
Pentru a asigura buna funcționare a turbogeneratorului V.K. 
50-1 de la termocentrala Paroșeni personalul care-1 deservește, 
posedă o înaltă calificare. Printre cei mai buni muncitori de la a- 
cest agregat se numără mecanicul principal de turbine Mustea 
loan.

IN
mărind

CLIȘEU: Mecanicul principal de turbine Mustea loan 
buna funcționare a turbogeneratorului.
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• In întîmpinarea celei de-a 90-a aniversări a nașterii lui j 

V. I. Lenin.
• Poporul irakian salută vizita lui A. I. Mikoian în Irak. •
• Lucrările Comitetului celor 10 state pentru dezarmare.
• Tratativele dintre partidul lui Adenauer și P.S.D.G. în caizul 

călăului Oberlănder.

AMINTIRI DESPRE MARELE CONDUCĂTOR

0 inițiativă care l-a bucurat pe Lenin
Era pe la sfîrșitul anului 1917 

cînd agronomul Vladimir Alexan- 
drovici Bulanje a luat inițiativa 
de a organiza pe lîngă Sovietul 
Moscova o direcție a fermelor și 
grădinilor de zarzavat. Aflînd des
pre aceasta, V. I. Lenin i-a încre
dințat personal sarcina de a ela
bora împreună cu Dzerjinski un 
plan de organizare a legumicultu- 
rii și de creare a unor ferme pen
tru aprovizionarea cu lapte a ins
tituțiilor de copii și a spitalelor.

De atunci au trecut peste 40 de 
ani. Astăzi V. A. Bulanje este 
pensionar. El păstrează vie amin
tirea întîlnirii sale cu Lenin și 
fntr-un articol publicat în ziarul 
„Trud“ el relatează cititorilor a- 
cest episod de neuitat din viața 
lui.

★

Succese ale minerilor 
și muncitorilor petrileni 

întrecerea brigăzilor 
din sectorul III

Brigăzile de la 
abatajele sectoru
lui III sînt bine 
cunoscute la mina 
Petrila pentru hăr
nicia lor. In fie
care lună ele s-au 
situat, datorită re

zultatelor obținute în muncă, în 
primele rînduri ale întrecerii pe 
mină.

Pentru a întîmpina Congresul 
al III-lea al partidului și ziua 
de 1 Mai cu noi succese, brigă
zile de la abatajele acestui sec
tor se întrec între ele a.vînd ca 
obiective mai de seamă îmbună
tățirea calității cărbunelui ex

is și economisirea materialului 
lemnos. Bunăoară brigada mine
rului Szabo Carol a chemat la 
întrecere cu aceste obiective pe 
cea condusă de Baciu Grigore. 
Pînă acum fruntașe în această 
întrecere sînt brigăzile minerilor 
Szabo Carol, Jurca loan și Ce- 
nușe Cornel.

In primul trimestru al anului 
ei au propus noi și valoroase 
inovații care aplicate în procesul 
de producție aduc minei Petrila 
economii antecalculate în valoare 
de 345.000 lei anual. Dintre ino
vațiile aplicate în această peri
oadă menționăm dispozitivul pen
tru deschiderea și închiderea 
lămpilor de mină cu benzină, 
conceput de inovatorii Borodi 
Victor și Borodi Emil. Prin fo
losirea acestui dispozitiv opera
țiunea de deschidere și închide
re a lămpilor se 
mult mai ușor și

O altă inovație prețioasă este 
deviatorul pentru dirijarea ram- 
bleului în abataje. Cu ajutorul 
acestuia se evită cele 3 opriri și 
porniri al rambleului pentru fie
care 
duce 
lei.

execută acum 
rapid.

șcarpă. Această inovație a- 
anual o economie de 171.000

La

Peste 80 m. I. de galerie 
pe lună

După, cum se știe minerii din 
cadrul sectorului XI investiții al 
minei Petrila lucrează la deschi
derea de galerii pentru punerea 
în valoare de noi zone exploata
bile. Prin aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice ei obțin 
viteze sporite de avansare. Mi
nerii din brigada condusă de co
munistul Somogyi luliu, de e- 
xemplu, au obținut în luna trecu
tă o viteză de avansare de 81 m. 
de galerie, ceea ce constituie un 
frumos succes. Brigada mineru
lui Fleșcan Constantin din ace
lași sector lucrînd într-o gale
rie de la orizontul XII. armată 
în fier, a obținut o viteză me
die zilnică de peste 2 m. 1.

Viteze sporite de avansare au 
realizat de asemenea brigăzile de 
-mineri conduse de Tătaru Pe
tru, Mang loan, Boteanu Nico- 
lae și altele din sectorul XI in
vestiții.

colectarea fierului vechi
Brigăzile de muncă patriotică 

de la mina Petrila participă cu 
însuflețire la acțiunea de colec
tare a fierului vechi. In luna tre
cută ele au strîns și predat 
I.C.M. peste 50.000 kg. fier vechi, 
iar de la începutul anului — 
130.000 kg.

In fruntea acestei acțiuni s-au 
situat brigăzile de muncă patrio
tică din sectoarele I și VII con
duse de Serea Virgil și Mihai 
Petre. O rodnică activitate a1 
depus și brigada de muncă pa
triotică de la sectorul adminis
trativ condusă de Omota Remus.

C. MATEESCU

Inovații valoroase
La mina Petrila, mișcarea de 

inovații și raționalizări cunoaș
te o largă dezvoltare. Inovatorii 
de aici se străduiesc să 
noi procedee de lucru 
ducă la realizarea de 
însemnate economii.

găsească 
care să 
cît mai

Intr-una din zilele primăverii 
anului 1919, venind lă serviciu, u- 
nul din funcționari îmi spuse:

— Ați fost căutat la telefon de 
Lenin.

— Da, și? — am întrebat eu. 
fără să sezisez imediat despre ce 
este vorba.

— Vladimir Ilici a spus că va 
telefona din nou.

Abia atunci am început să mă 
dezmeticesc... Lenin, atît de ocu
pat cu importante, treburi de stat, 
și-a găsit timp să telefoneze per
sonal unui agronom necunoscut.

Peste vreo două ore a sunat din 
nou telefonul.

— Tovarășul Bulanje ? — a ră
sunat surd de la capătul celălalt 
al firului o voce graseiată. Ati 
putea să veniți la mine ? Astăzi 
puteți ? Nu vă va fi prea greu ?

Vladimir Ilici mă întreba ca și 
cum s-ar fi temut că mă distrage 
de la treburi extrem de importan
te.

— Mașină aveți ? Aș putea să 
vă trimit una.

Direcția fermelor și a grădini
lor de zarzavat avea un „Ford",

dacă nu mă înșel nr. 89. I-am 
spus acest lucru lui Lenin.

— Atunci e foarte bine! Dacă 
puteți, veniți astăzi la ora 4. Tre
ceți prin poarta Borovițki. Am să 
dau dispoziții să permită intra
rea mașinii dumneavoastră.

Am sosit la Kremlin, am urcat 
la etajul al doilea, am întrebat 
cum se poate ajunge la tovarășul 
Lenin. Am bătut la ușa indicată. 
M-a primit Bonci-Bruevici, s-a 
interesat cine sînt și m-a rugat 
să aștept.

Lenin a intrat în cabinet foarte 
repede. Am observat că purta un 
costum vechi, uzat, de culoare 
închisă, dar foarte îngrijit. Am 
fost impresionat de privirea ochi
lor săi —o privire blîndă, tandră, 
atentă.

— Dumneavoastră sinteți tova
rășul Bulanje ? — m-a întrebat 
înclinîndu-și capul. — Bună ziua 
— și mi-a strîns puternic mîna. 
Luați loc, vă rog I Și cu un gest 
larg Vladimir Ilici îmi arătă un 
fotoliu lingă un birou mare, el 
luînd loc' în fotoliul alăturat.

Eram atlt de emoționat îneît 
nu știam despre ce să vorbesc. 
Observînd acest lucru Lenin m-a 
întrebat:

— Lucrați în domeniul grădini
lor'?

M-a întrebat așa ca și cum am 
fi stat de mult de vorbă. Imediat
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Brigăzi •
de muncă patriotică j 

fruntașe t
Brigăzile de muncă patrioti- ț j 

că conduse de candidații de ț ' 
partid Chetroiu Nica și lancu * - 
Aurel de la sectorul V electro- ț 
mecanic al minei Vulcan au t 
obținut succese dintre cele mai : 
frumoase. |

Aceste brigăzi și-au fixat îrt i 
planul lor de lucru pe anul * 
1960 să realizeze economii, • 
prin colectarea fierului vechi 
și alte acțiuni obștești, im va
loare de 20.000 lei.

Numai în primul trimestru 
al anului, brigăzile au reali- f 
zat mai bine de jumătate din 
obiectivele pe care și le-au sta
bilit. Ele au colectat 30.000 
kg. fier vechi și au efectuat 
încă 420 ore de muncă volun
tară, la întinderi de cablu e- 
lectric, punerea instalațiilor e- 
lectrice la punct, amenajarea 
curții atelierului mecanic, rea- 
lizînd în total o economie de - 
10.790 Iei. •

Printre cei mai buni mem- 1 
bri ai brigăzilor se numără tov. 
Chetroiu Nica, Călugăreau Pai- 
vel, Demeter Ioan, Damșa Au- *. 
rel, Mitoiu loan, Morairu Pe-T>

la începutul aces- * 
2? 25 crc «
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Mitoiu loam, Morairu Pe- ț> 
tru și Brătam Marin care au | 
efectuat de 
tui an cite 
voluntară.

30—45 ore muncă

AUREL HOZU
corespondent

(Continuare în pag. 3-a)

Acțiuni de muncă 
voluntară

Odată cu venirea primăverii, 
Sfatul popular al comunei Uri- 
cani a pornit acțiunea de curăți
re și înfrumusețare a localității. 
Acțiunea a luat un caracter de 
masă. La o singură acțiune din 
Orașul nou, au participat 1200 
de locuitori care au efectuat 7200 
ore de muncă voluntară. S-au e- 
vidențiat Lazăr Maria, Elekeș 
Iuliana, Rădulescu Adriana, Bo- 
lodi Paraschiva, Ferencz Elisa- 
beta, Goanță Maria, Matei Ane
ta și alții.

De asemenea peste 200 de ță
rani muncitori din comună au lu
crat voluntar la repararea dru
mului de la Orașul nou.

GH. SANDA 
corespondent

și-au 
din 

recu-

Pentru a ob
ține economii 
cît mai însem
nate muncitorii 
de la I.U.T. Li- 
vezeni 
construit 
materiale
perate un apa
rat de vulcani
zare. La acest 
aparat muncesc 
și dau lucru de 
calitate tov. Be- 
lega Gheorghe 
și Somu Ana. 
IN CLIȘEU: 
Tov. Belega 
Gheorghe pre
gătește pentru 
vulcanizare o 
anvelopă auto 
de 900/20.

Printre maiștrii mineri fruntași ai sectorului V investiții de; 
la mina Aninoasa se numără și Avădanei Gheorghe care îndru-1 
mă și ajută brigăzile de mineri în lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

IN CLIȘEU: Maistrul miner Avădanei Gheorghe discutînd cu; 
schimbul condus de Trifan Ilie din brigada Iui Pagnejer Gheor-; 
ghe. In luna martie brigada aceasta de care răspunde maistrul! 
miner Avădanei Gheorghe și-a depășit planul la săpări cu 46 m. c.ț

-------- ---------O-----------------
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ți iifroMselan

Primăvara este anotimpul re
înnoirii. A devenit o regulă ca 
primăvara să fie consacrată ac
țiunilor gospodărești. Oamenii 
curăță străzile, grădinile, parcu
rile. înfrumusețează mediul în 
care trăiesc. Aceste preocupări 
nu sînt străine nici oamenilor 
muncii din raionul nostru. Ei 
participă cu entuziasm la acțiu
nile gospodărești pentru ridica
rea aspectului urbanistic și în
frumusețare a localităților noas
tre. In locul gropilor și dîmburi- 
lor de pămînt din cartierele noi, 
în jurul blocurilor apar tot mai 
multe ronduri de flori, arbori, 
arbuști și zone verzi. Și toate 
acestea fac ca centrele miniere 
să devină tot mai plăcute și a- 
trăgătoare, creează condiții op
time pentru odihna și reîmpros
pătarea forței de muncă a oame
nilor muncii

In acest an, ca de obicei, luna 
aprilie a fost declarată „lună a

Ml lutiăiilor le oosDOdaiire 
a lotalilililo 
curățeniei". In sesiunea a X-a 
a Sfatului popular raional, care 
a avut loc de curînd, pe baza 
obiectivelor prevăzute în planul 
de măsuri elaborat de sesiune, 
sfatul popular din Vulcan a che
mat' la întrecere patriotică toate 
sfaturile populare orășenești din 
raion pentru a întîmpina cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
și ziua de 1 Mai cu cît mai în
semnate realizări în înfrumuse
țarea și dezvoltarea localităților 
Văii Jiului.

In fața sfaturilor- populare 
stau însemnate obiective gospo
dărești. O sumă de peste 
58.700.000 lei din bugetul Sfatu
lui popular raional va fi cheltui
tă pentru acțiuni social-culturale. 
în 
tic 
de

e

]

ridicarea aspectului urbanis- 
al localităților noastre un rol 
mare însemnătate revine ac-

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)
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Piesa pregătită pentru con
cursul studențesc din acest am 
de către echipa de teatru a In
stitutului de mine „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Petroșani, 
„Mașenka" de A. Afinoghenov, 
dovedește un îmbucurător salt 
calitativ față de realizarea din 
anul precedent („Căsuța de la 
marginea orașului" de Al. Arbu
zov), mareînd un progres pro
nunțat. Realizarea de acum este 
incomparabil mai bună decît cea 
din anul trecut, fapt ce demon
strează bă s-a acordat o atenție 
deosebită pregătirilor pentru con
curs. Este de asemenea remarca
bil faptul că în echipa de teatru, 
spre deosebire de alți ani, întîl- 
nim acum mai multe cadre di
dactice

Subiectul piesei „Mașenka" 
este simplu, izvorît din viața co
tidiană. Este povestea emoțio
nantă a vieții unei fete rămasă 
orfană de tată. Ea se stabilește 
la bunicul său. academicianul 
Vasili Ivanovici Oceamov. în ca
sa căruia domnește o atmosferă 
lipsită de bucurii, și în care 
Mașenka aduce o rază de lumi
nă binefăcătoare. Academicianul 
o îndrăgește. însă în mentalita
tea lui continuă să dăinuie a- 
mintiri neplăcute despre mama 
Mașenkăi, pe care o socotește 
drept piaza rea a fiului său, ta
tăl fetii. Piesa transmite un me
saj optimist : Mașenka prin sin
ceritatea sa, căldură și atașa
ment izbutește să apropie sufle
tele celor doi oameni, mama sa 
și bunicul său, reușește să rea
lizeze ceea ce ani de-a rîndul 
n-au făcut părinții ei. In subtext 
apare limpede că dragostea sin
ceră este capabilă să înfăptuias
că lucruri mari, să învingă pie
dici, să facă mai buni, mai înțe
legători pe cei cărora li se adre
sează.

In regia Eugeniei Nedelcu și a

lui Vladimir Jurăscu, actori' la 
Teatrul de stat din Petroșani, 
piesa „Mașenka" a prins viață, 
în cea mai mare parte reușind 
să redea în mod emoționant con
ținutul piesei. Regizorii au des
fășurat o muncă rodnică, izbu
tind să asambleze un spectacol 
unitar (cu mici alternanțe de 
ritm), să desprindă mesajul plin 
de umanism, să redea ideile ce 
se cer transmise.

Ca interpretare, fără îndoială, 
pe prim plan se situează jocul 
Amaliei Popescu (Mașenka). Cu 
multă căldură și naturalețe ea 
a înfățișat veridic frămîntările și 
aspirațiile personajului. Jocul 
interpretei în care se împleteau 
în mod armonios atitudinile pue
rile firești pentru vîrsta sa, miș
cările grațioase tot a-tît de firești, 
cu accentele spre tendințe de 
maturizare, a reușit să emoțio
neze, să convingă. Anton Saii- 
mac, interpretînd rolul lui Va
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Meridiane 
culturale

• Recent la Muzeul național de 
arte din Baku s-a deschis expo
ziția personală a pictorului azer
baidjan Sattar Bahlulzade orga
nizată cu ocazia aniversării a 50 
de ani de la nașterea pictorului. 
Sînt expuse peste 200 de lucrări 
în ulei și pastel. Pictorul și-a a- 
firmat talentul său mai ales în 
domeniul peisajului în care s-a 
manifestat ca an liric subtil, pă
trunzător.

• In R.
prezent 34
școli provinciale și orășenești 
muzică, arte plastice, dramă, 

gșperă, și cinematografie, —

P. Ghineză există 
de institute și 66

8

ț Succes binemeritat ♦
4 Echipa de teatru de amatori
♦ a Filaturii Lupeni s-a pregă- 
? tit pentru cel de-al doilea fes- 
4 tival bienal de teatru de ama 
4 tori „I. L.
4 cest prilej
♦ torilor din
♦ și Uricani 
’ „Doamna' ministru"
4 rului Bronislav Nușici.
ț Comedia
* in care 
? aceeași armă ca 
’ tru Caragiale, 
4 ruptă, otrăvită 
4 prejudecăți ale 
4 în interpretarea 
ț tru de la Fiatura Lupeni —
* s-a bucurat de un mare succes.
4 Sîmbătă seara, la ridicarea
* cortinei, pe scena Palatului 
. cultura! din Lupeni, iubitorii 
4 de teatru din localitate au re- 
4 cunoscut printre interpreți pe 
4 Lena Podaru, Ilie Văduva, llie 
4 Blendea și loan Munteanu 
4 „vechi" artiști amatori inter 
4 preți din piesele „George Dan-

din" și „Thalia", prezentate a» 
nul trecut în fața spectatorilor 
din Lupeni și alte localități ale 
Văii Jiului. Alături de acești 
artiști amatori de teatru cu ve
chime pe scenă au apărut noi 
interpreți: Paula Pușcariu, M. 
Țifrea, M. Suciu, C. Munteanu, 
V. Hass și ații. Spectacolul s-a 
bucurat de aprecierea unanimă 
a publicului spectator.

Juriul concursului s-a de
clarat satisfăcut de felul cum 
a fost pregătită și pusă în sce
nă comedia „Doamna minis
tru".

Caragiale". Cu a- 
a prezentat specta- 

Lupeni, Bărbăteni 
comedia în 4 acte 

a scriito

„Doamna ministru" 
autorul biciuiește cu 

și marele nos- 
societatea co
de putredele 
burgheziei — 
echipei de tea-
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g două ori mai mult decît numărul 
g institutelor și școlilor de artă e- 
§ xistente în China în anul 1957, 
giultimul an al primului cincinal, 
« Numărul elevilor înscriși în aces- 
° te școli a crescut de 3 ori.
O

iiiciv, nipiC7L1HU ivim iu, • a- £ ® Direcția studiourilor DETA
sili Ivanovici Oceamov, a făcut g pentru filme artistice a comuni
ci realizare meritorie. Cu ponde
re a interpretat rolul omului ab
sorbit de știință, rupt de viața 
ce-1 înconjoară. Pot exista re
zerve privind dicția și mișcarea. 
Cu exuberanță (chiar prea multă 
uneori!) și-a interpretat rolul 
Mihai Pușac. (Leonid Borisovici). 
A adus în scenă o notă de vese
lie, dar pe alocuri jocul său pă
rea forțat, nefiresc. Nina Alexan- 
drovna a prins viață în interpre
tarea Luciei Haier, care deși a 
fost apropiată de rol, în dorința 
de a afișa prea multă seriozitate, 
a diminuat calitățile sufletești 
ale personajului. Interpretînd ro
lul lui Tumanschi, Crișan Bo- 
gatu, a plăcut datorită siguran
ței sale. A fost însă mult prea 8 
reținut în joc, nejustificînd cu 
nimic faima de Don Juan ce o 
are personajul. Deosebit de sim
patic a apărut grupul de „puști" 
(Victor — Ion Tudor, Lelea —- 
Olimpia Cotoroiu, Senea — Mi
tică Popescu, Galea — Elisabe- 
ta Preda) care a izbutit să cre
eze un cvartet agreabil, jocul 
fiecăruia corespunzînd în cea 
mai mare parte. Doina Ianovici 
(Vera Mihailovna), Octavia Dă- 
dulescu (Motea), în ton.

Succesul binemeritat al echipei 
de teatru de la Institutul de mine 
cu piesa „Mașenka" trebuie să 
fie un imbold spre noi acțiuni de 
acest fel. Montarea acestei piese 
a dovedit că talente sînt. deci și g contact permanent între publicul 
din acest punct de vedere există g , • tii
onnditii «ia qp nhfino rpnliy^rt Hin g o v v

8

In timpul liber zeci de mineri frecventează clubul din Petrila, 
unde găsesc diferite cărți și reviste tehnice, care îi ajută la ridi
carea calificării profesionale

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Kibedi Anton, citește dintr-o 
revistă muncitorilor subterani Stroie Vasile. Anarici Mihai și Ko
vacs Francisc noutăți din' tehnica mineritului.

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

TURNEUL TEATRULUI DIN PETROȘANI
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, ‘8 2.400.000 exemplare, precum și 39 8
8 de titluri de cărți și culegeri tema-

1 Ș tice din lucrările lui V. I. Lenin, 
‘ r», , ___

8
8

cat recent în cadrul unei confe
rințe de presă planul de produc
ție pe anul i960. Potrivit acestui 
plan în prezent se lucrează la 
turnarea a 42 de ‘filme artistice 
care vor fi prezentate ta sfîrșltul 
anului 1961. Totodată studiourile 
DEFA vor turna anul acesta 15 
filme pentru televiziune.

• In editura poloneză „Ksiaz- 
ka i Wiedza" au apărui pînă în 
prezent 38 de volume din operele 
iui V. I. Lenin într-un tiraj de

condiții să se obțină realizări din 
ce în ce mai bune.

V. FULESI
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într-un tiraj de 3.214.000 exem
plare. In total operele lui V. I. 
Lenin au fost editate în Polonia 
într-un tiraj de 6.044.000 exem
plare.

După cum s-a mai anunțai, co
lectivul Teatrului de stat din Pe
troșani a dat mai multe specta
cole în fața publicului din Capita
lă. Unul dintre acestea a avut loc 
în ziua de marți, 5 aprilie, în sala 
complexului C.F.R. „Grivița Ro- 

țșie" in cadrul manifestărilor în
chinate celei de a 15-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist. Spectacolul cu piesa 
„Cavalerul fără grai" de Heltay 
Jeno s-a bucurat de mult succes, 
fiind vizionat de peste 1000 de 
muncitori. Regia spectacolului a- 
parține lui I. Petruvici. In rolu
rile 
gos
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• Cea de-a patra expozițte na
țională de artă plastică ceho
slovacă deschisă de două luni în 
sala „Chateau" din Praga și în g 
salonul de expoziție „Manes" re- 8 
prezintă unul din evenimentele 8 
culturale importante din viața ca- g 
pitalei. Peste 60.000 de persoane g 
au și vizitat expoziția. 8

• Recent, a fost organizat la 
Sofia un centru de artă aplicata, 
care are drept scop să creeze un

care lucrează în a- 
cest domeniu.

★

principale apar Romeo Mo- 
(Agărdy Peter), Ana Colda

(Zillia Duca), loan Pavliscu 
(Beppo).

Șirul spectacolelor din Capitală 
a fost încheiat vini'i, 8 aprilie, 
cu piesa „Inspectorul de poliție" 
de l. B. Priestley, în regia lui 
Horea Popescu.

Sîmbătă actorii Teatrului de 
stat din Petroșani și-au început 
turneul în țară dînd primul spec
tacol la Ploești. In această seară 
vor da un spectacol la Sinaia. Pe 
lingă cele două piese amintite. în 
turneu se va prezenta și piesa 
„Fiul rătăcitor" de Egon Ran- 
net, în regia lui loan Petrovici.

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

UN SPECTACOL IZBUTIT
Vineri seara în sala Teatrului 

de stat a avut loc un izbutit spec
tacol, organizat de Clubul cultu
ral al sindicatelor din orașul Pe
troșani.

Cu acest prilej brigada artisti
că de agitație a Sfatului popular 
raional a prezentat programul sa
tiric muzical intitulat „Ediție spe
cială". Textele care îmbrățișează 
aspecte din viața Văii Jiului sînt 
scrise de actorii Teatrului de stat 
■loan Cristescu și Al. Jeles. Regia 
este semnată de loan Cristescu, 
iar conducerea muzicală aparține 
compozitorului local Ticu Lucaciu.

In aceeași seară, în cadrul con
cursului bienal de teatru I. L. Ca
ragiale formația de teatru a 
U.R.U.M.P. a prezentat piesa în
tr-un act „Se împrăștie norii" de 
Cornel Popa și Alexandru Popes
cu. Regia aparține lui Mircea Za- 
balon, actor la Teatrul de stat din 
Petroșani. Din distribuție fac par
te artiștii amatori Ioan Marines
cu (în rolul lui Enache Macriș), 
Ovidiu Todor (Viorel), Adriana Pe_ 
chiu, (Tina Fluturași, Constantin 
Borțan (ing. Mușat), Șerban Ta-

poeziilor sosite la redacție

ras (Trică) și Sava Șpan (Corne
lia).

Spectacolul organizat de Clubul 
cultural al 
Petroșani 
succes.

sindicatelor din orașul 
s-a bucurat de mult

A APĂRUT

A. V.

VERSURI
Gr. Alexandrescu

Volumul înmănunchează cr” 
mai valoroase versuri din ere- 
ția scriitorului Grigore Alexan
drescu. Astfel, au fost selectate 
următoarele poezii : „Umbra lui 
Mircea la Cozia", „Răsăritul lu- 
nei la Tismana", „Anul 1840", 
„Epistolă către Voltaire", „Sati
ră duhului meu", „Toporul și 
pădurea", „Oglindele", „Privi
ghetoarea și măgarul", „Boul și 
vițelul", „Vulpea liberală", „Cu
cul", „Uliul și găinile", „Adio la 
Tîrgoviște" etc.

Pe marginea
In ultima vreme au sosit la 

redacție numeroase poezii. In 
general ele sînt legate de preocu
pările, de frămîntările oamenilor 
muncii, fiind încercări a căror 
subiect este strîns legat de via
ță. Majoritatea însă, din păcate, 
nu sînt realizate din punct de 
vedere artistic, fapt ce arată că 
unii începători nu cunosc încă 
regulile elementare de versificație, 
nu știu să folosească în mod crea
tor imaginile artistice, lucru ce 
determină ca bună parte din 
creațiile lor să fie lipsite de fior 
poetic, de căldură.

„Bravilor constructori", care su
feră de lipsa imaginilor artistice.

Și cît de răbdătoare 
Crești firavul hibrid, 
Sădind în el iubirea 
De tară, de partid.

Cu flori cuprindem, roșii 
A tale cingătoare 
Femeie patriotă, 
Femeie muncitoare.

IRIMIE 1OAN —
Cronica rimată „La 
nu e realizată, tocmai 
nu e... rimată. Mai încercați.

Petroșani, 
internat" 

pentru că

ceea ce dă naștere la imagini ne
firești, deformate, lipsite de căl
dură. Pentru a izbuti e necesar 
să studiați pentru a vă însuși cu
noștințele necesare privind pro
bleme de construcție, folosirea de 
imagini etc.

MIHAI AURELIA — Petro
șani. Poezia „E ziua ta“ ne-a 
sosit cu întîrziere. Ea vădește u- 
nele calități în mînuirea versu
lui, căldură. Păcătuiește uneori 
însă prin lipsa unor imagini cla
re, frumoase. Reținem (pentru 
încurajare 1) strofele 3, 4, 6: 
Tu ești făclia vieții 
Ce luminezi urmașii,
Cu dragoste arzîndă 
Snre viată le-ndreoti nașii.

DRAGS1NEANU IOAN — Pe
troșani. Am primit de la dv. o 
cantitate impresionantă de poe
zii, („Trezire", 
„Comunistul", , 
„Construim", 
„Dacă vei fi 
marinari"). Cu regret trebuie să 
spunem că nu putem reține deo
camdată nimic din ele. Deși u- 
nele au subiecte bune, niciuna 
nu e realizată din punct de ve
dere artistic. Ritmul în general 
șchioapătă, rimele sînt forțate,

„Primăvara", 
„Valea Jiului", 

„Sol în cosmos", 
întrebat", „Patru

VACARU DOINA — Petroșani. 
Poezia „Mama" 
șește deseori să 
tru Ziua femeii 
ziere. In ea ați 
toate domeniile 
văzută activitatea 
într-o singură poezie, acest lucru 
nu se poate realiza. Mai încer
cați 1

are calități, reu- 
emoționeze. Pen- 
a sosit cu întîr- 
vrut să epuizaji 
în care se face 

femeilor. Or,

BALCIZA CONSTANTIN — 
Vulcan. Două strofe din poezia 
„Comoara" posedă unele calități 
și tocmai de aceea le reținem. 
Munca e comoara vieții 
Și-o-mbogățește ne-ncetat, 
Ea deschide zorii frumuseții 

Si ne duce-n universul neumblat. 
Nu e munca o comoară 
Cînd prin ea cu toții viețuim, 
Și cînd tot ce ne-nconjoară 
Tot prin ea noi stăpînim ?

„O paralelă" și „Unui pesi
mist după o înfrîngere" nu sînt 
izbutite. Mai încercați 1

VLAS CONSTANTIN — Petro
șani. Din poezia „Stema țării" 
reținem strofa 4 :
Din sonda care se zărește,
In fața ochilor mi-apare,
Aur negru ce țîșnește
Din nesecatele izvoare.

In rest poezia nu îndeplinește 
calitățire cerute pentru a fi pu
blicată, ca de altfel nici poezia

ARAMA VASILE. CORNELIU 
PETRE. PÎRVULESCU IOAN, 
CULCEA FLOREA — Lupeni. 
In localitatea dv. pe lîngă clu
bul minier, funcționează cercul 
literar „N. Labiș". Așa după cum 
am mai anunțat, adresați-vă cu 
poeziile dv. acestui cerc, și nu
mai după ce ele vor fi selecțio
nate și vor purta viza conduce
rii cercului să fie trimise redac
ției.

V. F.
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Din activitatea muncitorilor
forestieri

PMaia — aooiiiipol lutiăiiht ie goipodătire 
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Muncă rodnică pentru 
realizarea planului

La sectorul de exploatare Lo- 
nea din cadrul I. F. Petroșani 
întrecerea socialistă se desfășoa
ră din plin. îndrumați în per
manentă de către organizația de 
partid, muncitorii forestieri de 
la gurile de exploatare din sec
tor au obținut în luna martie a.c. 
succese deosebit de importante. 
Printr-o bună organizare a mun
cii. colectivul sectorului a reușit 
să depășească cu 15 la sută pla
nul producției marfă și cu 18 la 
sută planul global al producției.

La obținerea acestor realizări 
a contribuit în mod deosebit bri
gada forestieră complexă condu
să de tov. Popovici Andrei, care 
lucrînd la tăiatul și fasonatul 
buștenilor de fag în locul numit 
Gîrbovina, a reușit să-și depă
șească cu 15 la sută sarcinile de 
plan, executînd în același timp 
lucrări de calitate. De aseme
nea și brigada condusă de Neag 
Gheorghe de la exploatarea. Au- 
șelul și-a îndeplinit planul de 
producție în proporție de 110 ia 
sută.

Colectiv fruntaș

Colectivul sectorului C.F.F. Lo- 
nea este fruntaș pe întreprindere. 
Lună de lună acest harnic colec
tiv a reușit să se achite cu cin
ste de sarcinile ce i-au stat în 
față.

Sectorul C.F.F. în frunte cu 
tînărul inginer Floricel Constan
tin acordă o atenție deosebită în
treținerii în bune condițiuni a 
parcului de locomotive și vagoa
ne. Reviziile locomotivelor sînt 
executate la timp, pe baza grafi
cului de întreținere. Echipa con
dusă de membrul de paritd Stoi
ca Isac, mecanic de reparații, se 
îngrijește ca parcul de locomo
tive și vagoane să fie mereu în 
bună stare de funcționare.

Luna trecută colectivul secto
rului șf-a realizat planul de 
transport la tone în proporție de 
104 la sută. Din exploatarea Au- 
șeiul și Valea Popii s-au trans- * 
portat la gara mică Petroșani în- j 
semnate cantități de material 

inos peste plan. In luna mar
tie a. c. s-au transportat 462 
m.c. de bușteni rășînoase peste 
planul lunar, precum șj însem- j 
nate cantități de bușteni de fag j 
pentru gater. De asemenea de j 
la gura de exploatare Gîrbovina, I 
sectorul Voevodul. s-au adus pen
tru încărcat în vagoanele C.F.R. 1 
214 m. steri lemn de fag pentru ț 
foc înafara sarcinilor de plan și j

0 INIȚIATIVĂ
(Urmare din pag. 1-a)

m-am simțit mai ușor, îmi trecu
se stinghereala, emoția.

— Da, am organizat o direcție 
a grădinilor de zarzavat și a fer
melor pe lingă Sovietul Moscova, 
întreaga cantitate de legume și 
lapte o dăm locuitorilor Moscovei, 
în special instituțiilor pentru co 
pa

— Foarte bine! — a răspuns 
mulțumit Ilici. Și parcă pentru 
a-și susține ideea a pus cu putere 
mina pe masă. Mtjindii-și ochii și 
zîmbind vesel Lenin a început să 
mă întrebe despre numărul gră
dinilor, unde sînt ele amplasate, 
cine le muncește.

Condițiile noastre de muncă e- 
rau pe atunci extrem de grele. 
Săpam canale stînd pînă la ge
nunchi în noroi — asanam tere
nul. Nu erau suficiente brațe de 
muncă, din care cauză muncitorii 
erau mutați mereu de pe o par
celă pe alta. In jurul Moscovei 
erau numeroase grădini — la Luj- 
niki, Ostankino, după barierele 
Spaski și Rogojski. Am început 
munca pe locurile libere, pe lotu

105 m. c. lemn de fag pentru 
construcții rurale.

Locul de frunte în întrecerea 
socialistă pe sector îl ocupă bri
gada utemistă de pe locomotiva 
793-201 condusă de mecanicul 
Șiklodi Tamas. Echipa a trans
portat 343 tone de material lem
nos peste plan și a realizat 1380 
tone kilometrice mai mult decît 
prevedea planul de transport.

Fier vechi pentru 
oțelării

Muncitorii sectorului C.F.F. 
Lonea, organizați în 6 echipe am 
pornit să strîngă fierul vechi din 
incinta sectorului cît și de la 
gurile de exploatări forestiere, 
fier pe care oțelării hunedoreni 
îl vor preface în oțel nou, nece
sar industriei noastre socialiste. 
Intre echipe a pornit o adevă
rată întrecere. Fiecare din ele 
caută să colecteze cantități cît 
mai mari de fier vechi. Ca ur
mare a acestei acțiuni s-a reușit 
să se colecteze 4853 kg. fier 
vechi și 2600 kg. fontă. Săptă- 
mîna trecută feroviarii sectorului 
au și expediat la I.C.M. două ca
mioane cu fier vechi.

In acțiunea de colectare a fie
rului vechi s-au evidențiat. în 
mod deosebit echipele conduse 
de comuniștii Ghiță Paraschiv și 
Stoica Isac, care au strîns 1810 
și, respectiv, 1155 kg. fier vechi. 
Și restul echipelor în frunte cu 
Popa loan, Baros Gavrilă și Fan- ' 
tini Angliei au adunat între 720- i 
485 kg. fier vechi.

-------  — -----------r

Ir» acțiunea pe care muncitorii sectorului I.L.L. din Petroșani 
o întreprind pentru repararea și înfrumusețarea fondului locativ, 
echipa de zugravi compusă din tov. Matyas Carol, Gaboș Dioni- 
sie și Nyulas Coloman se situerză printre cele mai bune echipe. 
IN CLIȘEU : Cei trei zugravi se sfătuiesc între ei despre ce ar 
putea face să înscrie pe fișa lor de economii noi cantități de ma
terial economisit.

CARE L-A BUCURAT PE LENIN
rile părăsite de foștii lor proprie- 
tari-legumicultori. Foștii proprie
tari, urrnărindu-ne munca își bă- 
tecu joc. de orice greșeală și dă
deau asigurări că nu vom reuși. 
Dealtfel, nici alți legumicultori 
din Moscova nu credeau în succe
sul inițiativei noastre.

Vladimir Ilici a ascultat cu 
multă atenție povestirea mea. El 
ședea în fotoliu pe jumătate aple
cat spre mine. Cu .cit interes se- 
zisa el orice amănunt...

— Vor crede, obligatoriu, vor 
crede — a spus Lenin.

Cu o deosebită satisfacție a as
cultat cele relatate de mine des
pre creatorii grădinii. In brigă
zile noastre munceau conștiincios, 
uniți, oameni de diferite naționa
lități, o adevărată internațională.

— Bine spus. Avem lingă Mos
cova brigăzi internaționale! Ad
mirabil !

Lenin, emoționat, s-a ridicat șt 
a început să se plimbe prin came
ră, repettnd bucuros : Admirabil ! 
Apoi, oprtndu-se brusc în fața 
mea m-a întrebat sever, dar ve
sel :

■- De ce ați tăcut pînă acum ?

(Urmare din pag. l-a)

țiunilor voluntare ale cetățenilor.
In vederea mobilizării cu suc

ces a maselor de cetățeni Ia ac
țiuni obștești, sfaturile populare 
au luat o serie de măsuri. In 
fiecare localitate au fost consti
tuite comandamente pentru în
frumusețarea localităților. Cu a- 
jutorul deputaților au fost orga
nizate aproape 200 de comitete 
cetățenești, de blocuri' și străzi 
în cadrul cărora activează peste 
1000 de cetățeni din rîndul ce
lor mai buni gospodari, cu ini
țiativă. In această perioadă au 
Ioc și întîlnirile între deputați și 
alegători, cu care ocazie se sta
bilesc acțiunile gospodărești care 
se vor întreprinde pentru înfru
musețarea cartierelor și străzi
lor. Pînă acum au fost organi
zate peste 150 de întîlniri între 
deputați și alegători.

Ca rezultat al măsurilor luate 
de comitetele executive ale sfa
turilor populare pentru întărirea 
muncii organizatorice de masă, 
în toate localitățile raionului se 
desfășoară intense acțiuni ob
ștești. In orașele Vulcan, Petrila, 
Petroșani precum și în alte lo
calități numeroși cetățeni au par
ticipat la curățirea și amenaja
rea străzilor, a parcurilor, la 
sădirea de arbori decorativi, la 
nivelarea terenurilor dintre blo
curi.

Deși realizările sînt însemnate, 
în privința înfrumusețării locali
tăților mai sînt multe de făcut. 
Pe numeroase străzi ale orașu
lui Lupeni, în deosebi în colo
niile Lopștein, 80 de case, în 
cartierul 6 Martie din Petrila,

Ați vrut să vă bazați' numai pe 
propriile forțe? Di?-Doar despre 
aceasta trebuia să țipați în gura 
mare! Singur, fără ajutor, nu 
puteți s-o scoateți la capăt. O 
grădină muncitorească... Minunat! 
încheie el entuziasmat Dar după 
o scurtă pauză mi se adresă .

— Spuneți-mi direct, fără jenă 
de ce aveți nevoie ? Cu ce vă 
putem ajuta ? Și ca și cum ar fi 
conceput pe loc un olan începu să 
vorbească încet: — Trebuie să vă 
aprovizionăm cu cartofi de sămîn- 
ță, semințe de legume vă vom da 
peste rînd. Trebuie convocată o 
ședință în această problemă sub 
'președinția lui Dzerjinski, trebuie 
discutate toate detaliile organiză
rii legumicultura. Dacă se ivesc 
greutăți telefonați-mi direct. 
Transmiteți tovarășilor dv. că ei 
sînt oameni minunați, că au în
treprins o acțiune importantă, no
bilă., de mare răspundere. Trans- 
miteți-le că noi luptăm pe două 
fronturi — cu intervenționiștii și 
cu foametea. Povestiți-le, explica- 
ți-le cui folosește munca lor dîrză. 
Este foarte important ca ei să ne 
înțeleagă. 

precum și alte localități zac gră
mezi de gunoi. Conducerea I.C.O. 
are o mare vină în această pri
vință, neasigurînd transportarea 
zilnică a gunoaielor.

Există posibilități în localitățile 
noastre ca de exemplu în car
tierul Viscoza din Lupeni, în O- 
rașul nou Uricani, în cartierul 
noilor blocuri din Petrila, pre
cum și în cartierul Gh. Dimitrov 
din Petroșani să se amenajeze 
și extindă zonele verzi. Dar, în 
această direcție nu există o preo
cupare susținută din partea sfa
turilor populare.

Pentru lichidarea deficiențelor 
semnalate în privința gospodă
ririi cartierelor, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare tre
buie să acorde o atenție deose
bită reorganizării comitetelor de 
cetățeni în toate străzile și car
tierele, activizări acestora.

In prezent, cînd oamenii mun
cii din raionul nostru întîmpină 
cu entuziasm, cu realizări din 
ce în ce mai mari în producție 

cel de-al 111-lea Congres al parti
dului, sfaturile populare, depu
tății trebuie să-și intensifice ac
tivitatea pentru a da un avînt 
puternic acțiunii de bună gos
podărire și înfrumusețare a lo
calităților raionului nostru.

> Cartierul și-a schimbat j 
înfățișarea

Acum cîteva zile, tocătorii blo
curilor 1, 2, 4 precum șl cei din 
blocurile filaturiștilor din Lupeni 
au ieșit cu toții să-și înfrumuse
țeze cartierul. Unii greblau, alții 
măturau. Spre seară aspectul din 
jurul blocurilor luase o trijățișare 
plăcută. Doar din loc în loc, gră-

■ mezile de gunoi așteotau să fie 
/ transportate .
s — Mîine dimineață vin mași- 
S nile să ducă gunoiul — anunțau 
? responsabilii de scări.
i — Atunci venim din nou cu
? toții — răspunseră locatarii.
I A doua zi, dis de dimineață lo- 
î cuitorii cartierului au ieșit din 
j nou la muncă voluntară. In cu-
< rînd au sosit 4 mașini și două 
j căruțe. Munca a încrput spornic, 
t tar grămezile dc gunoi scădeau 
ț văzînd cu ochii. Cei. 400 di cetă- 
t țeni care au participat la această
< acțiune voluntară au avut o dublă

)
)

acțiune voluntară au avut o dublă 
5 satisfacție: prin munca depusă 
< au realizat economii In valoare 
s de circa 4000 lei, iar cartierul lor, 
1 și-a schimbat înfățișarea.
£ GR. GOANȚA
( corespondent

Conducîndu-mă pînă la ușă, 
Vladimir Ilici mi-a mulțumit, mi-a 
strîns mîna și mi-a spus zîmbind:

— Este foarte bine că ați ve
nit. Foarte bine! Ii voi telefona 
și lui Dzerjinski, — și a repetat: 
Dacă va fi nevoie de ceva adre
sat i-vă direct mie.

Nu a mai fost nevoie să-i a- 
mmtesc lui Vladimir Ilici. Curînd 
după această întîlnire memorabi
lă F. E. Dzerjinski a organizat 
consfătuirea despre care vorbise 
Lenin. Iar după cîteva zile direc
ția noastră a primit peste rînd 
semințe de legume și, ceea ce era 
mai important — cartofi de soi, 
foarte frumoși, din regiunea Vorc- 
nej .

însuflețite de ajutorul primit din 
partea lui Lenin, brigăzile noastre 
„internaționale" au muncit fără 
să cunoască oboseala. Intr-un timp 
scurt vastele ctmpii de >a perife
riile Moscovei au fost lucrate și 
tnsămînțate, iar în luna mai ele 
s-au acoperit de verdeață. Astfel, 
paralel cu victoriile repurtate asu
pra gardiștilor albi și intervențio- 
niștilor pe front, arii învățat să 
repurtăm victoria și asupra foa
metei în spatele frontului.

Teatrul de păpuși 
„Prichindel” 

Alba-Iulia

prezintă spectacole 
cu piesa :

„POHESTEfl POM”
după cum urmează ;

10 aprilie — Lonea
(orele 11. 16, 18);

11 aprilie — Lupeni
(orele 10, 15);

12 aprilie — Petrila
(orele 10, 16).

Cameni al muncii 
din Valea Jiului 

CITIȚI 

„STEAGUL ROȘU” 
Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

șl SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZORIi UOLUUTARI 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

PROGRAM OE RADIO
11 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Cîntece 
și jocuri populare romînești,
8.30 Muzică simfonică, 10,00 Din 
repertoriul taragotistului Ion 
Murgu, 11,03 Muzică ușoară din 
țări prietene, 11,30 Almanah ști
ințific (reluare), 12,00 Muzică 
populară, 13,05 Cîntece de luptă 
antifasciste, 14,00 Muzică popu
lară oltenească, 15,10 „Melodii, 
melodii, melodii", 16,00 „Concert 
de muzică populară sovietică",
17.30 Concert coral, 18,00 Muzi
că populară indoneziană, 19,30 
Teatru la microfon: „Apus de 
soare" de B. Delavrancea. PRO
GRAMUL II. 14,07 Cîntece de 
compozitori indonezieni, 14,30 
Muzică ușoară, 15,10 Din muzi
ca popoarelor, 16,15 „Capriciu 
romînesc" de Marcel Mihailovici,
16.30 Vorbește Moscova ! 17,00
Cîntece de dragoste, 17,25 Sfatul 
medicului, 17,30 „Compozitorii 
cîntă eroismul clasei muncitoa
re", 18,05 „Prin Bucureștiul nos
tru drag" — program de muzică 
ușoară, 19,00 Muzică populară 
romînească, 19,45 Tribuna Ra
dio : „Actualitatea învățăturii le
niniste despre coexistența pașni
că" de C. Popișteanu, 21,15 Mu
zică ușoară de compozitori sovie
tici.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
19,00 ; 22,00; 23,52; Pro
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00;
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
11 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Trei fete la timonă; AL. 
SAH1A : Port de Lilias; MUN
CITORESC : Dragoste pe note; 
PETRILA : Cîntă Yves Montan; 
LONEA: Prietenul regăsit; LU
PENI : Părinți și copii. (Respon
sabilii cinematografelor Livezem, 
Aninoasa, Vulcan și Uricani nu 
au trimis programarea filmelor 
pe luna aprilie).



în întâmpinarea celei 
de-a 90-a aniversări 

a nașterii Iui V.I. Lenin
PRAGA 9 (Agerpres)
In cinstea celei de-a 90-a ani

versări a nașterii lui V. I. Lenin 
în întreprinderile, instituțiile și 
școlile, în cluburile sătești din 
Cehoslovacia au loc convorbiri, 
conferințe, seminarii consacrate 
faptelor nemuritoare ale lui V. I. 
Lenin.

Ținînd seama de uriașul inte
res al poporului față de viața și 
activitatea marelui Lenin, față de 
genialele sale lucrări presa ceho
slovacă publică zi de zi materiale 
ample despre importanța învăță
turii leniniste, amintiri despre 
Vladimir Ilici, fotografii ale sale.

Editura de Stat pentru Litera
tură Politică este pe punctul de 
a termină editarea ultimelor volu
me ale operelor lui V. I Lenin. O- 
pinia publică a primit cu un viu 
iinteres culegerea de amintiri des
pre V. I. Lenin „Ei au vorbit cu 
■Lenin" ale unor cunoscuți inili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
Cehoslovacia.

din

i

-----O-----

Tratativele anglo-cipriofe 
au ajuns la un punct mort

NICOSIA 9 (Agerpres)
Agenția France Presse relatea

ză că tratativele în legătură cu 
problema suprafeței bazelor mi
litare engleze din Cipru au ajuns 
la un punct mort.

Cercurile politice din anturajul 
delegațiilor menționează că trata
tivele dintre delegațiile cipriote 
greco-turce pe o parte și cea en
gleză pe de altă parte, sînt pe 
cale de a fi rupte datorită refu
zului persistent al delegației en
gleze de a accepta propunerile de
legației cipriote.

Poporul irakian salută vizita 
lui A. L Mikoian în Irak

BAGDAD 9 (Agerpres) I. Be- 
reznikovski, corespondent al agen- 
țifei TASS transmite:

Opinia publică irakiană întîm- 
pină cu satisfacție sosirea la Bag
dad a lui A. I. Mikoian, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care va lua 
P'arte la deschiderea expoziției in
dustriale sovietice. In numeroase 
comentarii consacrate vizitei lui 
A. I. Mikoian în Republici Irak, 
ziarele subliniază că vizita înal
tului oaspete sovietic în Irak va 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborării 
cele două țări.

„In persoana lui Mikoian. 
într-un articol de fond ziarul 
Zaman" salutăm politica de 
a Uniunii Sovietice și relații 
prietenie pe care le nutrește față 
de republica noastră cît și față de 
celelalte popoare arabe... Conside
răm că întărirea prieteniei între 
țările noastre va reprezenta o im
portantă contribuție la cauza păcii 
internaționale, prieteniei și colabo- 
rării"

Intr-un articol intitulat „Salu
tăm pe înaltul reprezentant al 
Uniunii Sovietice — prietena ara
bilor", ziarul „Al-Billad'*, subli
niază că ceea ce este mai impor
tant în relațiile sovieto-irakiene 
îl constituie faptul că cele două 
țări sînt adepte ale principiilor 
coexistenței' pașrtîce, neamestecu
lui în treburile interne ale altor

între

scrie 
I „Az- 
> pace, 
ile de !

I

suveranității na- 
interna- 

sub-

țări, respectării 
ționale, sprijinirii păcii 
tionale. Uniunea Sovietică, 
liniază ziarul, din momentul creă
rii sale urmează cu fermitate a- 
ceste principii istorice. Ziarul „Al- 
Billad" arată de asemenea că or
ganizarea expoziției industriale 
sovietice în Irak și sosirea lui A. 
I. Mikoian pentru a parii ivi la 
inaugurarea expoziției vor contri
bui la întărirea relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

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

Sentința rușinoasă 
în procesul 

de la Diisseldorf
DUSSELDORF 9 (Agerpres)
La 8 aprilie a luat sfîrșit proce

sul de la DusseKlorf intentat u- 
nor fruntași ai mișcării vest-ger- 
mane pentru apărarea păcii

Acest proces politic rușinos a 
început la 10 noiembrie anul tre
cut fiind pus la cale de autori
tățile de la Bonn pentru a înă
buși mișcarea pentru pace și a 
înlătura obstacolele ce stau în ca
lea reînarmării Germaniei occiden
tale. Tribunalul — în pofida pro
testelor opiniei publice mondiale
— a 
cestui 
re pe 
luni.

condamnat pe victimele a- 
rușinos proces la închisoa- 
termene variind între 3—12

:=—•«

Tratativele dintre partidul lui Adenauer 
și P.S.D.G. în cazul călăului Oberlănder

BONN 9 (Agerpres)
In legătură* cu hotărîrea frac

țiunii P.S.U.G. de a prezenta în 
Bundestag o ’propunere cu privi
re la crearea unei comisii 
mentare pentru cercetarea 
tului politic al fostului
Oberlănder, în prezent ministru 
pentru Problemele Persoanelor

parla- 
trecu- 
nazist

• SOFIA. După cum anunță 
agenția AT A, la 8 aprilie Sofia, 
capitala R. P. Bulgaria, a primit 
în mod sărbătoresc pe dr, Sukar
no, președintele Republicii Indo
nezia, care a sosit într-o vizită 
oficială.

Pe aerodrom înaltul oaspete a 
fost întîmpinat de D. Ganev, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, A. Iu- 
gov, președintele Consiliului de 
Miniștri, T. Jivkov, p'im-secretar 
al C.C. al P.C.B., de membri ai 
guvernului, conducători ai organi
zațiilor obștești, de mu de locui
tori din Sofia. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Indonezia și R. P. Bulgaria.

care participă reprezentanți ai 
guvernelor țărilor independente 
din Africa și ai organizațiilor de 
masă din întreaga Africă. Confe
rința a fost

premierul
deschisă 

Ghanei.
de către

Strămutate, în ultimele două zile 
la Bonn au avut loc tratative de 
culise între conducerea fracțiunii 
uniunii creștin democrate și 
P.S.D.G.

In urma acestor tratative de cu
lise, la 8 aprilie s-a anunțat ofi
cial la Bonn că a fost amînată 
pentru 5 mai discutarea în Bun
destag a capitolelor din buget re
feritoare la Ministerul pentru 
Problemele Persoanelor Strămuta
te, cu care prilej fracțiunea PSDG 
trebuia să-și prezinte propunerea. 
Tot pentru 5 mai a fost amînată 
și discutarea întregului buget în 
cea de-a treia citire. Totodată s-a 
anunțat despre plecarea lui Ober- 
lănder „în concediu".

• ACCRA. La 7 aprilie a înce
put la Acera Conferința pentru 
pacea și securitatea Africii ia

----- O-----

Pentru înlăturarea din posturi 
a celor 1009 te foști 

judecători naziști
BERLIN 9 (Agerpres)
Secretariatul Uniunii juriștilor 

democrați din Germania a trimis 
o scrisoare participanților la con
ferința miniștrilor de Justiție ai 
landurilor vest-germane care are 
loc la Wiesbaden în care este 
scoasă din nou în evidență ce
rerea opiniei publice germane și 
internaționale de a fi înlăturați 
din posturile care le ocupă în jus
tiția R.F. Germană peste 1000 de 
judecători naziști, criminali, pre
cum și tragerea lor la răspundere.

• PEKIN.
cea de-a Il-a sesiune a 
Reprezentanților Populari din în- 5 
treaga Chină. In ședințele din di- > 
mineața și după-amiaza zilei de ? 
8 aprilie deputății au continuat ? 
dezbaterile pe marginea rapoarte- ■' 
lor cu privire la proiectul de plan < 
de dezvoltare a economiei națio- < 
nale a țării p- anul 1960, cu pri- s 
vire la proiectul bugetului de stat < 
pe anul în curs, precum și la lup- s 
ta pentru îndeplinirea înarate. de s 
termen a principalelo- prevederi s 
ale planului de 12 ani de dezvol- > 
tare a agriculturii Chinei pe anii ? 
1956—1967.

La Pekin continuă 
Adunării $ T I R I

Lucrările comitetului celor
10 stoic pentru dezarmare

GENEVA (Agerpres). Cores
pondență specială :

In ședința de vineri a Comite
tului celor 10 state pentru de
zarmare șeful delegației ameri
cane Eaton a luat cuvîntul afir- 
mînd că „esența negocierilor din 
comitet este concilierea punctelor 
de vedere**. Cu toate acestea, 
cînd s-a referit la aspectele con
crete ale problemelor dezarmării 
vorbitorul a revenit la pozițiile 
îndeobște cunoscute din ultimei, 
discuții.

Din însărcinarea delegațiilor 
țărilor socialiste, șeful delega 
ției sovietice, V. A. Zorin, a pre 
zentat proiectul de principii fun
damentale ale tratatului de de
zarmare generală și totală.

In declarația făcută cu acest 
prilej se arată că în cursul exa
minării timp de 4 săptămîm a 
problemelor dezarmării generale 
și totale pozițiile delegațiilor nu 
s-au apropiat încă în măsură su
ficientă pentru ca ele să poată 
să treacă de pe acum la elabora
rea prevederilor concrete ale tra
tatului cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Totuși, subli
niară declarația, după părerea 
noastră, s-a realizat o anumită 
înțelegere în mai multe proble
me importante. Pornind de la a- 
ceastă premisă, se spune în de
clarație. delegațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei. Poloniei. Romîniei 
și Uniunii Sovietice au ajuns la 
concluzia că pentru ca lucrările 
comitetului să progreseze pe ca
lea spre atingerea obiectivului fi
xat în rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U. din 20 noiembrie 
1959, este necesar să se treacă 

Ia formularea principiilor funda
mentale ale dezarmării generale 
și totale, pe baza cărora trebuie 
elaborat tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală.

In documentul „Principiile fun
damentale ale dezarmării gene
rale și totale**, printre altele se 
spune:

Guvernele statelor membre ale 
Comitetului celor 10 state pen
tru dezarmare, călăuzite de re
zoluția celei de-a 14-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. din 
20 noiembrie 1959 „cu privire la 
dezarmarea generală și totală", 
adoptă ca o sarcină concretă ur
gentă înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale a tuturor state-

D I N

• MOSCOVA. La 6 aprilie 1960 ( 
cel de-al treilea satelit artificial < 
sovietic al Pămîntului, lansat la ( 
15 mai 1958, a intrat în păturile ■ 
dense ale atmosferei și și-a înce- s 
tat existența. Satelitul a zburat . 
691 de zile și a străbătut în acest j 
timp o distanță de peste | 
448.000.000 km. Ultimele semnale s 
radio ale celui de-al treilea sa- $ 
telit au fost recepționate de sta- S 
țiile de observații de pe teritoriul > 
Uniunii Sovietice în dimineața zi- > 
lei de 6 aprilie 1960.

Mișcarea de înfr-ajulorare
< „Gotong-Roiong" (rniș- 
? carea de într-ajutorare)

— este una din cele mai 
vechi tradiții ale Indo
neziei. In ajunul procla
mării independenței, pre
ședintele Sukarno subli
nia : „Intr-ajutorarea — 
înseamnă efortul comun 
menținut, activitatea în 
comun, într-ajutorarea în 
lupta comună. Sprijinul 
acordat de toți pentru 
realizarea intereselor co
mun;, folosirea forței tu
turor pentru fericirea co
mună".

Pe baza principiului 
„Gotong-Roiong"- s-a

născut recent o mișcare 
de masă, au fost create 
detașamente de muncă 
voluntară. Aceste deta
șamente — formate din 
activiști de la sate — 
ajută la lucrarea pămîn
tului și la strîngerea re
coltei pe țăranii săraci, 
construiesc drumuri, re
pară școli. Prin munca 
lor dezinteresată detașa
mentele de muncă volun
tară au cîștigat dragostea 
oamenilor muncii indone
zieni. Pe zi ce trece a- 
ceastă mișcare ia o am
ploare tot mai mare.

Un amplu program agricol
amplu program agricol 
care prevede, printre al
tele, sporirea recoltei di
feritelor culturi, extinde
rea sistemelor de irigații, 
sporirea fertilității solu
lui, efectuarea uuor am
ple lucrări de cercetări.

Indonezia a obținut o 
sporire a producției ore
zului — principala cultu
ră agricolă — cu aproxi
mativ 200.000 tone a- 
nual

Pentru ca Indonezia 
să nu mai importe orez, 
guvernul a elaborat un
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lor pe baza următoarelor princi- 
cii în virtutea cărora trebuie e- 
laborat tratatul cu privire la de
zarmarea generală și totală :

1. Dezarmarea generală și to
tală cuprinde desființarea tutu
ror forțelor armate, lichidarea 
tuturor armamentelor, încetarea 
producției de război de toate ti
purile, lichidarea tuturor baze
lor de pe teritorii străine, retra
gerea de pe aceste teritorii a tru
pelor străine și desființarea lor, 
interzicerea armelor nucleare, 
chimice, bacteriologice și a arme
lor rachetă, încetarea producerii 
acestor arme șl distrugerea sto
curilor lor, desființarea organelor 
și instituțiilor destinate unor 
scopuri militare în cadrul sta

telor (a statelor majore, ministe
relor de război și a organelor lo
cale ale acestora), interzicerea 
pregătirii militare, lichidarea in
stituțiilor de învățămînt militar 
șf încetarea cheltuirii mijloacelor 
în scopuri militare.

2. Dezarmarea generală și to
tală se efectuează pe etape într-o 
ordine stabilită de comun acord 
și se încheie într-un termen fi
xat cu strictețe — în patru ani.

3. îndeplinirea tuturor măsuri
lor «revăzute de programul de- 
zaTmării generale și totale se e- 
fectue?ază sub un control interna
tional, al cărui volum trebuie să 
corespundă volumului și caracte
rului măsurilor de dezarmare în
făptuite în fiecare etapă. Pentru 
organizarea controlului și in
specției asupra dezarmării se in
stituie un organ internațional de 
control ținîndu-se seama de toate 
etapele care va funcționa pe ba
za unei prevederi speciale ce va 
face parte integrantă din trata
tul de dezarmare.

4. După desăvîrșirea dezarmă
rii generale și totale, la dispozi
ția statelor vor rămîne numai 
contingente de poliție (miliție) 
strict limitate, stabilite de comun 
acord pentru fiecare țară, înzes
trate cu arme ușoare de infan
terie și destinate exclusiv men
ținerii ordinei interne și apără
rii securității personale a cetă
țenilor,

5. înfăptuirea de către state ' 
programului de dezarmare ge. 
rală și totală nu poate fi între
ruptă sau pusă în legătură cu în
deplinirea vreunor condiții ne
prevăzute de tratat.

INDONEZIA
S-a trasat sarcina ca pî- 
nă în anul 1962 producția

de orez să satisfacă ne
cesitățile țării.

2.000.000 cooperatori
rănești din Indonezia cel 
mai mare număr îi for
mează cooperativele de 
credit din care fac parte 
aproximativ 2.000.000 oa
meni.

In Indonezia există în 
prezent trei forme de co
operative : de credit, de 
producție și de achiziții 
și desfaceri.

Din toate unitățile ță-

Plan de înîrumusefare a capitalei
Autoritățile indonezie

ne au adoptat un plan de 
înfrumusețare a Djakar
tei, capitali Republicii ' 
Indonezia.

Istoria Djakartei este 
cunoscută mai bine de 
patru secole cînd pe ma
lul lava exista un mic 
port — Suanda Kepala. 
Sultanul Bantam a dat 
orașului o nouă denumi
re — Djakarta ceea c; 
înseamnă cetate glorioa
să.

La începutul secolului 
al XVII-lea în împreju
rimile orașului Djakarta se 
trăiau încă rinoceri săi- I

batîci. Dar animale săl
batice mult mai pericu
loase erau cotropitorii din 
compania Indiilor răsări
tene. Ei au dărîmat ora
șul Djakarta pînă la te
melii, iar în locul lui au 
construit un oraș încon
jurat de un dig pe care 
l-au denumit Batavia.

Denumirea ,,Batavia** 
a dispărut de pe harta 
insulei lava după pro
clamarea independenței 
Republicii.

Djakarta este un oraș 
mare. In centrul orașului 

; află marea piață a 
Libertății.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


