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la întrecere socialistă în cinstea 
celui de-ai III-lea Congres al P. M. R 

către muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii 
din toate întreprinderile

CERE SOCIALISTA PENTRU OBȚINEREA DE 
PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARA, CU 
UN PREȚ DE COST CIT MAI SCĂZUT.

Ne angajăm ca în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. să îndeplinim planul de stat 
pe anul 1960 la toți indicii, să ne îndreptăm efor
turile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinii de 
reducere a prețului de cost și a cheltuielilor de 
circulație, cu îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, prin: reducerea consumului specific 
de materii prime, materiale, combustibil și ener
gie, creșterea indicilor de utilizare a agregatelor, 
mașinilor și utilajelor, folosirea economicoasă a 
capacităților de producție, mai buna organizare 
ai procesului de producție, darea în funcțiune îna
inte de termen a noilor obiective industriale, în
grijirea cu simț gospodăresc a mijloacelor de pro
ducție și respectarea normelor de tehnica secu
rității muncii.

Pe baza analizei posibilităților ce le avem în 
întreprinderile noastre, ne angajăm să realizăm 
sn anul I960 un volum total de 89.747.000 lei e- 
conomii la prețul de cost și 59.248.200 leî benficif 
PESTE SARCINILE PLANIFICATE PE ANUL 
1960, astfel:

* ★

din țara noastră se pregătescOamenii muncii 
să întîmpine Congresul al Ill-lea ai P.M.R. — 
eveniment de mare însemnătate în viața partidu
lui și a poporului — cu rezultate cît mai bune în 
îndeplinirea obiectivelor planului pe anul 1960.

Noi, muncitorii, maiștrii, tehnicienii și ingine
rii din întreprinderile: Uzina „1 Mai“-Ploești. 
Rafinăria nr. 3 Teleajen, Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“-București, Șantierul Naval 
Galați, Fabrica de zahăr „Ilie Pintilie“-Roman, 
Uzina de tractoare „Ernst Thălmann’‘-Orașu) 
Stalin, Întreprinderea de foraj Bascov, regiunea 
Pitești, Fabrica de ciment „Ilie Pintilie“-Fieni, 
Fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie“-Bucu- 
rești, schela de extracție Tîrgoviște, Uzina „1 
Mai“-Ferneziu, regiunea Baia Mare, Termocen
trala Paroșeni, Trustul de Construcții nr. 5-Ora- 
șul Stalin, Exploatarea minieră Lupeni, Atelierele 
C.F.R. „16 Februarie“-Clui. întreprinderile pen
tru industria bumbacului Bucureșit, Uzinele chi
mice „Victoria“-Florești, regiunea Ploești, Fabri
ca de mobilă „23 August“-Tg. Mureș și întreprin
derea forestieră „Sovata“-Regiunea Autonomă 
Maghiară, CHEMAM COLECTIVELE TUTUROR 
ÎNTREPRINDERILOR DIN ȚARA LA TNTRE-

★

UZINA „1 MA1“-PLOEȘTI

— 5.000.000 lei economii la prețul de cost prin: 
reducerea consumului de metal (760 tone), a al
tor materiale (830.000 lei), a cheltuielilor de re
gie (1.000.000 lei) și alte măsuri;

— Reducerea rebuturilor cu 30 la sută față 
nivelul anului 1959;

— 5.000.000 lei beneficii.
RAFINĂRIA NR. 3-TELEAJEN

de

— 8.600.000 lei economii la prețul de cost prin: 
îmbunătățirea randamentelor (3.010.300 lei), re
cuperări de materie primă și produse (2.854.000 
lei), reducerea consumului de combustibil (355.000 
lei), de chimicale (1.441.000 lei), de energie elec
trică (439.100 Iei) și reducerea consumurilor 
specifice de materiale (500.000 lei) ;

— îmbunătățirea calității produselor și reali
zarea unor noi sortimente (parafină tip A, unsori 
pentru laminoare, uleiuri pentru angrenaje spe
ciale) ;

— 8.600.000 lei beneficii.
FABRICA DE CONFECȚII

,.GH. GHEORGHlU-DEJ“-BUCUREȘri

— 20.000.000 lei economii la prețul de cost 
prin : economisirea a 50.000 metri țesături de lînă, 
180.000 m. țesături de bumbac, 100.000 m. țesă

turi furnituri de croitorie, 49 tone fire de bumbac•
— 20.000.000 lei beneficii:
— realizarea peste plan din materia primă e- 

conomisită a:
10.000 costume bărbătești; 8.000 paltoane si 

pardesie pentru femei; 65.000 cămăși bărbătești ; 
20.000 rochițe pentru fete; 255.000 tricotaje;
180.000 perechi ciorapi bărbătești;

— realizarea a 200 noi modele de confecții.
ȘANTIERUL NAVAL-GALAȚI

■— 9.100.000 Iei economii la prețul de cost;
— executarea unei motonave de 2.000 tone ;
— reducerea ciclului de fabricație la cargoul 

de 4.500 tone cu 9 luni și la motonava de 2.000 
tone cu 4 luni;

— 8.243.000 lei beneficii.
FABRICA DE ZAHAR „ILIE PINTIL1E“-ROMAN

•— 8.000.000 lei economii la prețul de cost;
— 1.200.000 lei beneficii;
— îndeplinirea planului anual de producție cu 

11 zile înainte de termen.
UZINA DE TRACTOARE „ERNST THALMANN“-

ORAȘUL STALIN

— 7.000.000 lei economii la prețul de cost prin : 
reducerea consumului de metal (3.000 tone), a 
procentului de rebuturi și îmbunătățirea calității 
produselor ;

— 3.500.000 lei beneficii.
ÎNTREPRINDEREA de foraj bascov,

REGIUNEA PITEȘTI

— 8.000.000 lei economii Ia prețul de cost prin : 
reducerea timpului neproductiv la lucrările de îo-

bazin — 1,004 tone 
de cărbune pe post

Imbunătățindu-și continuu ac
tivitatea de producție, minerii de 
la toate exploatările Văii Jiului 
au sporit substanțial producti
vitatea muncii. In urma aplică
rii planurilor de măsuri tehnico- 
organizatorice, a extinderii în 
cadrul întrecerii socialiste a me
todelor înaintate de muncă, în- 
cepînd din luna 
tivitatea muncii 
pășit o tonă pe 
Acțiunea pentru
tere a randamentelor este deo-

trecută, produc- 
pe bazin a de- 
post în medie, 
continua creș-

sebit de rodnică pentru minerii 
de la Lonea, Aninoasa, Lupeni 
și Uricani. La mina Lonea, în 
luna aceasta se extrage pentru 
fiecare post prestat cîte 1,007 
tone de cărbune, la Aninoasa 
cîte 1,100 tone de cărbune, iar la 
Lupeni cele peste 740 tone de 
cărbune extrase în afara planu-; 
lui sînt rodul creșterii randa
mentului pe mină la peste 0,925 
tone pe post.

Pe bazin, 
aceasta cîte 
bune pentru

s-a extras în luna 
1,004 tone de căr- 

ficcare post prestat.

Fapte și metode de muncă

raij șî mărirea vitezei de lucru cu încă 4 la sută 
la forajul de exploatare și 2,3 la sută la cel de 
explorare pe baza extinderii forajului cu turbine 
etc.;

— 1.000.000 lei beneficii.
FABRICA DE CIMENT „ILIE PINT1LIE“-FIENI

— 5.500.000 Iei economii la prețul de cost prin: 
reducerea consumurilor specifice de materii prime 
cu 50 kg. pe tona de klincher, 3 kWh pe tona de 
ciment, scurtarea duratei de reparații a agregate
lor cu 2 la sută, față de timpul planificat;

— realizarea peste plan a 6.000 tone ciment 
4.000 tone klincher;

— 3.500 000 lei beneficii.
FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE

„FLACĂRA ROȘIE“-BUCUREȘTI

Și

— 3.200.000 lei economii la prețul de cost prin 
economisirea de materii prime: 20.000 kg. piei 
crude bovine, 2.500 m. p. piei fețe, 8.000 kg. talpă, 
1.500 m. p. căptușeli piele și 3.500 m. p. înlocui
tori piele;

— realizarea a 60 noi modele de încălțăminte;
— 3.200.000 lei beneficii.

SCHELA DE EXTRACȚIE-TÎRGOVIȘTE

— 3.300.000 lei economii la prețul de cost, prin 
redimensionarea a 15 motoare electrice, reducînd 
astfel puterea instalată cu 150 kW/zi, montarea 
unei baterii de condensatori pentru îmbunătățirea 
factorului de putere, reducerea consumului de 
abur cu 10 la sută etc.

La numărul 2,
în Balomir...

La ora aceea, In biroul comi
tetului U.T.M. secretarul Scorpie 
N'iculae discuta aprins cu tînărul 
prim maistru Rugină Miluță, se
cretarul organizației de tineret de 
la sectorul l al minei. Tema dis
cuției, analiza îndeplinirii puncte
lor prevăzute în planurile de mun
că ale brigăzilor miniere din sec
tor în care muncesc cea mai mare 
parte din utemiști.
— Asta da! Ceea ce au prevă

zut au și realizat în bună parte.

Tov. Rugină îi arată secretarului 
de comitet planul de muncă al 
brigăzii lui Circiumaru Victor. 
Scrie aici că minerii din brgadă 
vor da cel puțin 6 tone de căr
bune pe post ? Scrie. Au dat pî
nă acum 6,918 tone pe post? Au 
dat I

...Discuțiile celor doi secretari 
au un înțeles. Printre brigăzile 
cele, mai bune ale minei Urican'., 
aceea condusă de Circiumaru Vic
tor se bucură de mare, cinste. Doar 
nu degeaba. împreună cu alți de-

GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)(Continuare în pag. 3-a)

acțiunile de împăduririTineri la
La Roșia s-au plantat 

60 de mii puteți
Nu de mult, în Valea Ro

șiei s-a deschis prima tabără 
a tineretului din Valea Jiu
lui destinată lucrărilor de re
facere a pădurilor. Deși în 
primele zile de lucru vremea 
a fost defavorabilă, tinerii 
brigadieri au înregistrat rea
lizări frumoase. Ei au sădit 
pînă la data de 14 aprilie 
a.c, 60.000 puieți.

calitatea cerută. Aceasta din 
cauza slabei îndrumări din 
partea tehnicienilor între
prinderii Forestiere.

I. DICU 
student

au

Studenții răspund chemării
Zilele trecute, 170 de stu- 

denți de la Institutul de mi
ne din Petroșani au răspuns 
chemării Comitetului raional 
U.T.M., participînd lă acțiu
nea de împăduriri. Organi
zați în brigăzi utemiste de 
muncă patriotică studenții 
au plantat 11.000 de puieți 
pe șantierul Polatiștea.

Trebuie, amintit însă .că pe 
alocuri lucrările n-au fost de

ai acestei

Brigăzile de muncă 
patriotică participă 

la împăduriri
Printre tinerii din Lupeni 

participanți la refacerea pă
durilor se numără și elevii 
școlii profesionale. Zilele tre
cute, 162 elevi
școli, încadrați in brigăzi de 
muncă patriotică, au ieșit la 
plantarea puieților.

Era ora 6 dimineața cînd 
sub îndrumarea secretarului 
Comitetului U.T.M. pe școa
lă, tov. Zamfir Dumitru și 
a educatorilor Smârandache 
Iulian și Vizitiu Vasile, ce
le 9 brigăzi de muncă pa-

triotică ale ucenicilor 
pornit spre munte

La acțiunea de muncă vo
luntară a ucenicilor a par
ticipat și comunistul Doțiu 
Avram, deputat în sfatul 
popular raional. Cele 9 bri
găzi utemiste de muncă pa
triotică au prestat 810 ore 
muncă voluntară, plantînd o 
suprafață de peste 2 ha.

S-au evidențiat în mod 
deosebit brigăzile de muncă 
patriotică din clasele I F, III 
F, conduse de utemișt.ii Tu- 
fan Grigore și Nicaloiu Ioan, 
precum și tinerii Șerban 
Constantin, Fisenteanu Vasi- 
le, Tănase Ilie, Băsmatără 
Constantin, Popescu Cons
tantin, Pali Ștefan și alții.

La buna desfășurare a lu
crărilor, o contribuție valo
roasă au adus-o și brigadie
rii silvici Suciu N’coiae, Dră- 
goi loan, Pavilanescu Ște
fan.

Printre muncitoarele fruntașe 
de la Filatura Lupeni se numă
ră și depănătoarea Meszaros 
Xenia. Ea își depășește cu regu
laritate sarcinile de plan cu 
15—20 la sută. Textilista 
szaros este de asemenea o 
tistă amatoare apreciată.

IN CLIȘEU: Depănătoarea 
Meszaros Xenia în timpul lu
crului.

*=—

cîte 
Me- 
ar-

Plgiared iliu tapilală 
a jitgMii Miliții 

hloiezia. ii. Salam
Joi după-amiază a părăsit Ca

pitala președintele Republicii In
donezia, dr. Sukarno, care a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La aeroportul Băneasa mii de 
bucureșteni au venit să-l salute 
pe înaltul oaspete.

La plecare, președintele Su
karno a fost condus de tovară
șii : Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, membru în 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Anton Moisescu, Mi
hail Ralea, Gherasim Popa, Ghe
orghe Stoica, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe. Ilie Murgulescu, 
ministrul Invățămîntului și Cul
turii și alti membri ai Prezidiu
lui 
ai 
vel 
ne

Marii Adunări Naționale și' 
guvernului precum și de Pa- 
Silard, ministrul R.P. Romî- 
la Djakarta.

La sosirea pe aeroport coman
dantul gărzii de onoare a pre
zentat președintelui Sukarno ra
portul. S-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Indonezia și 
R. P. Romîne. Președintele Su
karno, însoțit de tov. Ion Gheor- 
ghe Maurer, a trecut în revistă 
garda de onoare.

Adresîndu-se președintelui In
doneziei, președintele Prezidiu
lui Marii
Ion Gheorghe 
un cuvînt de

A luat apoi 
tele Sukarno.

Miile de bucureșteni 
aeroport l-au salutat

Adunări Naționale, 
Maurer a rostit 

rămas bun. 
cuvîntul președin-

veniți la 
călduros

(Continuare în pag. 3-a)



2 STEÂGUL roșu

In preajma aniversării nașterii lui V. I. Lenin
0 prețioasă inițiativă patriotică

Țesătorii și fi- — = —
latorii de la Com- de E ARTIMOV
hinatul de țesături comentator al Agenției TASS 
din Gluhovo — 
una din cele mai mari întreprin
deri textile ale țării sovietice — 
au fost primii din regiunea Mos
cova care au propus să se creeze 
un fond leninist. Acest lucru nu 
e întîmplător. Actuala generație 
din Gluhovo continuă glorioasele 
tradiții ale părinților ei, vestiți 
prin numeroasele și eroicele lor 
fapte revoluționare.

...Era prin toamna anului 1923, 
Lenin, bolnav, se odihnea la Gor
ki, lingă Moscova. întreaga țară 
sovietică., ca și numeroșii ei prie
teni de pe între
gul glob urmăreau 
cu neliniște în zia
re buletinele me
dicale asupra stă
rii sănătății mare
lui conducător. In 
acele zile munci
torii din Gluhovo 
au hotărît să tri
mită o delegație la Gorki și au 
ales în acest scop pe cei mai des
toinici reprezentanți ai colectivu
lui.

Intîlnirea solilor colectivului din 
Gluhovo cu Vladimir llici a fost 
deosebit de emoționantă. Șeful de. 
legației, bat rinul muncitor Kuzne- 
țov, îmbrățișlndu-l pe Lenin cu 
lacrimi de bucurie în ochi, U spu
se :

— Sini muncitor fierar, Vladi
mir Ilia... Vom îndep'.'ni întocm d 
sarcinile pe care ni le-ai trasat .

Aceasta a fost ultima Milui
re pe care Lenin a avut-o cu re
prezentanți ai clasei muncitoare.

întorși acasă, delegații au po
vestit la adunări tovarășilor lor 
cum a decurs întllnirea lor cu ma
rele conducător al revoluției. Mun
citorii au hotărît în unanimitate 
să dea întreprinderii lor numele 
lui Lenin. Ei au hotărît de ase
menea ca în scuarul din fața fa
bricii să înalțe un bust ăl lui 
Ilici.

In dimineața geroasă de 22 ia
nuarie 1924 miile de muncitori ai 
combinatului împreună cu fami
liile lor s-au adunat pentru a asis
ta la dezvelirea acestui bust. La 
tribună s-a ridicat însă secretarul 
organizației de partid care, 
lacrimi în ochi, a anunțat:

— Ne-am adunat la dezvelirea 
unui bust, dar vom inaugura un 
monument al marelui conducător... 
Ieri inima lui Vladimir Ilici Le
nin a încetat să mai bată.

După dezvelirea primului monu
ment din lume al lui Lenin mulți 
dintre cei prezenți s-au îndreptat 
spre comitetul de partid. Acolo a 
fost făcută spontan propunerea de 
a se crea „un fond de aur" care 
să poarte numele lui Lenin. Oa
menii au depus în acest fond veri
ghete, ceasornice, cercei — fiecare 
ce putea.

Aceasta este istoria fondului le
ninist

Continuînd glorioasele tradiții
=*==—

lor, 
din 
fost

La 22 aprilie cea mai 
mare regiune economică 
din U.R.S.S. va lucra cu 
materiale și materii pri

me economisite.

cu

ale părinților 
muncitorii 
Gluhovo au 

primii din regiu
nea Moscova care în ajunul ani
versării a 90 de ani de la naște
rea marelui conducător au propus 
să se creeze un fond leninist de 
daruri în muncă.

Propunerea a fost susținută cu 
căldură și de colectivele altor în
treprinderi și curind s-a cristalizat 
hotărîrea ca în ziua de 22 aprilie 
— data aniversării nașterii lui 
Lenin — să se lucreze din mate
rie primă, materiale șl energie e- 
lectrică economisite.

In luna februarie toți muncito
rii din întreprin
derile industriale 
și de pe șantiere
le de construcții 
din regiunea eco
nomică Moscova 
— cea mai mare 
din U.R.S.S. — 

și-au luat angaja, 
mentul ca la 22 

aprilie să lucreze cu materii pri
me și materiale economisite, tar 
apoi să facă același lucru o zi 
la sfîrșitul fiecărui trimestru.

In prezent oamenii muncii din 
regiunea Moscova traduc în viață 
acest angajament important, eco
nomisesc fiecare kilogram de me
tal, bumbac și alte materii pri
me, combustibil, energie electrică. 
Zeci de întreprinderi din regiune au 
și economisit în primele două luni 
ale anului o cantitate de materia
le aproape suficientă pentru a lu
cra o zi fără a recurge la fondu
rile de rezervă.

In cunoscuta sa lucrare ..Ma
rea inițiativă" Lenin scria ■ ..Co
munismul începe acolo unde apare 
grija neprecupețită — și care în
vinge greutățile muncii — a mun
citorilor simpli de a mări pro
ductivitatea muncii, de a păzi 
fiecare pud de grîu, de cărbuni, 
de fier și de alte produse, care 
nu revin celor ce le produc per
sonal și celor ce sînt „aproptați" 
acestora, ci celor „îndepărtați", 
adică societății întregi...".

Grija pe care oamenii sovietici 
O manifestă zi de zi pentru fie
care pud de grîu, cărbuni, fier și 
alte produse, lupta neprecupețită 
a întregului popor sovietic pentru 
îndeplinirea septenalului, realiză
rile sale istorice de însemnătaie 
mondială arată că angajamentul 
solemn pe care bătrînul muncitor 
din Gluhovo l-a luat față de Lenin 
este tradus cu sfințenie în viață.

[ SEIIHHI DE ME
j Mii de feroviari de la regionala 
» Donețului s-au încadrat în schim-
♦ buri de onoare în cinstea anîver-
♦ sării marelui Lenîri
♦ La depoul de locomotive din 
î Eleț s-a introdus o carte a da- 
•t rurilor în muncă în cinstea ce-
♦ lei de-a 90-a aniversări a naș-
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Kranstorna la Eleț un tren care 
depășește cu 400 tone prevederile 
normale de tonaj. A. Gerkașin, 
șeful unei brigăzi de muncă co
munistă relatează că el a condus 
din Eleț la Efremov un tren măr
far, sosind la destinație cu 20 de 
minute înainte față de prevede-

4 
t « 
4 

___________ , , f 
rile graficului. Despre noi reali- f 
zări în muncă au făcut însem- = 
nări și alți mecanici.

O frumoasă inițiativă au luat-o 
furnaliștii de la Uzina metalurgi
că „Petrovskii“din Dneprope
trovsk. Ei au hotărît să-și înde
plinească angajamentul anual cu 
privire la producția peste plan 
pînă la cea de-a 90-a aniversare 
a nașterii lui Lenin. Pentru a se 
achita cu cinste de acest anga
jament sporit colectivul fruntaș 
folosește mașinile cele mai noi, 
“nbunătățește folosirea capacită
ților de producție. Furnaliștii din 
Dnepropetrovsk au și livrat anul 
acesta consumatorilor cîteva gar
nituri de tren încărcate cu metal 
din producția peste plan.

Tot mai multe turle de foraj 
apar în taigaua din regiunea Pe- 
ciora. Petroliștii de la întreprin
derea „Uhtokombinat" execută 
lucrări de prospectare a petrolu
lui și gazelor. Un rezultat record 
a obținut schimbul de onoare al 
sondorului Alexei Nazarov care 
într-un singur schimb a forat 
102 metri, îndeplinind peste două 
norme.

Un schimb de onoare în cins
tea aniversării nașterii lui Le
nin au organizat minerii de 'a 
mina nr. 6 — Kapitalnaia, cea 
mai mare din bazinul carbonifer 
Kizelevski.
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Lucrurile mari sînt alcătuite din lucruri mici. Recent a fost 
dat în exploatare traseul feroviar electrificat dintre Riazan șl 
Sasovo, lung de 183 km. Aceasta este încă o verigă a marii 
magistrale — cea mai mare din lume — care leagă capitala 
sovietică de Vladivostok. Nu vor trece decît cîteva luni, și tre
nurile electrice vor începe să circule între Moscova și orașul 
siberian Irkutsk. In felul acesta va fi electrificată mai bine 
de jumătate din magistrală — peste 5.000 km. De altfel, se 
cuvine să arătăm că spre sfîrșitul septenalului lungimea căi
lor ferate din U.R.S.S. pe care vor circula locomotive elec
trice și Diesel va atinge aproximativ 100.000 km.

UN ORAȘ AL SĂNĂTĂȚII
In Uniunea Sovietică există 

numeroase stațiuni balneare — 
unele mai îndepărtate, altele mai 
apropiate, așa-numitele stațiuni 
locale. Totuși cei mai mulți se 
simt atrași de litoralul Mării 
Negre. Cineva a calculat că a- 
nul trecut pe litoralul Mării Ne
gre, numai între Batumi și O- 
desa s-au odihnit aproape 4 mi
lioane de oameni. In ultimul 
timp în apropierea stațiunilor 
balneare cu renume mondial 
Soci, Ialta și altele au apărut 
„sateliți" — localități învecina
te care au fost repede „valorifi-
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Printre acești „sateliți" un 
mare viitor are mica localitate 
Pițunda din apropiere de Soci. 
De aceea se acordă o atenție 
deosebită dezvoltării acestei sta
țiuni balneare cu uriașe posibi
lități.

Inchipuiți-vă un promonoriu 
care înaintează adînc în mare. 
Pe malul său pînă foarte aproa
pe de apă, pe o lungime de mai 
mulți kilometri, se întinde o pă
durice de pini înalți, zvelți, care 
răspîndesc o aromă îmbătătoa
re. Păduricea este 
deosebită. Oamenii 
spun că este o porțiune din flora 
erei terțiare adică din vremurile

într-adevăr
de știință

Uzina de combine din Tuia a 
început să producă un nou mo
del de șasiu auto-propulsat pen
tru agricultură, care poate să 
lucreze un an întreg chiar în 
condițiile asprei ierni rusești. 
Noua mașină este universală: 
după necesități, ea poate fi 
transformată în combină, meliță 
de in, autotractor, și se poate 
folosi în diferite alte scopuri. 1

In Uniunea ,
Sovietică aproa- jjM] (<C ||
pe nu s-ar pu- U U u U 
tea menționa 
un oraș mare în care să nu e- 
xiste institute sau școli medii 
tehnice. Pe lîngă zeci de între
prinderi s-au deschis filiale ale 
lor, unde cursanții fac studii 
superioare sau medii speciale 
fără a-și întrerupe activitatea 
în producție. Dar secțiile se
rale și fără frecvență ale insti
tuțiilor de învățămînt superior 
și filialele lor de pe lîngă u- 
zine nu reprezintă încă rezol
varea deplină a problemei strîn- 
gerii legăturii învățămîntului 
cu producția, cu viața.

De aceea, recent a fost adop
tată o hotărîre cu privire la 

area în viitorul apropiat a 
unor „uzine-vtuz“ adică uzine 
institute de învățămînt tehnic 
superior. Este vorba de insti
tuții de învățămînt superior 
principial noi’, care vor avea nu 
numai auditorii, ci și secții cu 
programe de producție. Munca 
la mașină va consolida cunoș
tințele dobîndite la cursuri, iar 
lecțiile teoretice din auditorii 
vor ajuta la însușirea mai ra
pidă a unei profesiuni sau al
teia

Conform prevederilor, încă în 
luna mai a anului curent, Ia u-

zina de automobile „Lihacev" 
din Moscova, la uzina de con
strucții metalice din Leningrad 
și la uzina constructoare de 
mașini agricole din Rostov se 
vor deschide „uzine-vtuz“. In 
prezent se desfășoară lucrările 
pregătitoare — se pregătesc u- 
tilaje moderne, clădiri adecvate 
pentru auditorii și secții de 
producție.

Noile instituții de învăță
mînt superior vor avea direcții, 
decanate și profesori proprii 
Personalul didactic va fi alcă
tuit nu numai din profesori și 
conferențiari, ci și din tehni
cieni și ingineri ai întreprinde
rii respective.

„Uzinele-vtuz“ sînt profilate 
pentru pregătirea de specialiști 
necesari întreprinderii pe lîngă 
care se deschid. Astfel „uzina- 
vtuz“ de pe lîngă uzina „Liha
cev" din Moscova va pregăti 
specialiști în construcția de au
tomobile, în tehnologia con
strucției de mașini, în turnăto
rie, prelucrarea metalelor sub 
presiune. Uzina-școală de pe 
lîngă uzina „Rostselmaș" va 
forma specialiști în construcția 
de mașini agricole, iar cea din

Ow Leningrad — 
|jxfl 7Ă\ specialiști în eon
ii u Lrv> strucția de tur

bine.
Programul acestor instituții, 

deși nu a fost încă elaborat în 
amănunțime, prevede că stu
dentul va frecventa aproximativ 
5 luni cursurile teoretice între- 
rupîndu-și aproape total mun
ca în producție. Apoi vor urma 
(sau preceda) zile și luni de 

învățămînt și de muncă în pro
ducție. Alternarea muncii cu 
învățămîntul este una din tră
săturile caracteristice ale noilor 
instituții de învățămînt supe
rior.

In cursul anului curent și al 
anului 1961 se vor căuta noi po
sibilități de organizare a unor 
noi vtuz-urî. Acest nou tip de 
institut urmează să ocupe în 
viitorul apropiat un loc impor
tant în sistemul învățămîntului 
superior sovietic.

Majoritatea studenților noi
lor institute vor fi tineri de la 
întreprinderile pe lîngă care au 
fost organizate ele. După ter
minarea studiului tinerii se vor 
întoarce la uzina lor. Printre 
studenți vor fi și militari de
mobilizați din rîndurile Arma
tei Sovietice care vor beneficia 
de anumite înlesniri la intrarea 
lor în institut.

cînd pe pămînt abia începuseră 
să apară primele maimuțe antro
poide.

Apoi pe această pădurice și-au 
pus ochii oamenii, lucru confir
mat de 
ză aici 
află un 
produse 
goarele

Acum 
hotărîre 
rea stațiunii 
Lucrările de 
încredințate 
tallurgstroi". 
că acest trust mare care mani
pulează în fiecare an suma de 
250.000.000 ruble, s-a achitat 
recent cu succes de sarcina de 
a construi reactorul nuclear al 
R.S.S. Gruzine. In prezent i s-a 
încredințat sarcina acestei con
strucții originale.

Intr-adevăr, cea ce se face a- 
cum la Pițunda este fără prece
dent în istoria construcției bal
neare din U.R.S.S. Pițunda va 
fi un orășel de tip nou.

Nu vom 
concepute 
terenurile 
amenajate 
laborarea 
da de arhitecți s-a documentat 
asupra ultimelor noutăți realiza
te în cele mai bune stațiuni bal
neare din lume. Vom menționa 
un singur amănunt edificator — 
Pițunda va avea o capacitate de 
10.000 de vilegiaturiști, adică va 
fi mai mare decît a stațiunilor 
balneare de pe întregul litoral 
al Abhaziei.

arheologii care efectue? 
săpături. Astăzi aici s\ 
sovhoz legumicol și de 
lactate cu fermele și o- 
sale.
un an a fost adoptată o 
cu privire la dezvolta- 

balneare Pițunda. 
construcție au fost 
trustului „Zakme- 
Trebuie menționat

descrie cum au fo< 
sălile de tratamente, 
de sport, cum vor fi 
plajele. înainte de e- 

acestui proiect, briga-
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Operație dificilă
Aleksandr Lisovski, chirurg 

șef la spitalul „Pirogov" din 
Rîbinsk (R.S.F.S.R.) a efectuat 
o operație rară de înlăturare a 
unei tumori de pe ceafa unui 
sugaci în vîrstă de 4 zile. Tu
moarea, plină cu lichid cefalo
rahidian, depășea de trei ori vo
lumul capului, și cîntărea 1200 
grame față de greutatea copi
lului, înainte de operație, de 
3390 grame. Chirurgul a închis 
Orificiul natural de pe craniu cu 
o placă specială pe care a cu
sut-o de piela sugarului.

La 8 zile după operație fetița 
nu se deosebea prin nimic de cei
lalți noi născuți și a crescut în 
greutate cu 200 grame.

In cercurile științifice se sub
liniază că o asemenea operație 
efectuată în a patra zi după naș
tere este un caz rar în practica 
medicală. (Agerpres). ; _



STEAGUL ROÎJU

Cînd tinerii devin gospodari...
Intr-un dosar, pierdut pînă nu 

de mult prin unul din sertarele 
biroului comitetului U.T.M. de la 
mima Petrila, se găsesc și filele 
unui plan de muncă în care sînt 
înscrise acțiuni, cifre, nume de 
tineri. E un plan de muncă al 
uterniștilor de la mina Petrila 
în care nu se vorbește de cărbu
ne. Sînt înscrise sarcini prin a 
căror îndeplinire tinerii mineri și 
muncitori ai minei sînt liotărîți 
să contribuie la buna gospodărire a 
orașului, la refacerea patrimoniu
lui forestier, ia înfrumusețarea 
vieții lor.

Acum, o dată cu sosirea primă
verii, planul a fost scos din ser
tare și prevederile lui au început 
să prindă viață. In multe zile, 
străzile orașului, parcul, sînt cu
prinse de freamătul muncii patrio
tice a celor tineri, care. în cinstea 
ziiei de 1 Mai sînt hotărîti să ob
țină succese importante în ac
țiunile de muncă patriotică.

găzile de muncă patriotică con
duse de ing. Vuzdugan Gheorghe 
și Vornicu Constantin din secto
rul II, Șișu Virgil, Vasii loan din 
sectorul III, Brasat Victor, Bindea 
Teodor și altele. Sîmbăta trecută 
pe această. stradă au muncit vo
luntar 135 tineri și lucrările au 
avansat, într-un ritm rapid: au 
fost săpate rigolele, s-au astupat 
gropi, bordurile sînt puse pe ju
mătate din întreaga lungime a 
străzii. Lucrările pe această stra
dă nu sînt încă terminate, dar în
că de pe acum se poate vedea că 
înfățișarea ei va fi , cu totul alta.

CHEMARE 
întrecere socialistă în cinstea 

celui de-a! lll-lea Congres al P. M. R.
la

către muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii 
din toate întreprinderile

(Urmare din pag. l-a)

UZINA „1 MAI“-FERNEZ1U, BAIA MARE

Străzile își schimbă fata
Una din primele acțiuni gos

podărești întreprinse de tinerii 
mineri și muncitori de la mina 
Petrila este cea pentru refacerea 
străzii Tudor Vladimirescu. Stra
da leagă șoseaua principală cu 
partea de sus a,minei, trecînd prin 
fața policlinicii, pe lîngă căminele 
muncitorești și arena sportivă. O 
stradă cu circulație inte.isă, dar 
pînă mai ieri presărată de gropi, 
dîmburi. iar în timpul ploilor — 
plină de noroi.

Aici au lucrat zi de zi, timp de 
o săptămînă, cîte 30—50 tineri 
mineri și muncitori. Au astupat 
gropi, au nivelat traseul, au să
pat șanțurile, iar cînd lucrările 
erau pe terminate, brigăzi întregi 
'e mineri, cum este cea condusă 
e Cristea Ștefan din sectorul IV 

au venit și au taluzat șanțurile 
de scurgere, dîndu-le un aspect 
frumos. Apoi pe toată lungimea 
străzii a fost împrăștiat pietriș, 
peste care acum alunecă încet, 
duduind, compresorul.

Nu departe, alți tineri mineri, 
între care Scorța Virgil, Ciotîr 
Gh'eorghe, Dobrotescu loan, lu
crau la amenajarea micului parc 
dintre căminele muncitorești. Te
renul a fost curățat de gunoaie, 
s-au adus 15 căruțe de pămînt 
fertil pentru ronduri, iar pe alei 
s-a presărat pietriș roșu. Pe ron
duri au fost plantate primele flori. 
Aici, tinerii au muncit sub îndru
marea membrului de partid Cri- 
șam Iosif, intendentul căminului

Prietenii pădurii 
se pregătesc...

Ceea ce s-a făcut pînă acum 
pentru înfrumusețarea orașului nu 
este de cît începutul. In planul 
comitetului U.T.M. sînt prevăzute 
plantări de arbori, amenajări de 
diferite terenuri și alte acțiuni 
gospodărești. Dar, la mină se fac 
acum pregătiri și pentru ieșirea 
la acțiuni silvice. La 20 aprilie 
vor pleca spre o tabără primul lot 
de 50 tineri care vor lucra la re
facerea patrimoniului nostru fo
restier. Activiștii comitetului 
U.T.M. au fost la fața locului, un
de tinerii mineri ai Petrilei vor 
planta prin muncă patriotică 35 
ha. păduri de rășinoase, luînd mă
suri de organizare a taberei. A 
fost format comandamentul, iar 
în sectoarele minei au început în
scrierile pentru cei care vor ple
ca spre munte. Primele înscrieri 
s-au și făcut: lăcătușul subteran 
Timar loan, minerii Rotaru Ioan 
II, Vasii Gheorghe și atții. Se 
întocmesc liste, se fac pregătirii 
pentru că la 20 aprilie, prima se
rie de tineri mineri și muncitori 
ai Petrilei, vor porni la muncă 
pentru a reda munților noi supra
fețe împădurite.

— 4.000.000 lei economii la prețul de cost prin 
îmbunătățirea indicilor de utilizare cu: 20 la 
sută la mesele de aglomerare ; 2,5 la sută la cup
toarele de topire ; 40 ia sută la convertizoare.

— creșterea randamentelor de extracție cu 1 
la sută, reducerea consumului de cocs la topire 
cu 5 la sută și a materialelor oxidante la rafină
rie cu 10 ia sută, creșterea procentajului de parti
cipare al produselor miniere în șarje cu 15 la 
sută, etc;

—- realizarea planului anual de producție glo
bală cu 15 zile înainte de termen.

TERMOCENTRALA-PAROSENI

kg. fontă, 24.000 kg. oțel, 60.000 kg. profile,
30.000 kg. bandaje de locomotive, 30.000 kg. 
bronz și alte măsuri;

— reducerea rebuturilor la turnătoria de fontă 
cu 20 la sută față de procentul admis ;

— 400.000 lei beneficii.
ÎNTREPRINDERILE PENTRU INDUSTRIA

t BUMBACULUl-BUCUREȘTl

I. B.
----- =*=

Plecarea din Capitală 
a președintelui Republicii 

Indonezia, dr. Sukarno
(Urmare din pag. l-a)

— 1.700.000 lei economii la prețul de cost prin 
reducerea consumului specific de combustibil, a 
consumului propriu tehnologic, scurtarea duratei 
de reparați! a agregatelor energetice, reducerea 
pierderilor în rețelele de transport și distribuție 
energiei electrice;

— 1.700.000 lei beneficii.
TRUSTUL DE CONSTRUCȚII NR. 5

a

ORAȘUL STALIN
prin 
sută 
pre-

—- 1.000.000 lei economii la prețul de cost prfn: 
economisirea a 16.000 kg. fire, creșterea indicelui 
de utilizare cu II knr/1000 
de bumbac și cu 50 bătăi de 
sătorie;

— îmbunătățirea calității 
ducerea cu 1 la sută a cupoanelor;

— 507.000 lei beneficii.
UZINELE CHIMICE V1CTORIA-FLOREȘT1,

fuse oră la filatura 
război pe oră la țe-

produselor prin re-

REOIUNEA PLOEȘT1

— 1.000.000 lei economii la prețul de cost prin 
reducerea consumurilor specifice, îmbunătățirea 
calității produselor și lărgirea sortimentelor.

FABRICA DE MOBILA „23 AUGUST".
/ TG. MURES

— 1.500.000 lei economii la prețul de cost 
reducerea consumurilor de cherestea cu 3 la 
fată de plan, mărirea procentului de beton 
fabricat pînă la 25 la sută, folosirea schelelor de 
inventar în proporție de 70 la sută și a cofraje- 
lor alunecătoare la silozuri;

— darea în funcțiune înainte 
mătoarelor obiective:

a) cu 30 zile filatura „Firul
b) cu 60 zile linia de garaj 

cărămidă „7 Noiembrie" Sighișoara;
c) cu 60 zile hala principală de montaj și hala 

de croit de la fabrica de mobilă „Măgura Codlei" ;
d) cu 30 zile depozitul de cherestea, hala de 

placaj și cantina de la Complexul de industriali
zare a lemnului Blaj;

— 1.000.000 lei beneficii.
EXPLOATAREA M1N1ERĂ-LUPENI

de termen a ur-

Roșu“-Tîlmaciu; 
de la fabrica de

&.

335.000 lei economii la prețul de cost;
■— mobilă în valoare de 3.445.000 lei;
•— fabricarea a 12 noi tipuri de mobilă ;
— 998.200 lei beneficii.

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERA „SOVATA"-
REG1UNEA AUTONOMA MAGHIARA

pe președintele Indoneziei, mani- 
festînd pentru prietenia dintre 
popoarele romîn și indonezian, 
pentru pace și colaborare inter
națională. Un grup de pionieri 
l-au întîmpinat pe înaltul oaspe
te și i-au oferit flori.

Președintele Sukarno și-a luat 
apoi rămas bun de la conducă
torii statului nostru. Indreptîn- 
du-se spre 
prietenește pe 
reștiului care 
plecare.

Totodată au 
dr. Subandrio. 
riior Externe al Indoneziei, 
Suharto, ministrul Dezvotării In
dustriei Populare, dr. Tamsîl, 
directorul Cabinetului președin
telui și ceilalți colaboratori și 
reprezentanți ai presei indone
ziene care l-au însoțit pe preșe
dintele Sukarno.

La ora 15.10 avionul cu care 
călătorește președintele Sukarno 
a decolat de pe aeroportul Bă- 
neasa îndreptîndu-se spre R.P. 
Ungară. Formații de avioane cu 
reacție romînești l-au însoțit pî
nă la frontieră.

» ♦♦♦♦♦♦♦==.....

La numărul 2, în B alo mir

Ce se poate face 
u betonitele de la haldă
Halda este, s-ar putea spune, 

locul de depozitare a deșeurilor 
minei. Zi și noapte se culbutează 
aici șist, piatră, provenite din mi
nă. Din vagonete se rostogolesc, 
uneori betonite provenite de la 
lucrările de rearmare a unor ga
lerii. Betonite care în subteran nu 
mai pot fi folosite.

Dacă treci acum pe strada ce 
leagă partea centrală a Petrilei 
de poarta principală a minei, la 
a cărei refacere tinerii muncesc 
de asemenea, vezi de o parte și 
de alta borduri formate din beto
nite aduse de la haldă. Aici au 
muncit și continuă să muncească 
în orele lor libere tineri din bri-

avion, ei a salutat 
locuitorii Bucu- 
1-au condus la

părăsit capitala 
ministrul Aface- 

dr.

s— 1.300.000 lei economii la prețul de cost 
reducerea consumului de lemn de mină cu 
sută în abataje și a consumului de rășinoase cu 
1,7 la sută, a consumului de energie cu 0,7 
pe tonă și alte măsuri ;

— îmbunătățirea calității 
reducerea procentajului de

ATELIERELE C.F.R. „16

prin
2 la

kWh

cărbunilor bruți 
cenușă cu 4 Ia
FEBRUARIE“-CLUJ

prin 
sută.

(Urmare din pag. l-a)

legați, l-au ales utemiștii din U- 
ricani să-i reprezinte la Conferin
ța regională U.T.M.

Circiumaru și ortacii săi sint 
tineri. Doar vreo 2—3 au trecut 
peste 30 de ani. Metodele pe care 
le aplică însă în munca lor sînt 
metode învățate de la mineri cu 
multă experiență. Abatajul în care 
muncesc, abatajul cameră 2 de la 
sectorul I Balomir, este acum li
nul din cele mai bine întreținute 
abataje. Urmînd exemplul altor 
brigăzi de la Uricani, tinerii mi
neri ai lui Circiumaru aplică ini
țiativa minerilor de la Aninoasa. 
Intîi s-au angajat să dea cite 200 
kilograme de cărbune peste plan 
pe fiecare post prestat, apoi cînd 
au văzut că au posibilități mat 
mari, și-au mărit lună de lună an
gajamentul. 300 kg., 500 kg, 800

ofea- 
tone 
mai 
căr-

kg. de cărbune peste plan pe post 
au rămas în urmă. Acum brigada 
dă cu mult peste 1,500 tone de 
cărbune pe post peste plan. In 
luna aceasta, de pildă, din 
tajul ei s-a extras cite 6,918 
de cărbune pe post, adică 
bine de jumătate vagon de
bune de fiecare om din brigadă pe 
zi. Și doar nu-s puțini ortacii lui 
Circiumaru!

...Pe un grafic al minei se poate 
eiti că acum brigada tinerilor de 
la nr. 2 se întrecere cu cea din 
abatajul nr. 10. Se pot vedea și 
angajamentele întrecerii! Au spus 
cei de la nr. 10 că vor da cel 
puțin 7 tone de cărbune pe post, 
cu 6 tone au răspuns și tinerii lui 
Circiumaru. La angajamentul de 
a economisi 800 lei în aprilie ai 
celor de la nr. 10, cu 700 lei eco
nomii au rttspuns cei de la nr. 
2!

butu-
6.130

în 11

— 200.000 lei economii la prețul de cost prin 
creșterea indicelui de valorificare a masei lem
noase de la 62,9 la sută Ia 63,4 al sută, economi
sind în acest fel 8.300 m. c. lemn de lucru din 
care 500 m. c. cherestea, prin valorificarea 
riior $i crăcilor, dînd în circuitul economic 
m. c. material lemnos;

>— 400.000 lei beneficii;
— realizarea planului anual de producție

luni. ,.- , .
Prin realizarea ritmică a planului de producție, 

prin descoperirea și valorificarea rezervelor din 
întreprinderi, generalizarea experienței fruntașilor 
în producție vom da patriei produse de bună ca
litate. cu cheltuieli cît mai mici, contribuind ast
fel la ridicarea permanentă a nivelului de trai, 
material și cultural al poporului nostru, la obți
nerea de noi victorii în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

— 1.012.000 lei economii la prețul de cost prin
reducerea consumului de metal normat cu 12.000

............................ ..............:.z ' . ......1-=E=-------------

Importante realizări obținute de colectivul 
sectorului electro-mecanic al minei Aninoasa

Colectivul minei Aninoasa și-a 
realizat și depășit planul tri
mestrial la extracția de cărbu
ne. La această realizare o con
tribuție de seamă a adus și sec
torul electro-mecanic al minei, 
care a asigurat o bună între
ținere a utilajelor, a făcut la 
timp reparațiile necesare și a 
efectuat lucrări de calitate.

In această perioadă s-au re
parat pompele de la orizontul 
VII Priboi și Aninoasa. Pompa 
numărul 2 de la orizontul V Pri-

Acum clțeva zile, minerii O- 
prea Dumitru și Ciocîrlan llie, 
amindoi șefi de schimb în briga
dă, tocmai vorbeau despre anga
jamentul brigăzii. I-am întrebat 
cum cred că-l vot realiza și de
păși.

Oprea exptică pe loc.
— Economia de 700 lei o vom 

face prin refolosirea lemnului ră
pit la prăbușire și prin alegerea 
ptetrii din cărbune, 
randamente, goale sd 
cărbune de la noi nu 
cei de la transport!

. .Planul de muncă 
comitetul U.T.M. 
simplă hlrtie. O hirtie care conți
ne scrise pe ea năzuințele și vic
toriile unor oameni de nădejde 
care-s hotărîți să întîmpine ziua 
de 1 Mai cu succese cît mai mari.

boi care nu a funcționat de a- 
proape 2 ani de zile, a fost pusă 
la punct și dată în exploatare în 
luna martie. La aceste reparații 
s-au evidențiat muncitorii Cos- 
tinaș loan și Tanczer Ioan. De 
asemenea, simțindu-se necesitatea 
de a trimite în subteran mai 
multă apă potabilă, s-a înlocuit 
o bună parte din conducta de 
alimentare cu apă potabilă de 
la bazinul Pîscu. Tot în această 
perioadă s-a asamblat și pompa 
Ganz, care va intra în funcțiune 
la orizontul VII Priboi și va re
fula apa pînă la ziuă pentru a 
asigura posibilitatea de ramble- 
iere continuă la sectorul IV Pri
boi. Sectorul electro-mecanic a 
primit de 
cărcătoare 
bandă și 
sîrguinței
nea Vaier, Vișovan și Savinski 
s-au completat benzile lipsă.

S-a demontat un ventilator de 
rezervă din tunel și s-a montat 
provizoriu la gura suitorului 
nou Piscu, asîgurîndu-se astfel 
un aeraj corespunzător muncii 
în subteran. Muncitorii de la a- 
telierul mecanic au confecționat 
pentru mineri 150 bucăți de sfre- 
dele lungi de 2 m.

Observîndu-se stagnări dese 
la banda de 50 m. ce transportă 
cărbunele în silozul funicularu- 
lui. conducerea sectorului și-a 
propus să mărească capacitatea 
acestei benzi prin trecerea de la

la U.R.U.M.P. 3 reîn- 
cu bandă însă fără 
fără motor. Datorită 
vulcanizatorilor Ma-

Cit despre 
fie că ae 

s-or plînge

discutat la 
al minei e o

lățimea de 800 mm. la cea de 
1000 mm., lucru ce va fi făcut 
în cîteva zile de repaus. In lu
na martie muncitorii de la ate
lierul mecanic au schimbat ve
chiul culbutor. cu un altul repa
rat capital în cadrul atelierului.

Muncitorii de la atelierul elec
tric au dovedit și ei o continuă 
preocupare în muncă, asigurînd 
o bună întreținere a utilajelor 
și instalațiilor. Urmare a mun
cii conștiincioase depuse de mun
citorii secției electrice, nu au e- 
xistat defecțiuni care să ducă 
la stagnarea producției.

In afara acestor lucrări im
portante arătate, mobilizat și în
drumat de organizația de bază 
a sectorului, comitetul de secție 
și organizația U.T.M., colectivul 
sectorului electro-mecanic a co
lectat o cantitate 
fier vechi. Astfel 
mestru a. c , s-a predat I C M - 
ului pentru a fi expediată oțe- 
larilor hunedoreni. cantitatea de 
111.573 kg. fier vechi și 9.338 
kg. fontă.

Colectivul acestui sector, con
dus și îndrumat de organizația 
de bază, luptă pentru a obține 
rezultate cît mai bune pentru ca 
prin activitatea sa să sprijine 
realizarea planului de producție. 
Pentru îmbunătățirea continuă a 
muncii. în sector s-au stabilit 
pentru trimestrul II al anului 

noi măsuri tehnico-organizatorice 
menite să înlăture lipsurile care 
mai există.

însemnată de 
în primul tri-

S. E.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Apropiatul schimb de vizite 

dintre N.S. Hrușciov și Menderes 
a stîrnit interes în Turcia

ISTANBUL 14 (Agerpres) Co
respondentul agenției TASS. I. 
Ugolnov anunță :

Știrea cu privire la apropiatul 
schimb de vizite între șefii gu
vernelor Uniunii Sovietice și 
Turciei a stîrnit numeroase ecouri 
în Turcia. Știrea constituie tema 
principală a discuțiilor în rîndul 
tuturor păturilor populației. Mun
citori, oameni politici, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri și 
ziariști își exprimă speranța că 
întîlnirile dintre oamenii de stat 
ai celor două țări vor avea un im- 
P(>rV.lnt r°l Pentru cauza întăririi 
păcii și stabilirii unor relații de 
bună vecinătate între U.R.S.S. și 
Turcia.

„Sînt un om simplu și nu prea 
mă pricep în probleme de politică, 
a declarat un șofer din Istanbul. 
Doresc însă, ca și toți oamenii, 
pacea. De aceea m-a bucurat ști
rea cu privire la schimbul de vizi
te dintre oamenii de stat ai ță
rilor noastre'1. „Noi, a spus un 
muncitor de la una din tipografii, 
sîntem cei mai apropiați vecini și 
vecinii trebuie să trăiască în prie
tenie. Cînd HrușciOv va sosi în 
Turcia îi vom oferi o caldă ospi
talitate",

Președintele general al Parti
dului Republican Popular de opo
ziție, Ismet Inonu, însemnat om 
politic, apreciază în mod pozitiv 
apropiatul schimb de vizite. El 
își exprimă dorința ca „aceste 
contacte să aducă folos". „Dezvol
tarea comerțului cu Rusia, subli
niază un reprezentant al cercuri
lor de afaceri, Ilmaz Oztiurk, ne 
va aduce un mare avant.aj. Cu 
rușii, putem încheia un acord cu 
privire la construirea unor între
prinderi industriale în țara noas
tră”.

Apropiatul schimb de vizite din
tre N.S. Hrușciov și Adnan Men
deres constituie principala temă 
a comentariilor presei turce. Zia
rele publică ample articole în care 
se analizează relațiile sovieto- 
turce și perspectivele lor. „In con
dițiile dezghețului general care

----- O-----

Succesul baletiștilor 
sovietici la Ankara
ANKARA 14 (Agerpres) — 

TASS anunță :
La 12 aprilie la Teatrul de O- 

peră din Ankara a avut loc pri
mul speotacol prezentat în cadrul 
turneului Teatrului Mare Acade
mic al U.R.S.S. Spectacolul pre
zentat de artiștii sovietici a coin
cis cu un eveniment atît de im
portant ca știrea cu privire la 
schimbul de vizite între șefii gu
vernelor U.R.S.S. și Turciei și s-a 
desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de festivă.

La premieră au asistat preșe
dintele Medjlisului, miniștri ai 
guvernului turc, reprezentanți ai 
vieții publice din Ankara, șefii 
reprezentanțelor diplomatice, zia
riști turci și străini.

Spectacolul artiștilor sovietici 
s-a bucurat ele un mare succes.

----- O-----

Protestul guvernului indonezian 
adresat guvernului olandez
DJAKARTA 14 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

United Press International, gu
vernul indonezian a înaintat un 
protest guvernului olandez în 
legătură ” cu intențiile acestuia 
de a crea forțe militare de rezer
vă în Irianul de vest.

Intr-o declarație făcută de pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
indonezian al Afacerilor Externe 
s-a arătat că „acțiunea olandeză 
urmărește intimidarea și repre
zintă o provocare la adresa In
doneziei". 

se apropie în întreaga lume, scrie. 
Siavusghil în ziarul „Yeni Sa
bah". Turcia nu poate să nu par
ticipe la eforturile îndreptate spre 
stabilirea unei păci eterne pe pă- 
mînt. Dorim ca tratativele care 
vor începe în iulie să ducă la res
tabilirea relațiilor normale între 
cele două țări vecine. Aliații noș
tri occidentali și prietenii noștri 
au de multă vreme acorduri eco
nomice și culturale cu rușii”.

------ - ♦ » «t -------------------

MOSCOVA. — Colectivul mi
nei „Surtaiha" din bazinul car
bonifer Kuznețk a extras 106,4 
tone pe cap de muncitor. Aces
ta este cel mai' înalt indice al 
productivității muncii din Uniu
nea Sovietică.

VIENA. — In seara ziei de 
13 aprilie, în fața monumentului 
Glorie Anwatei Sovietice din 
piața Schwrtzpbergplatz din Vie- 
na a avut loc un mare miting 
consacrat celei de-a 15-a ani
versări a eliberării orașului de 
sub ocupația hitleristă .

BUENOS AIRES. — După 
cum transmite agenția Prensa 
Latina, muncitorii de la între
prinderile care produc articole 
de cauciuc din Argentina au de
clarat la 13 aprilie o grevă pe 
termen nelimitat în întreaga ța
ră. Greva a fost declarată în 
semn de protest împotriva con
cedierii în masă a muncitorilor 
din întreprinderile americane 
Goodyerr și Firestone.

KUALA LUMPUR.— Agenția 
France Presse anunță că Aduna
rea celor 9 șefi ai Federației Ma- 
layeze a ales la 14 aprilie pe 
sultanul din Seuangor, Hisamjd- 
din Alam Sah în funcția de șef 
suprem al Malayei în locul lui 
Tuanku Abdul Rahman, decedat 
la 1 Aprilie.

PEKIN. — Peste 2000 de gos
podării de stat din China des
fășoară pe scară largă lucrări 
în domeniul valorificării terenu
rilor înțelenite. După cum trans
mite agenția China Nouă, potri
vit unor date incomplete pînă la 
sfîrșitul lunii martie gospodă
riile de stat din țară au pus în

Acțiuni provocatoare ale autorităților vest-germane 
la frontiera cu R. D. G.

BERLIN 14 (Agerpres)
La 13 aprilie, la Berlin a avut 

loc o conferință de presă la care 
reprezentanților presei germane și 
străine li s-au făcut cunoscute 
fapte care dovedesc că în perioada 
pregătirii conferinței la nivel înalt 
autoritățile din R. F. Germană 
organizează acțiuni provocatoare 
pentru a crea o situație de încor
dare și neliniște la frontiera cu 
Republica Democrată Germană. 
Dintre acestea fac parte organiza
rea unor adunări cu caracter pro
vocator în localități din imediata 
apropiere a frontierei, efectuarea 
de exerciții militare,, mitralierea 
posturilor de grăniceri ale R. D. 
Germane, incendii, distrugerea u- 
nor construcții de frontieră, stre
curarea în R. D. Germană a unor 
elemente criminale etc. După cum

Vizita lui A. I.
BAGDAD 14 (Agerpres) — 

TASS anunță :
La 13 aprilie, ia clubul „Man

sur" din Bagdad, A. I. Atikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., s-a în- 
tîlnit cu reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri din Irak. In timpul 
întîlnirii A. I. Mikoian a avut 
convorbiri cu conducători ai fir
melor comerciale. Cu acest prilej 
s-a făcut un ultim schimb de pă
reri asupra posibilităților lărgirii 
continue a legăturilor economice 
dintre cele două țări.

valoare peste 466.000 ha de te
renuri înțelenite, depășind aproa
pe de 3 ori realizările pe primul 
semestru al anului trecut.

HANOI. — După cum trans
mite agenția vietnameză de in
formații, peste 1300 de delegații1 
ale populației din Republica De
mocrată Vietnam au vizitat la 
Hanoi reprezentanța Comisiei 
internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam pentru 
a protesta împotriva amestecu
lui Statelor Unite ale Americii 
în treburile Vietnamului de sud. 
Ei au înmînat Comisiei interna
ționale de supraveghere și con
trol din Vietnam 76.474 de pro
teste.

HELSINKI. — S-a anunțat 
oficial că U.K. Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda, a rati
ficat la 13 aprilie acordul de 
credit cu Uniunea Sovietică, ca
re fusese aprobat anterior de 
parlamentul finlandez. In cadrul 
acordului. Uniunea Sovietică va 
pune la dispoziția Finlandei un 
credit de 500 milioane de ruble 
pentru achiziționarea mărfuri
lor.

—..........=-------

Deținuții politici spanioli de la Carabanchel 
au declarat greva foamei

NEW YORK 14 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul din Madrid al ziarului 
„New York Times", deținuții po
litici spanioli de la închisoarea 
din Carabanchel au început o 
grevă a foamei în semn de 
protest împotriva cruzimii cu 
care se poartă față de ei per
sonalul din paza închisorii.

Corespondentul scrie că la

a comunicat colonelul Greiner 
May, reprezentant al organelor 
poliției de frontieră, în perioada 
februarie—martie a.c. la frontiera 
dintre R.F. Germană și R.D. Ger
mană au avut loc 520 asemenea 
provocări.

Un alt reprezentant al organe
lor pentru paza frontierelor ale 
R. D. Germane, lt. col. Miiller, a 
relevat că în cazul de față nu es
te vorba de acțiuni izolate ale u- 
nor funcționari din serviciul de 
frontieră vest-german sau ale unor 
persoane civile aflate întîmplător 
în zona de frontieră, ci despre o 
întreagă campanie dirijată de la 
Bonn.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, reprezentanții poliției 
de frontieră din R.D. Germană au 
citat date care dovedesc că apa-

Mikoian în Irak
La întîlnire a participat minis

trul comerțului al Republicii Irak.

★

BAGDAD 14 (Agerpres) — 
TASS anunță:

La 13 aprilie, A .1. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a oferit 
o mare recepție la ambasada 
U.R.S.S. din Republica Irak.

La recepție au participat Ab
del Kerim Kassem, primul minis
tru al Irakului și alțî membri ai 
guvernului, numeroși reprezen
tanți ai vieții publice din capitala 
Irakului.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și prieteneas
că.

★

BAGDAD 14 (Agerpres)
In dimineața zilei de 14 aprilie 

A. I. Mikoian și persoanele care 
îl însoțesc au plecat cu avionul 
în orașul Basra. Ea sfîrșitul zi
lei oaspetele sovietic s-a înapoiat 
la Bagdad.

Prezențe romîneșb 
peste hotare

VARȘOVIA 14. Coresponden
tul Agerpres anunță :

Cu prilejul încheierii turneu
lui în R. P. Polonă a violonce
listului romîn Vladimir Orlov, 
care a concertat la Varșovia, 
Katowice, Lodz, ca și a soliști
lor Gheorghe Hamza (vioară), 
Nicolae Zalu (pian), Maria Sin- 
dilaru (soprană) care au dat o 
serie de recitaluri și concerte în 
R. P. Polonă, în seara zilei de 
11 aprilie ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Varșovia, prof. D. Pra- 
porgescu, a oferit în saloanele 
ambasadei un cocktail, precedat 
de un concert dat de artiștii ro- 
mîni.

Artiștii romîni au fost înde
lung aplaudați de asistență.

Cocktailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Carabanchel se află cel puțin 
180 de deținuți politici între ca
re „democrat creștini, reprezen
tanți ai intelectualității de stîn- 
ga, liberali, socialiști, precum 
și comuniști". Printre ei se află 
tînărul scriitor Louis Goytisolo, 
cunoscutul pictor Isidoro Bala- 
guer, Antonio Amat, care a fost 
arestat în noiembrie 1958 pentru 
încercarea de a organiza în Spa
nia un partid socialist și alții.

râtul serviciului de frontieră din 
Germania occidentală este înțe
sat de foști ofițeri hitleriști care 
au servit în trecut în Wehrmacht, 
în unitățile de poliție și unitățile 
SS. Dintre conducătorii unităților 
serviciului de frontieră vest-ger- 
mană 60 la sută sînt foști ofițeri 
hitleriști din Wehrmacht, iar 7 la 
sută — foști ofițeri de poliție și 
SS

La conferința de presă s-a sub
liniat de asemenea că cercurile 
guvernante din Germania occiden
tală consideră trupele serviciului 
federal de frontieră drept o rezer
vă pentru organizarea și înfăp
tuirea provocărilor la frontieră. 
In ultimul timp, aceste trupe e- 
fectuează manevre al căror scop 
este pregătirea în vederea unor 
acțiuni militare împotriva R D. 
Germane.
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ii ii:j Se aduce la cunoștința •:
;■ tuturor deținătorilor de au- ț: 
■: tovehicule din sectorul par- ți 
ț; ticular care nu le-au pre- i; 
;i zentat la verificare pînă la j; 
ji această dată că Ie mai pot ți 
ț: prezenta în ultimele zile :■ 

(15, 16, 18 și 19 aprilie i!
țț 1960). ț:
țț Comisia de verificare ii 
■■ funcționează între orele 8— țț 
țț 15, la autobaza combinatu- țț 
ii lui carbonifer Petroșani.
ii Sînt obligați a se prezen- ii 
ți ta și acei deținători care au ii 
ii înstrăinat autovehiculele și țț 
ii din diferite motive nu le-au țț 
țț radiat sau înscris în circu- ii 
ji Iație la miliția regiunii Hu- ți 
ii nedoara.
ii Deținătorii de autovehicule • 
țț care în acest ultim termen ț 
ți nu se vor prezenta ia corni- li 
ii sia de verificare pentru cla- ț; 
ii rificarea diferitelor situații, !• 
ii vor fi sancționați conform II 
ii H.C.M. 717/1959. ii

COMISIA ii

ANUNȚ
O.C.L. ALIMENTARA Pe

troșani, vinde prin licitație 
publică, în oborul de vite al 
orașului Petroșani în ziua 
de 22 aprilie 1960 orele 9,30 
dimineața următoarele bu
nuri :

— Un lanț opritor.
— Una pătură pentru cai.

—- Un cal murg 
de 9 ani.

în vîrstă

—- Una căruță platformă
pentru un cal.

— Un ham nou din piele
fără hățuri.

— Un ham uzat din piele
cu hățuri.

— Trei căpestre din frîn-
ghie.

Doritorii de a lua parte la 
licitație, pot vedea cele mai 
sus menționate la sediul 
administrativ O.C.L. Ali
mentara din Petroșani. In 
ziua licitației, doritorii vor 
depune 10 la sută din pre
țul de strigare.

PROGRAM OE RADIO
16 aprilie

PROGRAMUL 1. 8,00 '
presa de astăzi, 8,30 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 10,00 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al Graur (reluare), 10,10 
Cîntă Corul popular din Omsk, 
10,30 Școala și viața (reluare), 
11,03 Muzică de cameră, 12,00 
Muzică ușoară sovietică, 13,05 
Concertul „Murmurul primăverii". 
14,40 Cîntece revoluționare ruse, 
15,10 Arii celebre din opere, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,25 Muzică 
ușoară de compozitori romîni, 
18,00 Roza vînturilor, 19,15 Mu
zică de dans, 20,10 Pe teme in
ternaționale, 20,30 La microfon : 
Satira și Umorul, 21,15 Noi în
registrări de muzică ușoară și de 
dans primite din partea Radio
difuziunii din Bratislava. PRO
GRAMUL II. 14,07 „In apărarea 
păcii", emisiune de cîntece, 14,30 
„Ne așteaptă cabanele", program 
de muzică ușoară, 17,00 Folclo
rul în prelucrarea compozitori 
lor noștri, 17,30 Sfatul medicu
lui, 17,45 Tribuna Radio, .19,30 
Seară de operetă : „Voevodul ți
ganilor" de Johann Strauss, 21,15 
Cîntece și jocuri populare romî
nești.

CINEMATOGRAFE
16 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultima noapte pe Tita
nic; AL. SAHIA : Port de Lillas; 
PETRILA : Voci în insulă; LO- 
NEA : Vîrsta dragostei; AN1- 
NOASA: Secretul cifrului; LU- 
PENI: La răscruce de drumuri: 
BARBATENI : Trenul prieteniei.


