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Duminică după-amiază în fața Sfatului popular orășenesc Pe
troșani un numeros public a întîmpinat ștafetele organizate în 
cinstea, zilei de 8 Martie. Purtătoarele mesajelor femeilor muncitoare 
din raion au adus cu ele dorința fermă a acestora de a depune 
eforturi deosebite pentru a întîmpina ziua de 8 Martie cu noi! 
succese în muncă. IN CLIȘEU: O parte din ștafeta organizată 
în cinstea zilei de 8 Martie care va. pleca la Deva mîine dimi
neață.

ÎN DAR OȚEL ARI LOR
Un sunet prelung anunța în

cheierea șutului. Mîini harnice 
curățau strungurile, rabotezele, 
bancurile de lucru. Nimic nu 
schimba atmosfera specifică sfîr- 
șitului de schimb. Doar cu cîte- 
va minute mai tîrziu, cînd în 
fața atelierului mecanic s-au în- 
tîlnit zeci de tineri gălăgioși și 
veseli, numai atunci se vedea că 
tinerii nu și-au
încheiat încă r_ . _
munca. (
In” eSTtei 

Doșa...
O cascadă de rîsete izvorî din 

mijlocul grupului, în timp ce tî
nărul Doșa loan comandantul 
brigăzii de muncă patriotică a 
funicularului ieși în față pentru 
a-și chema membrii echipei. In 
timp ce Drăgan Miorița, Beser- 
man Maria și Hoțea Măriuca 
se amuzau încă de „comanda" 
făcută de Manea Eugen, frezo
rul cel tînăr neîntrecut în șotii, 
grupului lor se alăturaseră și 
Bălin Ana, Buruian Iulișca, Ză- 
ran Nicolae, Dan Emilian, K6- 
kosi Arcadie și toți ceilalți care 
făceau parte din brigada patrio
tică a lui Doșa.

— Să vedem ce te faci la fier 
vechi cu atîtea fete? continuă cu 
glumele Eugen.

Doșa îl privi, zîmbi îngădui
tor și-i spuse scurt:

— Vom vedea 1
Anton Diaconescu. strungarul 

ce poartă comanda brigăzii de 
muncă patyotică a sectorului 
mecanic privi pe cei rămași în 
grup și nu-și putu ascunde un 
zîmbet de mulțumire zărind prin
tre tineri și cîțiva fierari și lă
cătuși mai vîrstnici. Erau Puș
caș F., Burlec I., Doja Gh., 
Szuhan F.

Peste puțin timp, nu departe 
de atelier, a și început munca. 
Lăcătușul Rădoi și fierarul cel 
vîrstnic se simțeau acum la fel 
de tineri ca Manea sau Hoțea,

Citiți în pag. IV-a
• Declarația comună sovie- 

to-indoneziană
• Declarația lui Muhammed 

Naim în legătură cu apro
piata vizită a lui N. S. 
lirușciov în Afganistan

• N. S. Hrușciov s a îna
poiat la Djakartai 

ca toți acei ce în această după- 
amiază țineau să contribuie lai 
completarea cu fier a vagoanelor 
ce urmau să plece a doua zi 
spre Hunedoara.

...Au trecuL cîtevai ore. Munca 
s-a încheiat. Fetele din echipa 
lui Doșa au venit să dea răs
punsul lui Eugen.

— Iată ce-au colectat fetele: 
8000 kg. cablu 
vechi.

A doua zi — 
vineri dimineață 
cîteva autocami 
oane au părăsit

incinta minei Aninoasa plecînd 
spre Petroșani. Trebuiau să se 
grăbească. In gară aștepta tre
nul de Hunedoara.

In aceeași zi la prînz au ple
cat delegații Văii Jiului la Con
ferința regională de partid.

Nu peste mult și trenul cu 
cele 17 vagoane încărcate cu 
fier vechi a pornit spre orașul 
oțelarilor.

L. LICIU

PENTRU
Pe poarta Uzi

nei de reparat u- 
tilaj minier din 
Petroșani ies zil
nic numeroase ca

mioane care 
transportă spre 
toate exploatări

le și uzinele Văii Jiului rodul 
> muncii metalurgiștilor de aici: 
piese de schimb pentru utilajele 
de mină, armături și multe al
tele. Deunăzi. într-un astfel de 

i camion, aranjați în ordine, cîți
va zeci de stîlpi de abataj au 
luat drumul către frontalele mi
nei Lupeni. Erau o parte din cei 
aproape 200 de stîlpi metalici 

uzina îi va trimite mi-pe care 
nerilor de la Lupeni în luna 
aceasta

Muncitorii secției construcții 
metalice ' se străduiesc să-și în
deplinească și depășească sarci- 
ne de plan la confecționarea stîl- 
pilor metalici. Astfel 
data de 22 februarie 
depășit sarcina de plan 
11,2 tone stîlpi de 
La obținerea acestui 
de seamă și-a adus contribuita 
echipa condusă de iov. Toth hi-

pînă la 
ei și-au 
la zi cu 

abataj, 
rezultat

Marți
1 martie

1960
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Reales președinte 
pentru a șasea oară

Multe lucruri bune se pot 
spune despre muncitorul sondor 
Iacobescu Dumitru de la între
prinderea de explorări Lupeni. 
Venit în Valea Jiului de pe me
leagurile Olteniei a îndrăgit 
profesia de sondor. Aci a fost 
primit în rîndurile partidului. 
Fruntaș la locul de producție, 
exemplu în muncă, tovarășul 
Iacobescu Dumitru folosește din 
plin izvorul nesecat al învățătu
rii partidului.

— Viață mai bună, noi ne-a 
creăm. Haideți ortaci — așa își 
îndeamnă cu orice prilej Iaco
bescu, tovarășii de muncă. în
deplinirea planului, realizarea de 
economii la prețul de cost și e- 
ducarea omului în spiritul nou
lui! este o sarcină de prim ordini. 
Nu rareori îl găsești seara tîr
ziu, completîndu-și acasă car
netul cu sarcini de rezolvat pen
tru a doua zi.

Pentru meritele sale, munci
torii de Ia sectorul de foraj Băr- 
băteni, adunați în adunarea ge
nerală a comitetului de secție 
sindicală pentru darea de seamă 
și alegeri, l-au reales cu unani
mitate de voturi președinte pen
tru a șasea oara.

GRIGORE GOANȚA 
corespondent

Curs de calificare
Pentru ridicarea calificării pro

fesionale a cadrelor contabile, con 
ducerea LC.R.T.I. din Petroșani a 
organizat un curs de calificare.

Ea acest concurs sînt înscrise 
tovarășele Camen Maria, Pețan 
lolanda, Popescu Ana, Purcaru 
Ana, Edelștein Laura, Deheleanu 
Ghizela, Buse Ileana, Udrea Vio 
rica și altele. Cursul inițiat cons
tituie un mijloc de îmbogățire 
și împrospătare a cunoștințelor.

ELENA ALERGUȘ 
corespondentă

MINERI
liu. Dar stîlpii de abataj sînt nu
mai unul din zecile de sortimen
te de materiale produse de sec
ția construcții metalice pentru 
nevoile minerilor. Tot aici se 
confecționează și tuburile de a- 
eraj. Tnțelegînd faptul că de, je
lui cum muncesc ei depinde ca 
minerii să aibă uri aeraj mereu 
mai bun, muncitorii din echipa 
condusă de Voinici Ștefan au 
corifecționat în luna aceasta 
peste planul la zi o cantitate de 
circa 4 tone tuburi de aeraj. Cu
pe de elevator pentru prepura
ția Lupeni, rame pentru susține
rea cupelor necesare la mina A- 
ninoasa, scocuri fixe pentru mina 
Vulcan inele de betonare, totul 
se produce aici, în secția de 
construcții a uzinei.

La confecționarea acestor pie
se echipa de lăcătuși condusă de 
Costache Dumitru, lăcătușii’ 
Grămadă Romulus, sudorul Mun- 
teanu Alexandru și alții s-au e- 
vidențiat prin eforturile depuse.

Succese demne de remarcat 
au obținut și muncitorii secției 
mecanice. La începutul lunii fe
bruarie a fost adus de la mina 
Petrila un cilindru de compresor

Brigăzile de muncă patriotică de la atelierul mecanic al mi
nei Petrila s-au angajat recent să colecteze însemnate cantități 
de fier vechi și să obțină economii prin recuperarea de materiale. 
Un membru de frunte al uneia din brigăzile de muncă patriotică 
este tînărul candidat de partid, lăcătușul Marian Clement. Cu a- 
ceeași conștiinciozitate cu care participă la acțiunile brigăzii, el 
muncește și în atelierul de ajustaj. IN CLIȘEU: Tovarășul Ma
rian Clement la locul său de muncă.

Activitatea cabinetului tehnic 
poate ii imhunâtaiMâ

îndrumați de către 
tia de bază, numeroși

organîza- 
muncitori, 

tehnicieni și ingineri de la ter
mocentrala Pairoșeni aduc prin 
propunerile lor de inovații o 
contribuție valoroasă la îmbu
nătățirea procesului de produc
ție. Un rol important în crea
rea condițiilor pentru creșterea 
avîntului continuu al mișcării 
de inovații și raționalizări îl' au 
cabinetul tehnic și cercul A.S.I.T. 
Astfel, planul tematic pentru 
inovații și raționalizări pe anul 
1960 a fost afișat din timp în 
toate secțiile uzinei. Acest lucru 
arată că la termocentrala Paro- 
șeni există o preocupare față de 
mișcarea de inovații. Pentru o 
documentare justă, la întocmi
rea planului tematic cabinetul 
tehnic si comisia de inovații au 
solicitat sprijinul secțiilor din u- 
zină. Acest lucru s-a făcut cu 
scopul orientării activității de 
inovații și raționalizări spre re
zolvarea celor mai importante 
probleme ridicate de procesul de 
producție.

O contribuție în rezolvarea o- 
biectivelor propuse în planul te
matic o aduce activitatea gaze
tei de perete „Inovatorul". Prin 
informări operative gazeta pro
pagă noul și utilul în anumite 
procese tehnologice, vorbește 
despre metode avansate de mun
că și recomandă uneori litera
tura de specialitate. Acest lucru 
a dezvoltat într-o bună măsură 
interesul 
lor
rea 
lor 
mie

muncitorilor, ingineri- 
și tehnicienilor pentru citi- 
cărților tehnice și a reviste- 
de specialitate. Cete peste o 
de cărfi tehnice distribuite

de 100 m.c. Alezarea acestui ci- j 
lindru, după normative trebuia J 
făcută în 10 zile. Minerii petri-) 
leni le-ou cerut muncitorilor deS 
la U.R.U.M.P. să le termine j 
compresorul cit mai repede, \ 
Strungarii Cioara Iosif, B logh ) 
Ladislau, Rerekes Constantin, A 
sub îndrumarea maistrului Kar- > 
da Adalbert s-au sfătuit și au C 
găsit că lucrînd in mod r.'țio- J 
nai ei pot îndeplini comanda i 
mult mai repede. După 7 zi/e \ 
cei trei strungari au terminali 
alezajul cilindrului de compre-X 
sor. i

Metalurgiștii de la U.R.U.M.P. I 
vin în ajutorul minerilor și din'/' 
alte bazine miniere ale țării. Nu\ 
de mult 
rilor de 
rate de 
lare.

Acum 
vopsitorie, 10 cărucioare reîncăr- I 
culoare cu b'mdă așteaptă ulti- $ 
mult retuș pentru a lua calea ? 
spre subteranul minelor Văii y 
Jiului, spre a ușura efortul fizic 1 
al minerilor de la înaintări. La C 
confecționarea acestor reîncăr- > 
cătoare s-au evidențiat lăcătușii \ 
Vas iu loan, Nică Virgil, Masek j 
Vicențiu și Voicule^eu Vasile. C

I. MUNTEANU >

au fost trimise muncite- ? 
la Brad 50 bucăți .apa- l 
cuplare pentru funicii- \

în secția de expediție, la

de către cabinetul tehnic pe baza 
fișelor de evidență oglindesc a- 
cest lucru.

Anul acesta au fost înregis
trate inovații valoroase. In a- 
ceastă direcție un însuflețifor e- 
xemplu a fos* dat de membrii șî 
eandîdații de partid. Tovarășul 
Popescu Ioan, muncitor lăcătuș 
și inovator cunoscut, nu se o- 
prește în activitatea sa la o prac
tică îngustă și sectară. El antre
nează în mișcarea de inovații șî 
raționalizări și pe alți munci
tori. j

In registrul de evidență a ino
vatorilor și răționalizatorilor se 
înscriu noi nume de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Jitveanu 
Ilie, muncitor, a prezentat anul 
trecut mai multe propuneri de 
inovații. Anul acesta se prezin
tă împreună cu tovarășul Joja 
Andrei ca autori ai unui dispo
zitiv de îndoit' țevi de alamă pen
tru preîntălzitorîî" de joasă pre
siune. Tehnicianul Surmei Mihai 
împreună cu muncitorul Țerva 
Ioan și maistrul mecanic Crainic 
Petru, au adus îmbunătățiri im 
portante pentru automatizarea 
mașinii de rîndelat. Dina Gheor- 
ghe, tehnician, a propus o inova
ție interesantă: crearea unuî 
dispozitiv pentru pulverizat un 
amestec lichid de motorină șî 
sare care să împiedice aderența 
prin îngheț a cărbunelui în va
goane.

Cu toate rezultatele obținute 
în activitatea de lărgire a miș
cării de inovații, la termocen-

Astfel, toată

cabinetului 
conferințe 
Tovarășul

căriî de inovații, 
trăia Paroșenî se înregistrează 
și unele lipsuri.
propaganda tehnică se rezumă la 
activitatea gazetei „Inovatorul**. 
Lipsește un panou program. Or
ganizarea de concursuri pe dife
rite teme de inovații este negli
jată. Dacă anul trecut, membrii 
cercului A.S.I.T. aveau o activi
tate mai rodnică, în prezent uită 

<chiar de existența
tehnic. Referate sau 
tehnice nu se țin.
Mocuz Liviu, responsabilul cabi
netului tehnic, nu s-a ocupat de 
aceste probleme. Comisia de ino-i 
vații și cabinetul tehnic nu uite 
măresc ca' inovatorii șî1 raționa-] 
lizatorii să, fie stimulați și din] 
punct de vedere moral. Se pot or- 
ganiza în cadrul cabinetului teh
nic sau în altă sală corespurt- ' 
zătoare expoziții care să- i'nfor-i 
meze pe toți muncitorii din u-i 
zină despre inovațiile făcute, va-] 
loarea lor economică, cine sînți 
autorii și recompensele acordate.
In această privință cabinetul: 
tehnic și comisia de inovațttj 
n-au primit ajutor nici din parteaj 
comitetului sindical.

Pe bună dreptate unii tovarășii 
califică activitatea cabinetului: 
tehnic nesatisfăcătoare și mimă-' 
rul inovațiilor înregistrate pui 
mult sub posibilitățile reale.

De aceea se cere luarea de. 
măsuri corespunzătoare în vede-i 
rea îmbunătățirii activității înwj 
valorilor și raționalizaforilor de] 
la termocentrala Paroșenî. !

A. N.
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*Un mărțișor pentru 
omenire

unreuga

Potrivit
strîm-

Proiect anți lor 
structorilor de locuințe le 
dăruim de 1 martie apar
tamente noi. Sînt construi
te pe măsura „capacității"

Prima zi de martie, prima zi de mărțișor. Semn 
că vine primăvara și odată cu ea atîtea bucurii! 
Poate tocmai de aceea oamenii au prins obiceiul 
să ofere celor dragi tradiționalul mărțișor: o 
frunză de trifoi, un iepuraș stînd în două lăbuțe, 
un elefant cu trompa-n vînt, o potcoavă... neapă
rat găsită sau cine știe ce alt mic obiect de po 
doabă, legat cu atît 
în roșu și alb.

Oferim mărțișoare 
lor cărora dorim să 
zi a primei luni de

Unor persoane, cu 
s-au dăruit însă mărțișoare deosebite de cele tra
diționale și, deși de obicei oferirea mărțișorului 
se face cu discreție, ne permitem ca în pagina de 
față să vă informăm despre cîteva din aceste 
mărțișoare.

ir

NIMIC!

de cunoscutul șnur împletit

celor apropiați, tuturor ce
le aducem bucurie în prima 
primăvară...
prilejul zilei de 1 martie, li

Măr|iș©r ©icrit mai de malt

«
«
«
t 
t 
f 
♦ f 
i

. *

Este acela ce împodo
bește biroul sectorului II 
al minei Petrila. Un măr
țișor pe care îl rîvnesc 
multe din colectivele sec
toarelor minelor Văii Jiu
lui : Casca de aur a teh
nicianului. Minerii sectoru-

lui II al Petrilei îl merită 
însă pe deplin. In 1959 ei 
au îndeplinit planul anual 
la data de 20 noiembrie. 
Noul an le-a adus noi iz- 
bînzi: pînă în prezent, 
harnicii mineri ai sectoru
lui II, în frunte cu Firoiu 
Ioan, Michiev Gheorghe,. 
Păsărică Nicolae, Cristea 
Nicolae au dat patriei mai 
bine de 2000 tone de căr
bune peste plan. Semn că 
și în 1960, pe harnicii mi
neri ai acestui colectiv îi 
așteaptă multe bucurii 1

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

.capacității
lor. Cum... sînt prea 
te?? Nu face nimic. Sînt 
făcute chiar de ei. Nu au 
decît să reducă în conti
nuare prețul unui aparta
ment pe seama spațiului 
locuibil. Sau dacă nu le 
convine „mărțișorul" să 
construiască mai bine și 
mai ieftin !

Tovarășului Boda loan, 
maistru miner în sectorul 
IV de la mina Lonea nu i 
s-a oferit nici un mărți
șor. Nici măcar un... nod 
la batistă care să-i amin
tească de brigada lui Borz 
Hristache ce i-a fost re
partizată pentru a o ajuta 
să lichideze cu rămînerea 
în urmă. Minerii din bri
gadă socotesc însă că deși 
prilejul mărțișorului a tre
cut, maistrului Boda loan 
i se pot „oferi" de acum 
înainte „doze" sporite de 
critică pentru a-1 vindeca 
de boala neglijenței față 
de îndatorirea de a sprijini 
brigăzile rămase în urmă.

Pentru multi 
în puține rînduri

T. A. P. L.-ulUl
un aspirator electric de 

praf, o găleată de apă și 
o perie de frecat seînduri. 
(Nu se face nici o aluzie 
la curățenia restaurante
lor).

întreprinderii
„6 August”
articol care îi lipseș-un 

te: salam de calitate su
perioară.

O. C. L.-uîui
O fabrică de mărțișoa- 

re, dar noi și frumoase 
nu... tot aceleași puse 
vînzare în fiecare an.

Pentru I. 0
Autobusele 
merg mai 
pul la întîmplare,

locale 
tot tim-

fără să se respecte 
orarul.

/

O. Petroșani
Ceas cu cuc (o vechitură) 
Poate n-ar fi adecvat 
De aceea (precum se vede) 
Vă dăm un ceas...

adevărat. 
Așa că de-aci-nainte 
Avînd și ceas...

pe autobus 
Se va respecta orarul 
Atît în „jos“

cît și în „sus". 
Bunăoară nu înseamnă 
(O spunem doar cai chestie) 
Ca ceasul să fie acela 
Căruia să i se ceară 
Să facă... concesie.
Este cu ceva mai simp.u 
(E doar inspirație!) 
Ca după-un orar anume 
Să se intre n stație.

MICROSCOP
Sanepidului

un aparat automat pen
tru detectarea „neregulilor 
în păstrarea curățeniei" și 
care să meargă singur 
pe... teren (nu în altă 
parte).

Chiulangiilor
Benches Alexandru 
și Sebestyen Ștefan 

de la preparația 
Petrila.

Fie subteran 
saiu la supraFAȚĂ 

Faci ce faci
și arzi numai la gaz 

Ca să-nțelegi în sfîrșit 
că nu e bine 

Drept „mărțișor" îți oferim 
un pic de... OBRAZ.

un mărțișor oferit 
iov. Dobrin Silvia, peda
gogă la internatul de fete 
al Școlii medii mixte nr. 
1 Petroșani. Și nu întîm- 
plător. Mătura face parte 
din arsenalul ei „pedago
gic" și o folosește destul 
de des la „corectarea" 
comportării unor eleve în 
internat. Nu de mult ele
vele Ștefan Brîndușa, Ște- 
fănescu Ileana și altele au 
avut de-aface cu efectele 
„educative" ale măturii 
mînuită cu „înțelepciune 
pedagogică" de către tov. 
Dobrin Silvia.

Fetele din internat ar fi 
fost mult mai bucuroase 
dacă „mărțișorul" ar fi 
fost oferit conducerii școlii, 
pentru a „mătura" cu a- 
iutorul lui asemenea apu
cături din rîndul corpului 
rl î d o î r»

Scandalagiului
Dragomir Gheorghe 
din Lupeni, care 
pentru beții și acte 
de huliganism a fost 
sancționat de orga

nele judiciare.
năravuri învechite

Poate așa, cu 
mărțișorul nostru...

La baza de lansare de 
rachete și 
la Cap 
(S.U.A.) 
trează eșec după eșec.

(Ziarele)

ales din căr
bune, fiind în 
cantități mari 
și în bulgări, 
poate fi văzut 
mult mai bine 
cu ochiul 
ber.

Se pare 
acordarea 
cestui mărțișor 
brigăzii lui 

Socaci Mihai a stîrnit ne
mulțumiri, deoarece la
mina Vulcan mai sînt și 
altele care se „disting" 
prin neglijarea obligației 
de a da cărbune cu un 
procent de șist cît mai re
dus. Alții au fost de păre
re că acest mărțișor e ne
potrivit, considerînd că ar 
fi fost mai bine să se o- 
fere brigăzilor în cauză 
drept mărțișor, ceea ce 
într-adevăr le lipsește, a- 
nume mai mult simț de 
răspundere față de înda
torirea de a da din abata
jele lor cărbune de cali
tate I

ÎNLOCUITOR
Idealul birocratului 

fost întotdeauna să i 
cît mai puține cereri 
rezolvat. Pentru că nu 
putut ajunge la acest 
cru, birocrații au găsit 
tuși o „rezolvare": veșni
cul răspuns „vino mîine". 
Pentru a nu se obosi prea 
tare repetînd într-una a- 
ceastă formulă, le dăruim 
ca mărțișor un „înlocuitor 
ideal": GRAMOFONUL
(cam vechi dar... e în 
„ton" cu destinatarii).

sateliți de
Canaveral 

se înregis-

oferit drept 
mărțișor minerilor 
gada condusă de 
Mihai de la mina 
Microscopul oferit 
brigăzi are un 
pur simbolic, deoarece șis
tul pe care ei îl lasă ne-

din bri-
Socaci 

Vulcan.
acestei 

caracterStrungarului Gabor Ale
xandru de la U.R.U.M.P. 
i-a fost teamă că de 1 
martie nu-i 
va face nimeni 
cadou vreun 
mărțișor pen
tru că, a zis 
el, cei „sîr- 
guincioși" sînt 

întotdeauna 
uitați. Noi ne 
gîndim totuși 
la el și 
toți cei a 
menea lui. 
facem 
chiar 
șorul" 
re și 
cut 
o „rotiță 
butată 
greutate de... 
40 kg.
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O.A.D.L.F. Petroșani nu a- 
sigură aprovizionarea în 
bune condiții cu legume 

și zarzavaturi.

A devenit celebru n 
lumeai-ntreagă 

Cap Canaveral —
cei din S.U.A. 

La radio, în presă 
Pomenit adesea a fost 
Ca bază de lansare 
De rachete

(O treabă foarte grea!) 
„Hercule", „Titan"

și „Jupiter" 
D aci și-au luat ei „zbor" 
Ca după un scurt

salt acrobatic 
In flăcări să dispară 
De-al cosmosului dor. 
Tot de-aici,

pe unde herțiene 
Comunicate întocmite sec 
Vesteau 
La Cap

găsesc pe piața

deci „mărțișorul" 
de morcov și țeiină. 
decît să-1 decupeze 
ramă să-1 așeze 
poate, iluzoriu

cadou 
„mărți- 
pe cai- 
î-a fă- 
singur: 

re- 
în

Sînt
(Sigur că ai să consimți)
Ca să fie lichidate
Mărțișor: O mare doză de

BUN SIMȚ.
---------------- O--------

DELAPIDATORULUI
Crișan loan 

din Lonea, re
cent condam
nat de Tribu
nalul popular 
al
Petroșani
2 ani 
soare.

raionului 
la 

închi

ce te ții de gratii oare ? 
spunem noi ca toți s-o știe) 
delapidat miișoare

De
(O 
Ai
Si-swnm stai la... ouscărie.

Rar se
(Multe și de calitate bună) 
Oferim
In loc 
N-au 
Și în 
Astfel 
Vor avea-o impresie: 
Că-s de toate-n magazine 
Și-or scăpa de-obsesie.
(Natural numai în cazul 
cînd tovarășii din OADLF 
sînt obsedați de vreun 

gînd în acest sens).

a 
aibă 

de 
s-a 

: lu- 
to-

Cei din

lumii toate : 
Canaveral —

EȘEC.
Casa Albă

(și specialiștii)
Suspinau amar
„A fost un defect, dar unde 
Nu avem habar".
Ca defectele

să fie „lichidate", 
Rachetele în flăcări 

să nu 
La Cap Canaveral 
Se poate adopta 

o idee 
Montîndu-se

un scripete pe

piară

bună

Lună.
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Traversarea de iarnă a Carpaților 
meridionali

Ț
£

l

călători neobișnuiți. Toți 
un echipament deosebit, 

grele, schiuri și multe o- 
ciudate. Numai specialiș
ti putut recunoaște în ei

Cu două săptămîni în urmă, 
într-o seară, din gara Petroșani 
s-au urcat în trenul de Simeria 
trei
purtau 
ranițe 
biecte 
tii ar
trei alpiniști. Obiectivul aparatu
lui fotografic i-a surprins pe cei 
trei (într-adevăr alpiniști) — 
Zolotaru Alexandru. Tamaș Va- 
sile și Vladislau Silviu în mo
mentul plecării trenului. Ei se 
îndreptau spre Herculane de unde

vor porni să traverseze CarpațiU 
meridionali. Dacă ne gîndim că! 
fiecare alpinist poartă asuprat 
lui un echipament de 30 kg., că 
va trebui să doarmă 15 nopți în 
corturi și că are de străbătut o 
distanță de cîteva sute de kilo
metri în aproape 300 de ore ne 
putem da seama de voința, dîr- 
zenia, rezistența și curajul aces
tor alpiniști din Valea Jiului.

In traversarea Carpaților
au pornit din Herculane la 24 
februarie a. c. urmînd să ajungă 
în Petroșani la 30 martie.

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

taă fie odihna îBtliiata 
IiiHWIii în niofimlie
Printre activitățile ce se or

ganizează zilnic la clubul mi
nier din Lupeni, se numără și 
seara de odihnă organizată în 
cinstea fruntașilor în produc
ție de la sectorul I A.

Tov. Nagy Carol președin
tele comitetului de secție sin
dicală, într-o scurtă informare 
a arătat felul în care colecti
vul sectorului amintit a luptat 
și luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Ca re
zultat al eforturilor depuse de 
harnicii mineri, tehnicieni și 
ingineri, sectorul I A deține 
de aproape 2 ani drapelul de 
sector fruntaș pe exploatare.

La aceste rezultate au con
tribuit în mare 
ziie conduse de 
Feher Vasile. 
dru și brigada 
dusă de Velek 

i ne drapelul de 
! șă pe sector.
; Brigada artistică de agitație 
[ nou înființată a sectorului 
i VIII transport, a pregătit pen- 
; tru fruntașii în producție de 
[ ia sectorul I A un frumos pro- 
; gram artistic pe care l-a pre- 
i zerrtat în cadrul serii de o- 
! dihnă.

I

ei

Penultima etapă în campionatul 
raional de popice

A mai rămas doar o singură 
etapă pînă la terminarea 
pionatului raional de popice 
situația 
încă 
der, 
vins 
încă
(una restanță) ceea ce poate să-i

a- 
deca rn- 

Și 
clasamentului rămîne 

neclarificată. Actualul li-
Voința Petroșani deși a în- 
duminică Utilajul, mai are 
de susținut două întîlniri
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♦
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♦
♦ 
ț

♦
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0 duminecă sportivă!
ț

răpească locul I. Este posibil 
cest lucru deoarece în jocul 
duminică cei de la Voința s-au 
prezentat sub orice așteptări. 
Nici un jucător nu a reușit să 
depășească 400 p. d. Aceasta a- 
rată că jucătorii de la Voința se 
bazează 
decît pe 
greutate 
cu 73 p.

Alte rezultate:
Uricani
1996—2209 p.d.; Minerul Lupeni 
— Parîngul Lonea, 2211—2096 
p. d.; Minerul Vulcan — Viscoza 
Lupeni (au învins primii cu o 
diferență de 55 p. d.).

mai mult pe experiență 
antrenamente. Cu mare 
ei au reușit să învingă 
d. diferență.

Constructorul
Constructorul Lupeni,

Organizațiile de bază de la mina Petrila
1ș< lărgesc activele fără de partid

Una din căile importante de 
î-întărire și consolidare a legătu
rilor partidului cu masele o con
stituie crearea în jurul organi
zațiilor de bază a unor puter

nice active fără de partid, 
vînd în jurul lor active fără 
partid puternice, organizațiile 
'bază își măresc capacitatea 
organizare și mobilizare a mase
lor la rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției econo
mice și culturale. Conferința ra
ională de partid a trasat orga
nizațiilor de bază sarcina de a 

riărgi activele lor fără de partid. 
In acest scop, la mina Petrila 
s-au luat o serie de măsuri.

Intr-o recentă plenară a comi
tetului de partid, la care au par
ticipat toți secretarii organiza
țiilor de bază, s-a indicat cum 
‘trebuie să muncească birourile 
organizațiilor de bază pentru a 
crea active fără de partid puter
nice. S-a indicat ca în aceste ac- 

i itive să fie atrași mineri și mun
citori fruntași în producție, ino
vatori, cei mai buni 
ingineri participant 
viața obștească.

Pînă nu de mult 
de partid al organizației de bază

I. C. O. Petroșani a cîștigat drapelul 
de unitate fruntașă pe regiune

măsură brigă- 
Cotroază Ioan, 
Fodor Alexan- 
de tineret con- 
loan, care deți- 
brigadă frunta-

MICA AVRAM
corespondent

3 A- 
de 
de 
de

tehnicieni și 
activi la

activul fără
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la Paring
Sîmbătă și duminică, caba- f 

na Paring 
măt deosebit. Cei peste 40 de __ 
sportivi prezenți — tineri și | 
vîrstnici — s-au întrecut atît ț 
în probe de schi pe pîrtiile din f 
jurul cabanei cît și la un con
curs de șah, organizat în ca
bană. La șah întrecerea a fost 
cîștigată de studentul Florea 
Alexandru de la I.M.P. care 
nu a suferit nici o înfrîngere. 
Pe locurile II și III s-au cla
sat Muschevici M. tot de la 
I.M.P. și Inel Ioan de la, E. M. 
Petrila. La concursurile de schi* 
întrecerea a fost mai pasio- î 
nantă participînd toți cei pre- ♦ 
zenți la cabană. Iată rezulta- * 
tele pe probe: fond 10 km. se-, 
niori: locul I. Inel Ioan (Mi- • 
nerul Petrila); fond 5 km. fe- t 
mei: locul I. Gerștembrein * 
Margareta (Voința Petroșani); 
coborîre seniori și slalom spe
cial : locul L Gerștembrein 
Andrei (Voința Petroșani); 
slalom uriaș senioare: Piter 
Ana iar la juniori Urlich Io
sif.

Tuturor cîștigătorilor pe pro
be, organizatorii le-au înmînat 
diplome și insigne. Dar pentru, 
buna organizare merită evi- 
dențiati și tovarășii Edelin 
Francisc, Lupșa Ernest și al
ții care au contribuit mult la 
organizarea în modul cel mai 
plăcut a timpului liber celor 
veniți să-și petreacă o zi de 
odihnă la cabană.

a cunoscut un frea- ț

Zilele trecute a avut loc la 
clubul I.C.O. din Petroșani o 
ședință de producție. Cu acest 
prilej s-a analizat felul în care 
a muncit colectivul I.C.O. Petro
șani în cadrul întrecerii socia
liste cu celelalte întreprinderi 
comunale din regiune și felul în 
care s-au achitat salariații aces
tei întreprinderi de sarcinile ce 
le-au stat în față.

Pentru rezultatele importante 
obținute în activitatea sa, colec
tivului I.C.O. Petroșani i s-a de
cernat drapelul de unitate frun
tașă pe regiune.

lnmînînd „Drapelul de unitate 
I.C.O. fruntașă pe regiune", to
varășul Burtescu Marin, delegat 
al Sfatului popular regional a 
felicitat muncitorii și tehnicienii 
de la I.C.O. Petroșani pentru 
succesele datorită cărora au cîș- 
tigat întrecerea pe anul trecut.

Din darea de seamă prezentată 
cu acest prilej a reieșit că în 
cursul anului 1959 colectivul în
treprinderii și-a 
valoric global cu 
prețul de cost a 
5,47 la sută față 
zîndu-se beneficii
peste 2.000.000 lei.

depășit planul 
11,31 la sută, 
fost redus cu 
de plan, reali- 
în valoare de

Mai mulți tovarăși care s-au 
înscris la cuvînt au arătat că 
succesele înregistrate se datoresc 
muncii politice desfășurată în 
mijlocul salariaților de organi
zația de partid. Ei au arătat că 
cele mai bune rezultate au fost 
obținute de unitățile I.C.O. din 
orașele Petroșani, Aninoasa și 
Vulcan.

O contribuție însemnată la 
realizarea sarcinilor de plan, la 
o mai bună deservire a popu
lației au adus-o tovarășii Ciornei 
Mihai, Coc Ioan, Trofin Romeo, 
de la secția electrică, Cătunoiu 
I., Cicea loan, Cristea Ionel de 
la atelierul mecanic și auto, șo
ferii Sipos Ștefan, Szilagyi De- 
zideriu, Balint Iuliu, Moldovan 
Ștefan, Anghel Teodor, Stoica I., 
Coca David și Bodescu Aurelian.

Luînd cuvîntul în numele co
lectivului de conducere, tov. Vă- 
lureanu Mihai, directorul între
prinderii a arătat că pe lîngă 
realizările obținute mai sînt și 
unele lipsuri în ceea ce privește 
buna deservire a oamenilor mun
cii, lipsuri care trebuiesc cît 
mai grabnic înlăturate.

FRANCISC WEBER 
corespondent

nr. 2 era format din circa 60 de 
tovarăși. După plenară, biroul a- ■ 
cestei organizații de bază a in
tensificat munca cu oamenii din 
sector reușind să mărească ac-' 
tivul la peste 90 de tovarăși. Din 
activ fac parte 43 mineri care 
lucrează în abataje sau pregă-, 
tiri, iar ceilalți fiind mineri de 
la alte lucrări, vagonetari, me-' 
canici, artificieri și tehnicieni.. 
Printre aceștia se numără mi
nerii Bejan Vasile, Popescu Ioan, 
Maxim Vasile și alți fruntași în 
realizarea sarcinilor de produc
ție.

O muncă stăruitoare pentru 
lărgirea activului fără de partid 
a depus și biroul organizației de 
bază nr. 3. Fiecărui membru din 
biroul organizației de bază i s-a 
repartizat sarcina de a recruta 
pentru activul fără de partid to
varăși corespunzători. Ei au în
tocmit cîte un tabel cu toți aceî. 
oameni ai muncii pe care îi con
siderau că. datorită calităților 
lor, merită să facă parte din ac
tivul fără de partid. Apoi au dis
cutat cu fiecare om în parte, in-, 
teresîndu-se îndeaproape de tre
cutul lor politic, de munca pe 
care o desfășoară în prezent. 
Cei recrutați în activ au fost' 
confirmați în ședința de birou. 
Astfel au fost selecționați în ac- 

- tivul fără de partid peste 90 de 
muncitori.

Marea majoritate a organiza
țiilor de bază acordă o deosebită 
atenție ridicării nivelului politic 
al celor ce fac parte din activul' 
fără de partid. Tovarășii din ac
tivul fără de partid sînt invitați 
la diferite conferințe, pentru ei 
se țin expuneri asupra principa
lelor hotărîri ale partidului și 
guvernului. O parte din membrii 
activului fără de partid sînt în
cadrați la învățămîntul de partid.

Pe baza indicațiilor date dej 
Comitetul raional Ude partid, co
mitetul de partid de la E. M. 
Petrila pregătește o consfătuire 
cu membrii birourilor organiza
țiilor de bază care răspund di
rect de munca cu activul1 fără de 
partid. Această consfătuire are 
drept scop generalizarea expe
rienței pozitive în munca cu ac
tivul fără de partid, ceea ce va 
da organizațiilor de bază posi
bilitatea de a munci mai rodnic 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau în față.

DOBRICAN TRAIAN
activist al comitetului de partid 

al minei Petrila
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Să educăm temeinic cadrele de mîine
La Grupul școlar minier din 

Petroșani studiază un însemnat 
număr de elevi din diferite loca
lități ale raionului nostru. Prin 
grija partidului și guvernului 
le-au fost create toate condițiu- 
nile necesare pentru a deveni ca
dre temeinic pregătite. Dezvol
tarea industriei carbonifere din 
Valea Jiului impune ca în ca
drul grupului școlar să fie pre
gătiți viitorii muncitori și tehni
cieni stăpîni pe tehnica înainta
tă, cadre educate într-un spirit 
nou, socialist. In desfășurarea 
procesului de învățămînt și a e- 
ducării comuniste a elevilor un 
rol important îi revine organiza
ției de partid din cadrul grupu
lui școlar.

Folosind forme variate ale 
muncii politice organizația de 
bază din care fac parte viitoa
rele cadre de maiștri mineri și 
electromecanici a reușit să mo
bilizeze elevii la muncă stărui
toare pentru însușirea tehnicii, 
pentru ridicarea nivelului lor 
profesional.

In adunările generale ale or
ganizației de bază s-a analizat 
temeinic desfășurarea învățămîn-

tului profesional, felul în care e- 
levii se preocupă de însușirea 
cît mai bună a materialului pre
dat. In adunările generale mem
brii și candida{ii de partid au 
luat poziție critică față de tova
rășii care au manifestat lipsuri 
în această direcție. Pentru îm
bunătățirea procesului de învă- 
țămînt, biroul organizației de 
partid a organizat la sfîrșitul 
trimestrului I o consfătuire cu 
toți elevii care au lipsit nemoti
vat de la orele de studiu și care 
au rămas corigenți. In această 
ședință au fost criticați elevii 
Burchel Dumitru, Deșenyei Iosif 
și alții, care nu s-au străduit în 
suficientă măsură să-și însușeas
că materialul predat, urmărind 
să obțină doar un calificativ mi
nim de trecere. Pentru repetate 
abateri de la disciplina de partid 
și de stat fostul elev în anul II, 
Stroie Carol, de la secția minieră 
a fost sancționat de către adu
narea generală a organizației de 
bază cu vot de blam.

In școală au fost organizate 
diferite expuneri cu caracter e- 
ducativ unde s-a vorbit elevilor 
despre trecutul glorios de luptă

al partidului, despre succesele 
obținute de poporul nostru mun
citor pe drumul construirii so
cialismului. Elevii școlii au vi
zionat în colectiv expoziția ce a 
fost organizată în orașul Petro
șani despre trecutul mișcării 
muncitorești din Valea Jiului.

Elevii sîrguincioși, care au do
vedit interes față de acumularea 
materialului predat în școală, 
cît și față de studierea și însuși
rea teoriei marxist-leniniste, au 
fost primiți de către adunările 
generale ale organizației de bază 
în rîndurile membrilor și candi
daților de partid. Numărul celor 
primiți în ultima perioadă se ri
dică la 16 tovarăși. Organizația 
de bază s-a orientat ca în rîndul 
membrilor și al candidaților de 
partid să fie primiți cei mai me
rituoși și destoinici elevi. Printre 
cei primiți în rîndurile membri
lor și candidaților de partid se 
numără tovarășii David Ioan și 
Popa loan, Mardare Teodor, Faur 
loan.

Sînt însă unii tovarăși primiți 
în rîndurile candidaților de partid 
care, nu s-au străduit în sufi
cientă măsură să se ridice la

nivelul pe care trebuie să-l aibă . 
un candidat de partid. Un ase
menea exemplu este Miclea loan, 
elev în anul III A, care lipsește 
de la studiu, iar în trimestrul I 
a rămas corigent la trei materii. 
Angajamentul luat de el în fața 
conducerii școlii și a organiza
ției de bază de a lichida cu lip
surile nu a fost respectat, conti- 
nuînd și pe mai departe să ab
senteze nemotivat de la școală.

De asemenea în cadrul școlii 
s-a manifestat din partea unor 
elevi tendințe carieriste, așa cum 
a fost cazul lui Răduț Marin, 
elev în anul III. Intr-o recentă 
adunare generală a organizației 
de partid, comuniștii au anali
zat cu mult spirit de răspundere 
atitudinea lui Răduț .Marin și nu 
au fost de acord cu primirea sa 
în rîndurije candidaților de 
partid.

In vederea îmbunătățirii conti
nue a procesului de învățămînt 
din cadrul Grupului școlar minier 
Petroșani, biroului organizației 
de bază îi revine sarcina ca pe 
viitor să intensifice și mai mult 
munca de educare comunistă a 
elevilor în vederea pregătirii te
meinice a viitoarelor cadre de 
tehnicieni.

Z. Șl) ȘT AC



ȘTIRI DEJPESTE HOTARE
Declarația comună sovieto-indoneziană

BOGOR 29 (Agerpres) TASS 
La 28 februarie N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri' âl U.R.S.S., și Sukarno, 
președintele Republicii Indonezia, 
au semnat la Bogor declarația 
comună sovieto-indoneziană. In 
declarație se arată că la invita
ția lui Sukarno, președintele Re
publicii Indonezia, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
Indonezia între 18 februarie și 1 
martie 1960.

In Indonezia, se spune în de
clarație, N. S. Hrușciov, preșe 
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și persoanele care îl 
însoțesc, au vizitat orașele Dja
karta, Bogor, Bandung, Djokja
karta, Surabaya și insula Bali 
N. A. Mihailov și S. A. Skaci 
kov, care l-au însoțit pe N. S. 
Hrușciov, au vizitat de asemenea 
orașele Solo și Ambon,.

Pretutindeni, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și persoanele care 
îl însoțesc, au fost primiți de po
porul indonezian cu ospitalitate 
și sentimente de prietenie

Această vizită, se spune în de
clarație, a oferit lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., un prilej 
favorabil de a avea un schimb 
de păreri cu Sukarno, președin
tele Republicii Indonezia, în di
ferite probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două țări, pre
cum și în problemele internațio
nale în ansamblu. Schimbul de 
păreri s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, prietenie 
și -înțelegere.

In ce privește relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Indonezia, care se dezvoltă favo
rabil îndeosebi în ultimii, ani, în 
declarație se menționează că în 
relațiile lor prietenești cele două 
guverne respectă cu fermitate 
principiile coexistenței pașnice fă
ră a se amesteca unul în treburi
le interne ale celuilalt, după cum 
se proclamă în declarația comună 
sovieto-indoneziană semnată în 
septembrie 1956 cu prilejul primei 
vizite oficiale în Uniunea Sovieti
că a președintelui Republicii In
donezia.

----- O-----

N. S. Hrușciov 
s-a înapoiat la Djakarta

DJAKARTA 29 (Agerpres).
La 29 februarie N.S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a înapoiat 
la Djakarta venind din Bogor

In cursul zilei, la Djakarta a 
avut loc o conferință de presă 
la care N. S. Hrușciov a dat ci
tire unei declarații pentru pre
să, după care a răspuns Ia în
trebările puse de ziariști.

B. Russel se pronunță 
împotriva armei 

nucleare
LONDRA 29 (Agerpres).
Cunoscutul filozof englez B. 

Russel semnează în paginile zia
rului „Sunday Dispatch" un ar
ticol în care se pronunță împo
triva armei nucleare.

După părerea lui Russel, exis
tența bazelor nucleare și de ar
mă rachetă conține îngrozitoarea 
primejdie a izbucnirii pe neaș
teptate a unui război nuclear. 
Dezarmarea totală, scrie el, este 
cel mai bun mijloc de menține
re a păcii.

B. Russel subliniază că Rusia 
este sinceră în dorința ei de 
dezarmare, în timp ce puterile 
occidentale nu sînt sincere.

„Guvernele, scrie autorul, tre
buie să înceteze jocul de-a pres
tigiul și să se dezarmeze. Ele 
trebuie să cadă de acord asu
pra necesității ca toate diver
gențele să fie rezolvate pe ca
lea tratativelor".

Cele două guverne, se sublinia
ză în continuare în declarație, au 
reafirmat că toate manifestările 
colonialismului trebuie să fie li
chidate și că lichidarea lor co
respunde intereselor păcii în în
treaga lume. în această ordine 
de idei, guvernul Uniunii Sovie
tice sprijină pe deplin dreptul 
și cererea Republicii Indonezia 
în ce privește Irianul de vest.

Guvernul Uniunii Sovietice și 
guvernul Republicii Indonezia își 
exprimă speranța profundă că ac
tuala conferință de la Geneva a 
reprezentanților Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite ale Americii și 
Angliei în problema încetării ex
periențelor eu arma nucleară, va 
putea ajunge în curînd la un a- 
cord favorabil a cărui încheiere 
ar contribui la micșorarea conti
nuă a încordării internaționale.

In declarație se spune? că în 
cursul schimbului de păreri a fost 
discutată problema apropiatei con
ferințe la nivel înalt, care urmea
ză să aibă loc la Paris, și că 
guvernul Indoneziei și-a expri
mat speranța că această conferin
ță va putea întreprinde acțiuni 
concrete în domeniul dezarmării. 
In această ordine de idei, guver
nul Indoneziei declară că sprijină 
propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală și își exprimă speranța că 
ea va fi înfăptuită.

După cum se arată în decla
rație, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și președin
tele Republicii Indonezia au sub
liniat că orice divergențe între 
state trebuie să fie rezolvate prin 
mijloace pașnice.

In declarație se subliniază im
portanța uriașă pe care o are 
pentru slăbirea încordării inter
naționale și îmbunătățirea relații
lor dintre state vizita făcută de 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
în S.U.A.

Cele două guverne și-au expri
mat convingerea că interesele a 
sigurărîî păcii impun dezvoltarea 
țărilor slab dezvoltate din punct 
de vedere tehnic în vederea asi
gurării unui nivel de trai demn 
și, prin urmare, lichidarea în ul
tima instanță a deosebirii nive 
lului de trai din țările cu o înal
tă dezvoltare industrială și țările 
cu o industrie neJdezvoltată.

In declarație se arată că, du
pă părerea Celor două guverne, 
problemele importante privind 
menținerea păcii generale nu pri
vesc numai cele patru mari pu
teri, ci afectează și interesele tu-
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Semnarea acordului general de colaborare economică 
și tehnieă între U. R. S. S. și Indonezia

BOGOR 29 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 28 februarie, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov și președintele 
Republicii Indonezia, Sukarno, 
au semnat la Bogor cel de-al 
doilea acord general de colabo
rare economică și tehnică între 
U.R.S.S. și Indonezia.

Guvernul U.R.S.S., se spun© 
în acord, consimte să colaboreze 
cu guvernul Indoneziei în dome
niul construcției de obiective in
dustriale și alte obiective, prin
tre care întreprinderi ale meta
lurgiei, feroase și neferoase, în
treprinderi ale industriei chimi
ce, în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
în domeniul construcției de în
treprinderi textile și obiective 
agricole necesare dezvoltării e- 
conomice generale a Indoneziei.

Potrivit acestui acord, guver
nul U.R.S.S. acordă guvernului 
Indoneziei un credit în sumă de 
250.000.000 dolari americani cu 
o dobîndă anuală de 2,5 la sută 
și cu dreptul de a folosi acest 
credit în decurs de șapte ani pen- 

turor celorlalte popoare. De a- 
ceea, ele își exprimă speranța că 
în scopul rezolvării, problemelor 
privind soarta păcii și destinele 
întregii omeniri la întîlnirile ul
terioare la nivel înalt vor fi in
vitate să participe la examinarea 
problemelor menționate și alte 
țări inclusiv și acele țări care nu 
fac parte din alianțele militare 
existente, respectiv țări din Asia 
și Africa.

In declarație se menționează 
de asemenea, că poporul și gu
vernul Uniunii Sovietice respectă 
politica externă activă și indepen
dentă a Indoneziei și că această 
politică resprezintă o contribuție 
importantă la cauza întăririi pă
cii în întreaga lume.

După cum se subliniază în de
clarație. N. S. Hrușciov, și pre
ședintele Sukarno au examinat 
problemele colaborării economice 
dinîr: cele două țări. A fast dis 
cutată problema ajutorării Indo
neziei și, în legătură cu rugă
mintea guvernului indonezian, a 
acordării de către Uniunea Sovie
tică a unui credit pentru reali
zarea proiectelor prevăzute în 
planul general de dezvoltare a 
Indoneziei în viitorul apropiat. 
Se prevede, printre altele, proiec 
tarea și construcția de oțelării, 
uzine metalurgice, chimice și al
te uzine, fabrici textile și de alte 
obiective

S-a căzut de acord ca suma 
creditului acordat să se cifreze 
la 250 milioane dolari.

Guvernul U.R.S.S. va acorda 
ajutor Indoneziei în executarea 
unor obiective în cadrul progra
mului de folosire a energiei ato
mice în scopuri pașnice. Acest a 
jutor va include livrarea unui 
reactor atomic pentru desfășu 
rarea lucrărilor de cercetări știin
țifice și pentru instruirea specia
liștilor.

In încheierea declarației se 
subliniază că cele două guverne 
își exprimă satisfacția în legătu 
ră cu succesul vizitei lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., vizită 
care a contribuit la întărirea prie
teniei dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Indoneziei, la lărgi
rea colaborării economice și teh 
nice dintre cele două state.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a invitat pe 
președintele Republicii Indonezia, 
Sukarno, să facă o vizită de prie 
tenie în Uniunea Sovietică la o 
dată care-i va conveni. Președinte
le Sukarno a primit cu recunoș
tință această invitație.

tru plata lucrărilor de proiecta
re efectuate de organizațiile so
vietice și a utilajului și materia
lelor livrate Indoneziei de către 
U.R.S.S., necesare întreprinderi
lor și obiectivelor care vor fi con
struite cu ajutorul Uniunii So
vietice.

La cererea guvernului Indo
neziei, organizațiile sovietice, în 
colaborare cu organizațiile in
doneziene, vor efectua lucrări de 
studii și cercetări pentru între
prinderile și obiectivele care se 
vor construi în Indonezia cu a- 
jutorul Uniunii Sovietice.

Organizațiile sovietice, se spu
ne în acord, sînt gata să execu
te lucrările de proiectare pentru 
întreprinderile și obiectivele 
care urmează să fie construite 
cu ajutorul Uniunii Sovietice, 
să livreze pentru aceste între
prinderi și obiective utilajul și 
materialele care nu pot fi pro
curate în Indonezia și să acorde 
ajutor tehnic pentru construirea, 
montarea și reglarea utilajului, 
precum și pentru darea în ex
ploatare a întreprinderilor. In 
acest scop, ele vor trimite în In-

Ciu En-lai va vizita 
India

PEKIN (Agerpres).
După cum anunță agenția Chi

na Nouă, la 26 februarie, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a adre
sat lui Jawaharlal Nehru, pri
mul ministru al Indiei, o scri
soare în care acceptă invitația 
de a vizita India și de a duce 
tratative cu privire la rezolva
rea pașnică a incidentelor de 
frontieră dintre cele două țări.

Data precisă a vizitei va fi 
convenită pe cale diplomatică.

Declarația 
lui Muhammed Naim 

în legătură cu apropiata 
vizită a lui N. S. Hrușciov 

în Afganistan
KABUL 29 (Agerpres). TASS 

anunță :
La 27 februarie la Ministerul 

Afacerilor Externe al Afganista
nului a avut loc o conferință de 
presă a lui Muhammed Naim, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Afganistanului, care a răspuns 
la întrebările corespondenților 
străini care se află în Kabul cu 
prilejul apropiatei vizite a lui 
N. S. Hrușciov în Afganistan.

întrebat care este părerea lui 
despre apropiata vizită în Afga
nistan a lui N. S. Hrușciov pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Muhammed Naim a 
declarat că aceasta este o vizită 
de bunăvoință a primului minis
tru al unei țări vecine prietene. 
Avem multe de discutat, a spus 
el. In prezent avem multe pro
iecte care se realizează cu aju
torul tehnic și economic al U- 
nîunit Sovietice. Aceste pioiecte 
ne ajută la îndeplinirea planu
lui cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Vizita în Af
ganistan a președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a 
subliniat ministrul, constituie un 
nou pas pe calea lărgirii și în

tăririi relațiilor de prietenie din
tre cele două țări vecine.

donezia, specialiști și muncitori 
calificați sovietici. Organizațiile 
sovietice sînt de asemenea gata 
să acorde ajutor în pregătirea 
de specialiști indonezieni pentru 
întreprinderile care vor fi con
struite cu ajutorul U.R.S.S., prin 
instruirea lor în Indonezia, pre
cum și în întreprinderi sovie
tice similare.

Organizațiile sovietice vor 
transmite părții indoneziene do
cumentația tehnică, informațiile 
și licențele necesare pentru or
ganizarea producției respective 
la întreprinderile și obiectivele 
construite în conformitate cu 
prezentul acord general. Docu
mentația și licențele de produc
ție menționate vor fi transmise 
gratuit, urmînd ca partea indo- 
neziană să suporte numai chel
tuielile efective ale organizații
lor sovietice legate de întocmi
rea documentației.

Prezentul acord se subliniază 
în document se bazează pe prin
cipiile avantajului reciproc, ega
lității, respectării suveranității și 
neamestecului reciproc în trebu
rile interne ale părților.
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TEATRUL DE STAT : 
„VALEA JIULUI"; 
PETROȘANI ;! 
anunță spectacolele : jl

sîmbătă 5 martie 1960 '! 

| PLATON KRECETi 
i' piesă în 3 acte j!
I și 5 tablouri
7 de Al. Korneiciuk
' j Regia artistică: I. Petrovici J 
L Scenografia: Lidia Pincus 'i

l duminică 6 martie 1960 ! 

ii Cei din urmă i; 
j > piesă în 4 acte < j
j! de Maxim Gorki i j
;1 Regia artistică : ;!
j1 Marcel Șoma ; I
1 j Scenografia : Lidia Pincus j1

O. C. L. Produse 
Industriale 

PETROȘANI 

anunță că în ziua de 

1 martie 1960 
s-a deschis expoziția

DE MĂTĂSURI 
cu vînzare în cinstea zilei 

de 8 NI ART IE 
în magazinul de textile 

nr. 1 Petroșani.

_----P——!

PROGRAM DE RADIO
2 martie

PROGRAMUL 1. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,30 Vreau să știu 1 
10,20 Arii și duete din opere, 
13,05 Concert de muzică ușoa
ră, 14,00 Pagini din istoria de 
luptă a poporului în creația sim
fonică romînească, 15,10 Dip 
viața de concert a Capitalei, 16,1 
Vorbește Moscova ! 18,00 In sluji 
ba patriei, 18,30 Program muzi
cal dedicat fruntașilor în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 19,15 Cîntece interpretate 
de formații artistice de amatori, 
21,00 Școala și viața, 21,30 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor. 
PROGRAMUL II. 14,30 Lectură 
dramatizată din romanul „Timp 
înainte" de V. Kataev, 15,40 
Cîntece din țări prietene, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,30 Mu
zică populară, 18,26 Muzică u- 
șoară, 19,30 Teatru la microfon : 
„Năpasta". Adaptare radiofonică 
după piesa lui Ion Luca Cara- 
giale, 21,45 Muzică simfonică.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul I : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II: 14,00; 16,00; 18,00; 
21,30; 23.00.

-----O-----

CINEMATOGRAFE
2 martie

PETROȘANI — AL. SAHIA: 
Intîlnire cu viața; PETRILA: 
Ceasul s-a oprit la miezul nop
ții; ANINOASA : Avalanșa;
VULCAN: Prieteni din păpu-
riș; LUPENI : Marile familii; 
URICANI : Ani înflăcărați. (Res
ponsabilii cinematografelor 7 
Noiembrie și Muncitoresc — Pe
troșani, Lonea, Livezeni, Bărbă- 
teni și Crividia n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna mar
tie 1960).


