură automată și un 
făraș mecanic pentru menținerea, 
fără eforturi din partea brutari
lor, a curățeniei. Prototipurile 
solicitate pot intra în funcțiune 
în orice moment... le așteaptă o 
muncă serioasă.

UN NOU SPORT...
Sfatul popular Lupeni în co

laborare cu l.C.O. încurajează o 
nouă ramură sportivă menită să 
dezvolte la om echilibristica, 
rezistența, simțul de orientare, 
răbdarea. Noul sport a fost bo
tezat „mersul prin gropi pe în
tuneric". Ca bază de antrena
mente a fost creată strada Fili- 
mos Sîrbu din localitate, amena
jată cu numeroase gropi, hîr- 
toape, grămezi de zgură și ce
nușă, presărată romantic cu băl
toace. Pe stradă există un sin
gur bec.

Pentru amatori, accesul pe 
„arenă" e gratuit. Pentru locui
torii străzii Filimon Sîrbu —- o- 
bligatoriu. 

ziatul", transpirat și cu sufletul 
la gură ca de obicei.

Intîrziatul intră la director.
— Tovarășe... bună dim...
— Nu vreau să știu nimic. 

Dacă mai întîrzii o singură 
dată am terminat-o.

— Permiteți-mi să vă explic. 
Eu locuiesc tocmai la Livezeni. 
In fiecare dimineață aștept au
tobusul de la ora 6,30. Ce sînt 
eu de vină dacă el întîrzie.

— Vezi lonescule ce străin 
ești de problemele întreprinderii 
noastre ? Păi nici pînă acum nu 
știi că autobusele noastre merg 
brambura ? Dacă tu care lucrezi 
aici la noi, la l.C.O.. nu ți-ai 
dat seama că așteptînd autobu
sul ai să întîrzii cu siguranță, 
atunci ce să mai zicem de cei
lalți călători ? Din cauza aceas
ta este atît de aglomerată ma
șina pentru că toți s-au învățat 
să meargă pe autobus. Te sfă
tuiesc lonescule să vii la ser
viciu pe jos. E mai sănătos și 
mai sigur. Altfel iar întîrzii 

terminat-o să știi.
și-

am

„Îngrășăminte 
naturale1'

Pe-

i
I
I

La grădinița de copii din 
trila mai întotdeauna e liniște. 
De cîtva timp la grădiniță se 
duc discuții aprinse. Pînă și co
piii au început să se frămînt®. 
Pentru toți a devenit o proble
mă arzătoare amenajarea unei 
sere... de flori, de zarzavaturi, 
de orice fel numai seră să fie. 
Altfel nu se mai poate. l.C.O. 
Lonea a obligat grădinița să 
facă seră. Cum ? Foarte simplu. 
De mult timp gunoiul de la lo
catarii blocului 23 este depozi
tat lîngă gardul grădiniței. La 
mărirea cantității de acest „în- 
grășămînt natural" contribuie și 
ceilalți locatari din jurul gră
diniței. l.C.O. Lonea a rezolvat 
în felul acesta problema „trans
portului" gunoiului. Ce poate 
face grădinița cu tot acest gu
noi decît seră. (! ?)

l.C.O. Lonea va trebui însă 
să contribuie la amenajarea se
rei și cu ramele și mai ales cu 
geamurile necesare. Poate sticla 
este mai ușor de transportat 
decît gunoiul. In același timp 
la ajutorarea grădiniței va tre
bui să-și spună cuvîntul și Sa
nepidul. Dar repede, că vine pri
măvara și se poate să se „stri
ce" bunătatea de...... îngrășămînt
natural".

M. D.

Shere 
Ba- 

junglă 
elefanți 
ursului

Filmul „CARTEA
La cinematograful „Al. Sa

bia" din Petroșani rulează fil
mul occidental „Cartea junglei", 
o producție Alexander Korda 
după Rudyard Kipling.

Filmul prezintă o frîntură 
din viața unor indieni, care mi
nați de dorința de a-și făuri o 
existență, încep lupta cu jungla. 
Chiar aici își întemeiază un sat. 
Cum e și firesc sînt înconjurați 
de pretutindeni de fiare sălbai- 
tice. Pas cu pas sînt urmăriți 
de tigrul cel sîngeros 
Kan, de pantera neagră 
gherra. In neîmblînzita 
se întîlnesc liniștiții 
Hathi, înțeleptul trib al 
Baloo, șarpele Kao.

Pradă acestei lumi devine mi
cul Natheo, care scăpat de sub 
supravegherea părinților se ră
tăcește în junglă. Deși expus a- 
tîtor pericole, el nu piere. Este 
ocrotit de fiarele junglei, de 
lupoaica Raksha. Astfel trec 12 
ani. Copilul crește fără să aibă 
măcar vreo idee despre faptul că 
există și o altă lume în afara 
junglei. Toate fiarele sălbatice 
îi sînt prietene, îl consideră de-al 
lor, în afară de unul: tigrul 
Shere Kan.

pentru muls laptele
lucră- 
Uniu- 
o ins-

are 8 boxe, de 
Cînd vacile, atrase de mi- 
hranei gustoase, intră în 
automate speciale le cură- 
le spală ugerele. Mulgătoa-

Pentru a ușura munca 
torilor din agricultură, în 
nea sovietică s-a construit 
talație universală de muls. Acest 
agregat mobil 
muls, 
rosul 
boxe, 
ță și 
rea na trebuie decît să suspende 
aparatul de muls. Din colectoare
le aparatelor, laptele ajunge la 
filtru fără a veni în contact cu 
mediul exterior. Aici laptele este 
purificat, apoi curge într-un răcl- 
tor din care -ajunge în bidoane 
sau autocisterne.

Instalația este prevăzută cu o 
pompă, un motor electric, rezer
voare pentru încălzirea apei și ră
cirea laptelui, ceea ce permite 
prelucrarea primară a laptelui di
rect pe pășuni, fără ca acesta 
să se încălzească. Combina de 
lapte este dem-ontabilă și poate 
fi instalat în orice încăpere.

Cu ajutorul noii combine, două 
mulgătoare pot mulge într-o oră 
80 de vaci.

Casă construită

trei 
eta- 
fac 
du-

La Leningrad a fost construit 
primul bloc de locuințe cu 
etaje după metoda ridicării 
jelor finite. In prezent se 
pregătiri pentru construirea 
pă această metodă a unui cvar
tal experimental de locuințe.

Baza clădirii o formează 10 
stîlpi de beton armat, la partea 
superioară a cărora au fost in
stalate cricuri hidraulice dirija
te de la un pupitru central. La 
baza inferioară a stîlpilor, par
că înșirate pe ele, sînt așezate 
una peste alta uriașe plăci de 

beton armat pentru planșeuri.
La început constructorii au ri

dicat o placă de beton armat 
de 150 tone care a format aco
perișul. In același timp, jos pe 
placa următoare 
montarea etajului

s-a început 
al treilea din

JUNGLEI” o jignire adusă omului
Intr-o zi, fugind de Shere 

Kan, copilul junglei, Mowgli 
(Broscuța) precum a fost bote
zat de animale, ajunge în satul 
de unde plecase cu ani în urmă. 
E prins. Se constată că e sălba
tic. încetul cu încetul însă se a- 
comodează cu oamenii, se de
prinde cu obiceiurile lor. Intre 
oamenii din sat Mowgli, în ur
ma unor întîmplări ale căror 
erou este, (fuga după comoară a 
lui Buldeo, Pundit și frizer, a- 
prinderea junglei de către Bul
deo) ajunge la concluzia că tre
buie să se întoarcă în junglă 
(unde nu mai are nici un duș
man deoarece îl răpusese pe 
Shere Kan) aici fiind mai bine 
decît între oameni. Aceasta ar fî 
prezentarea foarte succintă a 
conținutului filmului.

Dacă filmul „Cartea junglei*' 
are o oarecare valoare documen
tară în prezentarea unor mo
mente interesante din viața jun
glei, dacă dispune de merite în 
privința realizării tehnice, nici 
pe de parte nu se poate vorbi 
despre existența unul conținut, 
despre un mesaj pe care l-ar 
transmite.

Br il i ant el e din u ral
Cine nu a auzit despre renumitele pietre prețioase din Ural ? 

Faima minunaților maiștri șlefuitori care creează din aceste pie
tre colorate opere de artă de o frumusețe neasemuită s-a răspîndit 
în întreaga Uniune Sovietică și peste hotarele ei. Frumoasele cutii 
vase, servicii de birou, diverse statuete și alte obiecte confecționate 
din malahit, jasp, ametist, cristal de stincă, se bucură de o largă 
apreciere pe piețele internă și internațională. Anul acesta talentații 
maiștri din Ural au adăugat, la aceste opere încă una: fabrica de 
bijuterii din Sverdlovsk a început să producă bijuterii din briliante. 
Diamantele sînt aduse aici din îakuția. Pentru a obține un briliant, 
șlefuitorii execută pe diamant zeci de fațete simetrice, străduindu-se 
să obțină- cele mai bune „jocuri" de lumină ale briliantului.

în legătură cu creșterea extracției de diamante din îakuția și 
descoperirea bogatelor zăcăminte aluvionare de acest mineral în 
Ural, pt cursul superior al Vișoarei, un afluent al Kamei, fabri- 
ca de bijuterii din Sverdlovsk își mărește 'nul acesta de cîteva ori 
producția de briliante. în prezent, aici se termină construirea uneia 
dintre cele mai mari secții de briliante din U.R.S.S.

AUTOCAMIOANE GIGANTE
—o

Uzina de automobile din Minsk 
produs pentru prima dată îna .

Europa autocamioane basculante 
cu o capacitate de 40 de tone. 
Noul tip de autocamioane poate 
transporta încărcătura sa cu o 
viteză de peste 40 km. pe oră. 
El are o lungime de 10 m, și 
lățimea de 3,4 m.

In sistemul de conducere a 
mașinii este folosită o transmi
sie hidromecanică care ușurează 
munca șoferului. Pentru ca iarna 
pămîntul, lipindu-se de platforma 
autocamionului, să nu înghețe, 
fundul acesteia este încălzit cu 
ajutorul gazelor de evacuare.

Noile autocamioane gigante 
vor cunoaște o largă folosire la 
minele de minereuri de fier și 
cărbune, unde se folosește meto
da de exploatare la zi, pe șantie
rele marilor hidrocentrale.

de !a acoperiș

s-a montat parterul, 
această construcție n-a 

necesară folosirea macarai- 
turn. După terminarea con-

panouri mari. Cînd etajul a fost 
terminat, cricurile hidraulice l-au 
ridicat. După aceasta au mon
tat și ridicat etajele II și I, iar 
apoi

La 
fost 
lelor 
strucției, cele 10 cricuri hidrau
lice au fost scoase de pe par
tea superioară a stilpilor cu a- 
jutorul unui elicopter.

Metoda construcției de case 
prin ridicarea etajelor finite a 
redus considerabil numărul con
structorilor, a accelerat și ieftinit 
lucrările.

In timpul 
strucției, 
de peste 
inclusiv 
Franța, 
slovacia.

desfășurării con- 
șantierul a fost vizitat 
30 de delegații străine, 

din S.U.A., China, 
R.A.U., Polonia, Ceho-

Conținutul este pătruns de 
idei reacționare de speță agno- 
sticistă, care propagă teoria im
posibilității cunoașterii naturii de 
către om, deci îndeamnă la re
semnare în fața forțelor natu
rii. Pe plan social această filo
zofie are drept scop de a face 
omul să se supună legilor „di
vine", să poarte fără să crîcneas- 
că jugul exploatării.

Filmul constituie o adevărată 
insultă la adresa omului. Acest 
film este străbătut de ideea 
că omul este inferior animalelor, 
că el este mai rău decît fiarele 
junglei. Paralela care se face în
tre morala junglei, a animale
lor (dacă se poate vorbi de așa 
ceva!) și cea a oamenilor este 
lipsită de cel mai elementar bun 
simț și profund jignitoare pen
tru om. Realizatorii filmului 
(regia Zoltan Korda) au subli
niat cu vîrf și îndesat toate ta
rele ce i se pot imputa scriito
rului R. Kipling.

E de-a dreptul uluitor dispre
țul pentru om al realizatorilor 
filmului cînd în dialog se întîl- 
nesc fraze ca aceea din care re
zultă că tigrul ucide pentru că 
îl este foame, pe cînd omul din do

Tn prezent, la uzină se termi
nă pregătirile pentru producția în 
serie a noilor autocamioane. Pî
nă în prezent, în Uniunea So
vietică se fabrică autocamioane 
cu capacitate maximă de 25 to
ne.

Have din e’ment

consolidat cu 
sau fibre de

anului trecut
228 de astfel

In R. P. Chineză se constru
iesc pontoane, șlepuri și remor
chere din ciment 
armături de oțel, 
sticlă.

Pînă la sfîrșitul 
au fost construite 
de vase de diferite mărimi, c 
un deplasament total de 12.000 
tone. Anul acesta se prevede 
construirea unor astfel de vase 
cu un deplasament total de 
50.000 tone.

Construirea vaselor din ci
ment a fost pusă la punct pen
tru prima oară în China, în a- 
nul 1958. Aceste vase se con
struiesc ușor, iar prețul lor de 
cost este de două ori mai mic 
decît al celor din oțel.

—o—

O nouă masă plastică
Lucrătorii Institutului de cerce

tări în domeniul chimiei macro- 
moleculare din Brno au realizat 
o nouă masă plastică din așa-nu 
mitul ledon, care pînă în prezent 
era folosit ca agent refrigerent în 
instalațiile de răcire. Noua masă 
plgstică, denumită „Tefleks", po
sedă însușiri deosebite: rezistă la 
o temperatură de 150 grade plus 
și la acțiunea acizilor. Ea poate 
fi sudată și poate înlocui mate
riale bogat aliate. „Tefleks“-ul, 
care este de asemenea un foarte 
bun material izolant, cunoaște, o 
largă aplicare în industrie.

rința de a-și manifesta iscu
sința.

Viața e mai sigură între fiare 
decît între oameni — conchide 
Mowgli și odată cu el realizato
rii filmului. Acest dispreț pentru 
om își are rădăcinile adînc să
dite în filozofia societății pen
tru care omul, cei mulți nu în
seamnă nimic — capitalismul.

Dacă se pot aprecia creațiile 
unor cineaști occidentali ca J. 
Bardem, Vittorio de Sica și al
ții, nici pe departe nu poate să 
nu se simtă o repulsie față de o 
producție ca acea a lui Alexan
der Korda care face aprecieri 
antiștiințifice asupra animalelor, 
le ridică din punct de vedere 
moral deasupra omului. Dat fi
ind acest lucru, este de neînțe
les de ce s-a organizat rularea 
filmului (zilnic de Ia orele 16) 
și la cinematograful 
brie" în dauna unei 
valoroase („Căsnicia 
Se cere din partea 
responsabili o 
matură în direcția programării 
filmelor. Nu este 
facă concesii de 
producții lipsite 
ținut.

„7 Noiem- 
producții 

Lorentz"), 
factorilor

orientare mai

permis să se 
acest fel unei 
de orice con-

V. FULES1



Desfășurarea transportului subteran 
in discuția adunării sindicale
a avut loc adu- 
de dare de sea- 

a noului comitet 
din cadrul

Zilele trecute 
narea generală 
mă și alegeri 
de secție sindicală 
sectorului VIII transport Lonea.

Darea de seamă prezentată în 
fața adunării a scos în evidență 
munca depusă de către colecti
vul sectorului VIII, care a reu
șit in bună parte să facă față 
sarcinilor ce i-au stat în față. 
Acest lucru o dovedește însuși 
faptul că colectivul minei Lonea 
deține în prezent drapelul de 
exploatare fruntașă pe ramură.

De la începutul acestui an și 
pînă în prezent, harnicii mineri 
loneni au extras peste 4000 tone 
de cărbune în afara planului de 
producție. In cadrul adunării 
generale de dare de seamă și a- 
legeri au fost evidențiați pentru 
succesele obținute în producție o 
serie de muncitori din sectorul 
de transport între care tovară
șii Zaharia Grigore, Stana loan, 
Ciolpan Simion, Takaci Gavrilă, 
Haidu Iosif și Deak Wilhelm.

Pe lîngă alte probleme dezbă
tute, adunarea generală a ana
lizat în mod temeinic problema 
întăririi disciplinei în muncă și

problema asigurării unui trans
port normal în subteran.

In perioada care s-a scurs co
mitetul de secție a desfășurat 
o activitate stăruitoare în vede
rea întăririi disciplinei în mun
că, In consfătuiri de producție 
au fost analizate anumite ca
zuri de abateri de la disciplină, 
ca absențe nemotivate de la lu
cru, întîrzieri și plecări mai de
vreme din șut. Măsurile luate de 
către comitetul de secție au a- 
vut eficacitate în producție. In 
prezent cea mai mare parte din
tre mecanicii de locomotive vin 
cu regularitate la serviciu și în
trețin locomotivele în bune con- 
dițiuni.

Vorbind despre întărirea dis
ciplinei în muncă în sector, to
varășul Demeter Ștefan, meca
nic de locomotivă, a arătat că 
rezultatele puteau fi mult mai 
bune dacă membrii comitetului 
de secție sindicală acordau aten
ția cuvenită muncii de educare a 
muncitorilor din sector. Vechiul 
comitet, a arătat vorbitorul, nu 
s-a preocupat de mobilizarea 
muncitorilor la 
nute în cadrul

conferințele ți- 
lectoratelor, iar

î N
Ritmuri contemporane — 

poezii și poeme
de T. G. MAIORESCU

poezii și

LIBRĂRII

Volumul cuprinde
■>eme inspirate din viața din 
„•cut și de azi _

(ciclul „Inima muntelui"), poe
me antiimperialiste și antirăz
boinice (ciclul „Orizont"), poe
me închinate lansării de către 
U.R.S.S. a primilor sputnici 
(ciclul „Planeta roșie") și poe
zii care redau avîntul construc
torilor socialismului în Albania.

Volumul se încheie cu un am-

a minerilor

• PUBLICITATE
r.1 
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ANUNȚ
Restaurantele

Minerul — Petroșani 
Cina — Lupeni 

Straja —- Vulcan 
organizează 
O NOAPTE 

DE CARNAVAL 
în seara zilei de 

20 februarie a. c. 
Muzică și dans 

Restaurantele oferă: 
un bogat sortiment 

băuturi selecționate 
diferite preparate 

artă culinară 
Rețineți mese din timp

de

de

Mă rfi șo are
Un bogat sortiment de 

mărțișosre a pus în vîn- 
zare prin toate unități
le specializate din raion 
O. C. L. Produse In
dustriale Petroșani.

Procurați-vă din timp 
mărțișoare pentru cei 
dragi !

TEATRUL DE STAT 
..VALEA JIULUI* 

PETROȘANI

prezintă
duminică 21 februarie 1960

PLATON KRECET 
piesă în 3 acte, 5 tablouri 

de Al. Korneiciuk

Regia artistică : Ion PetrovicI 
Scenografia: Lidia Pincus

I

piu poem „Presimt Anul Unu“, 
închinat viitorului comunist al 
omenirii.

Drum deschis
de Ș. NEDELCU

Bun cunoscător al satului, 
Șerban Nedelcu oglindește rea
litatea de aici, cu transformă
rile revoluționare, contribuind 
prin romanul său, DRUM DES
CHIS, la educarea țăranilor noș
tri pe calea socializării agri
culturii.

Romanul izbutește să prezin
te o imagine bogată a satului, 
colectivizat în cea mai mare 
parte, un sat cum sînt multe în 
țara noastră, electrificat și ra- 
dioficat, cu 
medical, 
cursuri de 
ciuriniste, 
învățat să

*

școală, dispensar 
cămin cultural, cu 
partid și cursuri mi- 
cu țărani care 
trăiască bine.

s-au

Fata din pădure
de VALENTIN RAUS

Volumul de debut al prozato
rului ardelean Valentin Raus, 
cuprinde povestiri din 
potriva ocupanților 
(„Fata din pădure", 
negru") și povestiri 
din revoluția care se 
viața și în conștiința 
o dată cu instaurarea puterii 
populare în patria noastră („Dru
mul spre fabrică", „Lanțul", 
„Maestrul, ucenicul și o fată").

lupta îm- 
hitleriști 

„Cordonul 
inspirate 

petrece în 
oamenilor

numărul tovarășilor abonați la 
presă este mic.

In sector nu se acordă aten
ția necesară întreținerii în con- 
dițiuni cît mai bune a parcului 
de vagonete. Sînt o serie de va
gonete defecte, fără tampoane, 
cîrlige, care fac 
portului. Unele 
zile de-a rîndul 
mină. Asemenea 
orizontul 500, 
vagonete zac fără roți la rolul 
colector, la macazul de la goale 
și pe dubla de la goale de la 
puțul principal. Atelierul pentru 
repararea vagonetelor nu mun
cește operativ pentru repunerea 
în circulație a vagonetelor de
fecte.

Luînd cuvîntul în cadrul adu
nării generale muncitorul Lăză- 
rescu Gheorghe a arătat că sec
torul de transport nu s-a ridicat 
la nivelul cerințelor. Conduce
rea sectorului nu a sprijinit în 
suficientă măsură sectoarele pro
ductive. Astfel sectorul II al 
minei a întîmpinat greutăți prin 
faptul că halda de la Valea Ar
sului a funcționat defectuos. 
Schimburile de la haldă conduse 
de supraveghetorii Boboc Petru 
și Prozner loan au manifestat 
lipsă de interes în muncă, 
continuare vorbitorul a 
că transportul suferă uneori 
cauza lipsei de goale. Acest 
cru se datorește faptului că 
gonetele încărcate cu piatră 
sînt scoase la timp din mină, 
iar liniile rămîn blocate, creînd 
greutăți la unele locuri de 
muncă.

Din adunarea generală de da
re de seamă și alegeri a reieșit 
că noului comitet îi revin sar
cini mult mai mari. Colectivul 
minei Lonea în acest an va ex
trage cu 50.000 tone de cărbune 
mai mult față de anul trecut. 
Ținînd cont de acest lucru, comi
tetul de secție și conducerea sec
torului vor trebui ăă lupte hotă
rît pentru înlăturarea lipsurilor 
care se mai manifestă în acti
vitatea sectorului.

Comitetul nou ales trebuie să 
desfășoare o activitate perma
nentă în privința educării mun
citorilor 
pe mai 
muncă, 
măsuri 
întreținerea în 
mai bune a parcului de loco
motive și vagonete. Locomotivele 
din subteran trebuie să fie just 
repartizate, ținîndu-se cont de 
necesitățile fiecărui sector.

Sectorul VIII transport Lonea 
dispune de forțe suficiente pen
tru sprijinirea sectoarelor pro
ductive, poate contribui din plin 
la realizarea sarcinilor sporite 
de plan pe acest an 1

Z. ȘUȘTAC

greutafi trans- 
vagonete zac 

răsturnate în 
cazuri sînt la 

unde mai multe

In 
arătat 

din 
lu- 
va- 
nu

din sector și întăririi 
departe a disciplinei în 
Este necesar să se ia 
corespunzătoare pentru 

conditiuni cît

Serviciul electromecanic al mi
nei Vulcan își desfășoară activi
tatea în scopul ajutorării sec
toarelor productive. Muncitorii

♦ din secțiile acestui serviciu se
♦ străduiesc să execute lucrări cit
♦ 
♦
♦ 
♦ 
«
♦ 
♦ 
«
♦

«

♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦

♦

♦ 
♦

♦ 
♦

* 
♦ 
♦

♦

mai bune și la timp. Sînt cîte- 
odată cazuri clnd este nevoie de 
o reparație urgentă. Atunci cei 
chemați să le rezolve sînt pre- 
zenți și își îndeplinesc cu cins
te această datorie.

Să luăm numai un asemenea 
caz întîmplat zilele trecute. In- 
tr-o zi inginerul Blaj Traian, 
mecanicul șef, a fost anunțat de 
tehnicianul Potoczky Wilhelm 
că la mașina de extracție de la 
puțul 7 vest pinionul principal 
are 3 dinți rupți.

— Vă rog luați măsuri ur
gente pentru a primi un alt pi
nion astfel ca pînă duminică cel 
tîrziu să putem 'face reparațiile 
necesare — spunea Iov. Potoczky.

Situația era in adevăr compli
cată. Pinionul trebuia confecțio
nat la U.R.U.M.P. in timpul cel 
mai scurt posibil. Fără să mai 
stea mult pe gînduri inginerul 
Blaj se găsea după vreo oră în 
biroul ing. Legrand îosif de la 
U.R.L/.M.P. După ce ti explică

Cînd exista
cum stau lucrurile tov. Blaj aș
tepta răspunsul.

— Tovarășe Blaj, noi vrem să 
vă ajutăm însă vezi și dumneata

■ timpul este prea scurt. Pentru 
frezarea dinților la un asemenea 
pinion ne trebuie cel puțin 4000

■ de minute.
Inginerul de la Vulcan știa 

prea bine acest lucru, dar...
— De această mașină de ex

tracție depinde producția mineri- 
i lor noștri, iar mașina nu va 

mai putea funcționa decît cel 
mai tîrziu pînă sîmbătă. Deci pi- 

' nionul de care vă spun trebuie 
să-l avem pînă în această zi ca 
să putem face imediat reparația 
mașinii.

Inginerul Legrand a înțeles 
situația, a chemat la el pe șeful 
secției mașini-unelle și îi reco
mandă să ia măsuri pentru ca 

' freza să lucreze în trei schim
buri în așa fel ca pînă sîmbătă 
dimineața pinionul să fie termi
nat.

Cele trei zile au trecut repede 
dar și emoțiile celor de la mina 
Vulcan au crescut în acest timp.

: Va putea funcționa oare mașina
i pînă sîmbătă sau duminică ?.

La obținerea celor 300 tone de cărbune date peste plan îm 
februarie de către colectivul sectorului I al minei Aniinoasa, o 
contribuție importantă au adus-o și tehnicienii de ’ aici. Printre 
tehnicienii fruntași care dovedesc multă grijă și preocupare pen
tru realizarea sarcinilor de plan se numără și Velea Vasile, se
cretarul organizației de bază de partid, Cosma Ioan și Andrica 
Ludovic.

IN CLIȘEU: Cei trei tehnicieni discută despre preliminarul 
pe schimb și măsurile ce trebuie luate pentru organizarea mai 
bună a muncii in abataje.

La Ifcina eletlrifa Julian ire&nie dală Mia uivenită 
(onfinulului Mămlotiiloi polilit 0. I. I!

Biroul organizației de bază 
U.T.M. de la Uzina electrică 
Vulcan se preocupă îndeaproa
pe de educarea comunistă a ti
nerilor utemiști și neutemiști. 
In învățămîniul politic U.T.M. 
pe anul 1959—1960, au fost în
cadrați în diferite cercuri1 un nu
măr de 136 tineri.

La aceste forme de învățămînt 
au fost selecționați propagan
diști cu experiență care să asi
gure învățămîntului politic un 
conținut cît mai bogat. Cercu
rile „Să ne cunoaștem patria" 
conduse de către tovarășii Lă- 
zăruț Alexandru și Coroianu E- 
lena desfășoară o activitate sa
tisfăcătoare

Calitatea învățămîntului de
pinde în mare măsură de felul 
cum propagandistul se pregă
tește pentru expunerea și semi
narizarea lecțiilor. Propagandis
tul trebuie să fie bine documen
tat asupra problemelor, să stă- 
pînească în întregime materialul. 
Acest lucru asigură însușirea cît 
mai temeinică a lecțiilor de că
tre tineri și permite ca discu
țiile să se desfășoare la un ni
vel corespunzător.

In programa stabilită de Co-’ 
mitetul raional U.T.M. sînt pre
văzute teme interesante menite 
să dea cursanților o cunoaștere 
amplă asupra realizărilor obți
nute pe drumul construirii so
cialismului. Participînd la a- 
ceste cercuri tinerii pot să adu
că un aport la traducerea în via
ță a sarcinilor trasate.

La cercul de studiere a Sta
tutului U.T.M. a fost predată re-
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Duminică dimineața echipa de » 
lăcătuși formată din cei 
buni meseriași ai minei în frunte 
cu tov. Potoczky Wilhelm se a- 
fia la datorie. După masă la ora 
18 maistrul Potoczki îl anunță 
pe mecanicul șef.

— Pinionul este schimbat și 
peste o jumătate de oră facem 
proba la mașină.

...Spre satisfacția tuturor, 
chiar de la primele încercări re
zultatele au fost bune, astfel că 
mașina de extracție și-a putut 
continua lucrul a doua zi fără 
stagnare. 9

ST. EKART ♦

colaborare
Sîmbătă dimineața la Vulcan 

suna un telefon:
— Alo! Veniți după pinion! 

Este gata.
Ihtr-adevăr cei de la U.R.U.M. 

Petroșani s-au ținut de cuvînt 
și au făcut totul ca piesa să fie 
gata, minerii de la Vulcan să 
nu sufere din lipsa ei.

La amiază pinionul se și afla 
lîngă mașină așteptînd să fie 
montat. Pentru a nu stagna pro-
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cent o lecție. Datorită faptului 
că propagandistul acestui cerc 
nu s-a pregătit suficient pentru 
predarea lecției tinerii nu au ur
mărit cu atenție expunerea.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. de la Uzina electrică 
Vulcan va trebui să acorde a- 
tenția cuvenită conținutului și 
eficacității învățămîntului politic.

Pentru asigurarea purității 
ideologice a învățămîntului1, co
mitetul orășenesc U.T.M. Vul
can trebuie să acorde un ajutor 
mai mare învățămîntului politic 
U.T.M., să asigure un control 
practic asupra felului cum pro
pagandiștii se pregătesc pentru 
expuneri, controlînd înainte cu 
cîteva zile de predarea lecției 
caietul de expuneri al fiecăruia.

De asemenea trebuie ca mem
brii Biroului Comitetului raio
nal U.T.M. să dea mat multă a- 
tenție pregătirii propagandiștilor, 
care în ultimul timp a fost ne
glijată. Inlăturînd deficiențele e- 
xistente în munca de propagan
dă se va contribui efectiv la e- 
ducarea comunistă a tineretului.

IOAN RADU 
------ —=*=— 
■La o singură reparație, 

18000 lei economii
In zilele acestea colectivul de 

întreținere a angrenajelor și a 
■ benzilor transportoare din car 

drul sectorului; spălătorie al pre- 
parației Petrila a obținut una 

succese
paratiei Petrila a 
din cele mai frumoase 
ale sale.

Trecîpd la înlocuirea 
de rulare, pe care este 
lată banda mobilă ce servește 
la transportul cărbunelui în si
lozuri, echipa de întreținere con
dusă de membrul de partid Mar- 
cu Dumitrescu a hotărît să facă 
această lucrare din materiale 
recuperate. Gurcă loan, Cesca 
Anton și Podar loan împreună 
cu șeful echipei au trecut la ac
țiune. Ei au procurat 20 roți de 
vagonete uzate, le-au înlocuit 
rulmenții uzați cu alți rulmenți 
care la angrenaje nu mai cores
pundeau, dar la roțile de vago
nete s-au dovedit a fi utiliza
bile. Membrii echipei au făcut 
și alte mici reparații ca roțile 
recondiționate să poată înlocui! 
cu succes pe cele uzate.

Lucrînd cu mult entuziasm 
echipa a reușit să înlocuiască 
roțile uzate de la banda mobilă 
cu roți recondiționate economi
sind prin aceasta peste 18.000 
lei.

Tot prin recondiționare har
nica echipă de întreținere a pus 
în funcțiune la uscătoria nouă 
două benzi de cauciuc. Rulourile 
smulse degradării și recondițio
nate au făcut posibil ca benzile 
să se pună în funcțiune fără să 
necesite cheltuieli de materiale. 
Astfel încă 11.616 lei economie 
s-au înscris în carnetul sectoru
lui de spălare prin interesul a- 
cordat de harnica echipă pentru 
realizarea de economii.

roților 
insta-



Peste 1.600.600 de oameni l-au întîmpinat
pe N. S. Hrușciov la Djakarta

DJAKARTA (Agerpres). — 
Corespondență specială.

Populația capitalei Indoneziei 
a făcut joi o primire entuziastă 
șefului guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov. Peste un milion de oa
meni se aflau înșiruiti de-a lun
gul drumului de la aeroport la 
palatul Negara unde își va avea 
N. S. Hrușciov reședința în tim
pul șederii la Djakarta.

f încă din seara zilei preceden
te, tramvaiele (cu care s-a că
lătorit în dimineața zilei de joi 
gratuit) și mașinile s-au revăr
sat pe străzile care duc spre ae
roport. Costumele naționale îm
brăcate cu acest prilej festiv și 
straiele de sărbătoare dădeau 
orașului un aspect deosebit de 
pitoresc.

Ziariștii au reținut că mulți
mea era înșiruită în 12 rînduri, 
balcoanele erau înțesate de oa
meni, iar multi tineri se căță- 
rau în copaci. Străzile erau pa
voazate cu zeci și zeci de dra
pele sovietice și indoneziene și

Pe noul stadion al
DJAKARTA 19 (Agerpres).
In dimineața zilei de 19 fe

bruarie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și persoanele care 
îl însoțesc au depus coroane de 
flori la monumentul independen
ței.

La monumentul independenței 
înalții oaspeți au fost întîmpi- 
nați de colonelul Sumakno, pri
marul orașului Djakarta, și de 
membri ai Consiliului municipal. 
După ceremonia depunerii co
roanei de N. S. Hrușciov s-a 
apropiat un grup de elevi indo
nezieni care scanda în rusește 
„Mir" și „Drujba".

Apoi N. S. Hrușciov a depus 
o coroană de flori la cimitirul 
eroilor „Kalibata". La această 
ceremonie a asistat locotenent 
colonelul Virahadikusuma, coman
dantul zonei militare Djakarta 
și alte persoane oficiale.

La amiază N. S. Hrușciov și 
președintele Sukarno au vizitat 
șantierul unde, cu ajutorul U- 
niunii Sovietice, se construiește 
un stadion al orașului. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Indonezia. Pe stadion a avut loc 
ceremonia fixării celui de-al 
100-lea pilon. înaintea fixării 
pilonului, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Sukarno, preșe
dintele Indoneziei, au rostit cu- 
vîntărî.

Examinînd machetele și sche
mele de construcție a stadionu
lui, N. S. Hrușciov și președin
tele Sukarno au discutat proble
mele construirii unui orășel 
sportiv.

Apoi N. S. Hrușciov, însoțit 
de președintele Sukarno s-a în-
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• HAVANA. — Consiliul de 
Miniștri al Cubei a aprobat în 
ședința sa din 17 februarie, acor
dul sovieto-cubanez cu privire la 
schimburile comerciale și de plăți 
și cu privire la acordarea unui 
credit Cubei de către Uniunea 
Sovietică, semnat la 13 februa 
rie de A. I. Mikoian și Fidel 
Castro.

• VARȘOVIA. — După cum 
s-a mai anunțat, la 16 februarie 
s-a deschis la Varșovia primul 
Congres internațional al muzico
logilor consacrat marelui com
pozitor polonez Frederic Chopin. 
La congres, care a fost organizat 
cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea lui Chopin, 

la încrucișarea străzilor se pu
teau vedea portrete ale lui N. S. 
Hrușciov și Ahmed Sukarno. 
Numeroase edificii publice erau 
pavoazate cu „porumbelul păcii". 
Cortegiul de mașini a pornit de 
la aeroport escortat de motoci- 
cliști în haine de paradă, în a- 
clamațiile mulțimii.

In prima zi a vizitei la Dja
karta, N. S. Hrușciov, însoțit 
de A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe, E. A. Mihai
lov, ministrul Culturii a făcut o 
vizită oficială președintelui Su
karno.

La amiază președintele Su
karno a oferit un dejun la pa
latul Merdera în cinstea lui N S. 
Hrușciov. In timpul dejunului1 
au rostit cuvîntări N. S. Hruș
ciov și Ahmed Sukarno.

Seara la palatul prezidențial 
a avut loc un banchet în cursul 
căruia a fost prezentat un pro
gram de cîntece și dansuri popu
lare indoneziene.

orașului Djakarta
dreptat spre tabloul de comandă 
al ciocanului acționat cu aburi 
și a fixat pilonul în aplauzele 
și exclamațiile de salut ale asis
tentei. La fixarea pilonului a 
luat parte de asemenea preșe
dintele Sukarno.

★
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

Corespondență specială :
După primirea entuziastă fă

cută joi de populația Djakartei', 
N. S. Hrușciov însoțit de pre
ședintele Sukarno a plecat vi
neri spre Bogor.

Cînd cortegiul automobilelor 
oficiale a ajuns lai Bogor, mul
țimea aflată pe străzi i-a acla
mat îndelung pe N. S. Hrușciov 
și Sukarno, care s-au îndreptat 
spre Palatul Alb, reședința de 
vară a președintelui Indoneziei.

N. S. Hrușciov își va continua 
vizita în Indonezia, plecînd la 
Bandung, Jogdjakarta și în alte 
localități.
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Reuniune consacrată prieteniei sovieto-franceze
MOSCOVA 19 (Agerpres). —

TASS anunță :
La 18 februarie, la Casa de 

cultură a uzinei de automobile 
„Lihaciov", una din cele mai 
mari întreprinderi din Moscova 
a avut loc o reuniune consacra
tă prieteniei sovieto-franceze.

Reuniunea a fost deschisă de 
scriitorul I. Ehrenburg președin
tele asociației „U.R.S.S.-Franța".

Toti vorbitorii dintre care 
mulți au vizitat Franța au scos 
în evidență sentimentele de prie
tenie pe care le nutresc oamenii 
sovietici față de poporul francez 
și au declarat că apropiata vi
zită a lui N. S. Hrușciov în

participă reprezentanți din 24 de 
țări.

• MOSCOVA. — La 18 fe
bruarie artista de cinema Tatiana 
Samoilova și regizorului Mihail 
Kalatozov Ii s-a înmînat, la am
basada franceză din Moscova, 
premiul „Victoria" pentru filmul 
„Zboară cocorii". De obicei acest 
premiu — acordat anual pe ba
za unei anchete efectuate în rîn- 
durile spectatorilor de cinema de 
ziarele „Le Figaro" și „(£one- 
monde Film Franco” este înmînat 
la Paris însă, datorită faptului 
că Samoilova și Kalatozov erau 
ocupați cu turnarea noului film 
— „Scrisoarea n-a fost expedia
tă”, înmînarea premiului a avut 
loc la Moscova.

Intîlnirea oamenilor (iimum [ion wiEîMiimiin
de stat sovietici 
cu președintele 

Eisenhower
WASHINGTON 19 (Agerpres).
La 18 februarie, președintele 

S.U.A., Eisenhower a primit la 
Casa Albă pe membrii delega
ției oamenilor de stat sovietici 
și a avut cu ei o convorbire ca
re a durat 50 de minute.

D. S. Polianski, conducătorul 
delegației sovietice, a înmînat 
în dar președintelui S.U.A. mo
delul din chihlimbar al spărgă
torului de gheată atomic „Le- 
nin“ și o scrisoare în care se 
spune printre altele : „îmi face oi 
mare plăcere să vă înmînez în 
numele delegației oamenilor de 
stat sovietici o machetă a spăr
gătorului de gheată atomic „Le
nin" drept semn al adîncului 
nostiu respect".

Membrii delegației sovietice a,u 
transmis din partea lui N. S. 
Hrușciov salutări și cele mai 
bune urări președintelui și fa
miliei sale. La rîndul său pre
ședintele i-a rugat să transmită 
salutări și cele mai' bune urări 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și familiei sale.

In încheiere D. S. Polianski 
a rugat pe reprezentanții presei 
și televiziunii să transmită un 
salut întregului popor american.

-----O-----

300.000 de oameni fără lucru 
vagabondează pe șoselele 

Germaniei occidentale
BONN 19 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

A.D.N., numărul celor lipsiți de 
adăpost și fără lucru și care va
gabondează pe șoselele Germaniei 
occidentale se ridică la 300.000. 
Acest lucru a fost recunoscut de 
Schroder, ministrul de Interne 
în guvernul de la Bonn, într-o 
declarație făcută la 17 februarie 
în Bundestag. Recent, ziarul „Die 
Kultur" care apare la Miinchen, 
scrie că o treime dintre aceștia 
sînt tineri sub 25 de ani.

Franța va contribui în mare mă
sură la întărirea acestei priete
nii și la slăbirea continuă a în
cordării internaționale.

In cadrul reuniunii a mai luat 
cuvîntul D. M. Girard consilier 
al ambasadei franceze.
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Demascarea adevăratului caracter 
al legii vest-germane cu privire 

la starea excepțională
BERLIN 19 (Agerpres).
La 18 februarie la Universita

tea Humbold din Berlin a avut 
loc o conferință consacrată adevă
ratului caracter al legii cu pri
vire la starea excepțională, lege 
care se pregătește în Germania 
occidentală. La conferință au 
participat remarcabili juriști, 
reprezentanți ai partidelor și or
ganizațiilor de masă din R. D. 
Germană, oameni ai muncii din 
întreprinderile din Berlin, stu- 
denti. Luînd cuvîntul în fața par- 
ticipanților la conferință prof. 
Kreger, rectorul Academiei ger
mane de științe de stat și ju
ridice, a subliniat că legislația 
specială din Germania occiden
tală dovedește că politica Bonn
ului „în pragul războiului" in
tră tot mai mult în impas și că 
clasele dominante pregătesc tre
cerea la dictatura fascistă fă
țișă.

Legislația specială, a subli
niat Kreger, este de asemenea 
o parte din planurile de pregă-

RANGOON (Agerpres). TASS 
In comunicatul comun sovie- 

to-birmanez, dat publicității la 
19 februarie, se spune că N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și 
generalul Ne Win, primul mi
nistru al Uniunii Birmane, au 
avut un schimb liber și sincer 
de păreri în problemele de inte
res comun, precum și în legă
tură cu unele probleme interna
ționale urgente.

Cei doi oameni de stat con
stată cu bucurie că relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Uniu
nea Birmană continuă să se 
dezvolte pe baza principiilor co
existenței pașnice și ale colabo
rării prietenești. Ei sînt convinși 
că acest lucru va contribui nu 
numai la dezvoltarea colaboră
rii dintre cele două țări pe 
baza egalității în drepturi, a 
respectării reciproce a indepen
denței fiecărei țări și a neames
tecului reciproc în treburile in
terne, ci va contribui în același 
timp la cauza păcii generale și a 
colaborării internaționale.

S-a căzut de acord asupra ne
cesității de a se încheia în cu- 
rînd un acord cultural și de a se 
elabora un program de schim
buri culturale și științifice pe 
anul 1960.

Primul ministru al Uniunii 
Birmane a confirmat încă odată 
atașamentul tării sale la politi-

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

O nouă măsură 
samavolnică împotriva 

ziarului „Avghi"
ATENA 19 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Av

ghi", autoritățile grecești au fi
xat pentru 24 februarie judeca
rea procesului împotriva zia
rului „Avghi" și al directoru
lui acestui ziar, L. Kyrkos, 
sub învinuirea de „ofen
să" adusă autorităților. Această 
ofensă constă în faptul că 
la 17 noiembrie 1959 ziarul 
a publicat telegrama mai mul
tor deputati ai opoziției care 
protestau împotriva tentativei de 
incendiere a sediului EDA din 
Mytilini (insula Lesbos) cu în
găduința vădită a autorităților.

Opinia publică din Grecia pro
testează cu hotărîre împotriva 
punerii la cale a unei noi urmă
riri judiciare împotriva ziarului 
„Avghi", împotriva încercării 
de a obține o condamnare de 
către justiție împotriva lui L. 
Kyrkos, cunoscut fruntaș poli
tic, care l-a înlocuit pe Manolis 
Glezos în funcția de director al 
ziarului „Avghi".

tire a războiului atomic agresiv 
și a revanșei, un instrument de 
continuare a „războiului rece". 
Ea este îndreptată împotriva 
reunificării Germaniei și urmă
rește acapararea prin forță a 
Republicii Democrate Germane.

Politica Bonn-ului de pregăti
re a războiului atomic a decla
rat prof. Kreger, provoacă îm
potrivirea tot mai mare a ma
selor populare. Cresc forțele ca
pabile să înfăptuiască în Ger
mania occidentală a cotitură ra
dicală spre o politică de pace, 
democrație și reunificare în con
diții de pace.

In cadrul conferinței a luat 
cuvîntul G. Thiele, fostă depu
tată în Bundestagul vest-ger- 
man, care a subliniat necesita
tea restabilirii activității legale 
a Partidului Comunist din Ger
mania. Partidul comunist este 
necesar populației vest-germane 
deoarece comuniștii demască 
planurile militare ale guvernu
lui Adenauer a declarat ea. 

ca de neutralitate și de neparti- 
cipare la alianțe militare.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a declarat 
că Uniunea Sovietică respectă 
această linie politică a Uniunii 
Birmane care aduce un aport 
pozitiv la cauza menținerii păcii 
generale.

Șefii celor două guverne con
sideră că dezarmarea generală 
este ceă mai importantă proble
mă care stă astăzi în fata lumii.

Ei au relevat că recenta pro
punere a lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
trebuie să fie discutată în modul 
cel mai minuțios la apropiatele 
tratative cu privire la dezarma
re. Uniunea Birmană salută re
centa reducere de către Uniunea 
Sovietică a forțelor sale arma
te, ceea ce reprezintă un pas 
important în această direcție.

Cei doi oameni de stat cheamă 
toate marile puteri care dispun 
de arma nucleară, precum și 
alte țări să se abțină de bună 
voie de a efectua experiențe cu 
armele nucleare.

Cei doi oameni de stat își ex
primă speranța că apropiata 
conferință la nivel înalt se va 
desfășura în spiritul înțelegerii 
reciproce și că aceste tratative 
vor da rezultate pozitive.

Actuala vizită a lui N 
Hrușciov, președintele Consiliu, i 
de Miniștri al U.R.S.S., se spu
ne în încheierea comunicatului, 
a însemnat o contribuție valo
roasă la cauza întăririi priete
niei și înțelegerii reciproce din
tre cele două țări și prin aceas
ta, la cauza întăririi colaborării 
și înțelegerii internaționale. Șe
fii guvernelor celor două țări 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
consolida și întări și mai mult 
prietenia și colaborarea dintre 
cele două țări.

PROGRAM DE RADIO
21 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Concert 
de dimineață, 9,00 Teatru la 
microfon pentru copii, 10,2,0 
Curs de inițiere muzicală : G' 1 
muzical (XII). Tradițiile cir» ...- 
cului popular în creația compo
zitorilor englezi, 11,30 De ziua 
ceferiștilor, 13,10 De toate pen
tru toti, 14,00 Pagini alese din 
muzica ușoară romînească, 18,00 
„Drumeții veseli", 19,30 Teatru 
la microfon : „Tabacherea de ar
gint". Adaptare radiofonică du
pă piesa lui John Galsworthy,
21.15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,00 Melodii popu
lare romînești din Banat, 8,30 
Clubul voioșiei. 9,30 Cîntecul 
săptămînii : „Cîntecul țesătoare
lor" de Emil Lerescu, versuri de 
Veronica Porumbacu, 10,00 Bu
chet de melodii sovietice, 10,50 
Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". 14,30 Cine știe cîști- 
gă ! 16,00 Vorbește Moscova !
17.15 Instantanee cultural-artis- 
tice la Grivita Roșie.

Radiojurnale și buletine de 
știri : Programul I — 7,00,
13,00, 19,00, 22,00, 23,52; Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20.00, 
23,00.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
21 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Casa părintească; AL. 
SAHIA : Ceasul s-a oprit la 
miezul nopții; MUNCITORESC : 
Prima zi; PETR1LA: Oleko 
Dundici; LONEA : Fatima; LI- 
VEZENI : Godzila; AN1NOASA : 
Stelele; VULCAN : O întîmplare 
extraordinară (seria Il-a); LU- 
PENI : Micuța; BARBATENI : 
D-ale carnavalului; URICANI : 
O întîmplare extraordinară (se
ria I-a).


