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Din experiența colectivelor fruntașe

Calitatea lucrărilor miniere, un obiectiv 
de seamă al minerilor de la investiții

Organ al Comitetului raional P. Ml. R. Petroșani și al Sfatului popular raional
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< „Numai bobine și scuturi < 
ș de bună calitate" )
< Sub această lozincă se des- < 

fășoară în secțiile Filaturii >
£ Lupeni întrecerea socialistă în > 
s cinsteai zilei de 1 Mai. <
< Brigada „A 50-a aniversare ? 
> a Zilei Internationale a Fe- > 
$ meii" care lucrează la mași- S
< mile conus-biconus din secția < 
2 răsucit, brigadă condusă de 2 
5 Maier Maria, la începutul a- > 
s cestei luni s-a angajat să ră- $
< sucească peste prevederile pla- ' 
2 nului cu 4 la sută mai multe
$ bobine de bună calitate.
< In cele două săptămîni care 
2 au trecut din luna aprilie har- 
J nicele muncitoare în frunte cu 
s șefa lor de brigadă, au înre-
< gistrat o depășire de plan de 
2 6 la sută iar calitatea firelor 
$ răsucite au îmbunătățit-o con-

i
siderabil.

Cel mai bine au lucrat to
varășele Șuta Ana, Ionașcu 
Paraschiva, Nicoară Luiza și 

Raican Iuliana care au răsucit 
în medie cu 10 la sută mai 
multe fire de mătase decît

< prevedeau sarcinile de plan și 
2 au dat numai bobine de bună
> calitate,
< Rezultate
2 înregistrat 
2 Munteanu 
$ Ioana,

I

I 1
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Economii în valoare de 53.700 lei
Unul din obiectivele importante ale 

de economii. Colectivul de la depozitul de 
șani s\a străduit să realizeze economii cît mai substanțiale. In 
acest scap au fost luate o seamă de măsuri. Prin recondiționarea 
și valorificarea ambalajelor s-au făcut economii în valoare de 26.000 
lei. Un rpefit în această direcție le revine tovarășelor Haittal Mar. 
gareta și Fabian Elisabeta, ajutate de muncitorii Honcea Constantin, 
Ciungit Pantelimon, Niculescu Constantin și alții.

înainte vreme, colectivul depozitului de materiale întîmpina greu
tăți la manipularea utilajului greu de la etajul I. Pentru a remedia 
acest neajuns echipele conduse de Albu Alexe și Popescu Nicolae 
au modificat planșeul reușindu-se în acest fel ca aiît depozitarea cît 
și deservirea să se facă mai repede. S-a montat de asemenea un troliu 
pentru manevrarea vagoanelor, ușurîndu-se astfel munca și eliminîn- 
du-se locațiile. Aceste realizări și multe altele au adus economii de

întrecerii este realizarea 
materiale nr. 1 din Petre-

du-se locațiile. Aceste realizări și multe altele au 
53.700 lei.
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la cel mai mare

A. MIRICĂ
corespondent

învingă

îmbucurătoare au 
și muncitoarele 

Elena. Cornescu 
Galea Maria, Siiket 

| Matilda, Andrei Tudora, Buf- 
? tea Elena și altele.

I
s In sprijinul brigăzilor

de producția

De curînd mașina nr. 11 de 
răsucit conus-biconus — tip 
Haubold — a suferit o modi
ficare cu care s-a venit în 
spriiinul brigăzilor de produc
ție. Modificarea constă în 
schimbarea conducătoarelor de 
fire. Conducătoarele de fire 
care pînă de curînd erau con
ducătoare mobile au fost tre- 

( cute în locul celor fixe și in- 
? vers, cele fixe au luat locul 
> conducătoarelor mobile. Aceas- 
< tă inversare s-a făcut pentru 
< evitarea scămoșării și încruci- 
> șării firelor. 
S Lăcătușii 
< Bană Stan, 
? Grecu Pavel 
> cu multă tragere de inimă șî 
s astfel au cîștigat o treime din 
? timpul prevăzut pentru efec- 
> tuarea modificării, lucru ce 
s va contribui la îmbunătățirea! 
( calității firelor.

Dacă mergi 
sector al minei Lupeni, sectorul 
III și întrebi de cei mai harnici 
mineri din sector ți se va pomeni 
cu siguranță și numele lui Ghioan
că Sabin.

— Ghioancă Sabin conduce de 
multă vreme o brigadă fruntașă. 
Acum a preluat conducerea unei 
brigăzi noi, într-unul din cele 
mai mari frontale ale, sectorului.

— Și în locul lui cine a rămas ?
— Ghioancă loan, fratele lui 

Sabin.
— Cum, sînt doi ?
— Nu, sînt patru. Toți îs mi

neri.
★

minerii mei!

nu pătrundeau 
cuvintelor ros-

crească minerii

Ghioancă știu să 
greutățile

miliei bucate „să 
lui"

Și „minerii" bătrînului Ghioan
că creșteau. Creșteau în umbra 
munților stîncoși și înalți și a 
brazilor falnici. Nu cunoșteau dal
ta și ciocanul, întunericul, ploile 
reci din galeriile subterane, nu 
cunoșteau truda de rob a căută
torilor de aur de la „baia domni
lor". Ei cunoșteau munții și pă
durea, păsările pe care le ’deose
beau după ciripit.

Dar anii au trecut și „minerii" 
bătrînului Ghioancă creșteau. . A 
venit războiul. „Baia domnilor" 
s-a închis. Minerii au rămas fără 
lucru. Bătrînul Ghioancă privea 
cu amar și neputință flăcăii iui 
care-i cereau

Creșterea continuă a volumu
lui de producție al minei Uri- 
cani, depinde de modul cum mi
nerii de la investiții își îndepli
nesc sarcinile, de calitatea lu
crărilor executate și de respec
tarea termenelor de dare în fo
losință. In aceste două privin{e 
ca și în alte domenii, colectivul 
sectorului de investiții al minei 
Uricani a acumulat o experien
ță fructuoasă. Despre acestea to
varășul inginer Voichita loan — 
șeful sectorului — a vorbit în 
cadrul unui interviu acordat zia
rului nostru, interviu pe care-1 
redăm mai jos în rezumat.

— Specificul stratelor de căr
bune în exploatare acum la Uri
cani impune executarea unui vo
lum sporit de lucrări de investi
ții, de bună calitate și la ter
mene cît mai reduse. Pentru rea
lizarea acestor sarcini, la indicația 
organizației de bază din sector, 
s-au luat o seamă de măsuri 
tehnice și organizatorice care să 
ducă la creșterea vitezelor de a- 
vainsare, la îmbunătățirea cali
tății lucrărilor executate.

Noî ne-am orientat cu precă
dere spre lucrările de imediată 
necesitate. Așa de pildă pentru 
amenajarea orizontului 580, 
săparea 
au fost 
nerl —
Mladin 
ganizației de bază. Brigada a 
excavat în luna martie 45 m. de 
galerie. Tot la acest orizont s-a 
plasat brigada lui Iles loan la 
săparea galeriei transversale 
din rampă, susținută cu fier, iar 
pentru amenajarea orizontului 
610 brigada lui Tokes Toma

gaijeriei de ocol la 
plasați cei mai buni 
brigada condusă de 
Gheorghe, secretarul

la 
puț 
mi- 
tov.
or-

sapă o altă transversală. O lu
crare foarte importantă este de 
asemenea galeria de cercetare pe 
stratul 8—9. Țin să evidențiez 
munca grea dar rodnică a bri
găzii lui Ilin Cornel. In condi
ții nefavorabile de aproviziona
re (brigada trebuie să transpor
te pe circa 200 m. vagonetele 
pline care le culbutează într-un 
rol Ia orizontul de bază, de unde 
apoi reîncarcă în alte vagonete) 
minerii lui Ilin au obținut luna 
trecută 49 m. avansare într-un 
plan înclinat de cercetare și alți 
3 m. în galerie. La o altă lucra- 
re-cheie, bazinele colectoare de 
la orizontul 500, brigada condu
să de Bucur Ioan a obținut re
zultate care întrec așteptările. 
Brigada, înființată nu de mult, 
formată din minieri cu calificare 
încă nesatisfăcătoare, dar în cea 
mai mare parte membri de par-; 
tid ca tov. Gîlcă Nicolae, Rentea 
Vasile și alții, au executat în 
termen lărgirea și betonarea a 
două bazine colectoare.

Colectivul sectorului nostru, 
de la vagonetar pînă la tehni
cian, acordă o neslăbită atenție 
calității lucrărilor executate.

toate locurile de muncă unde 
betonează, dozajul cimentului, 
gregatelor și apei se respectă 
strictețe. Brigăzile au la dispo
ziție lădițe speciale pentru do
zare, table indicatoare asupra 
cantităților de agregate necesa
re la metrul cub de beton. De a- 
semenea brigăzilor le-a fost in
dicat să folosească numai apă 
curată, agregate (nisip, balast) 
de dimensiuni potrivite, fără 
resturi de cărbune.

Se acordă atenție mare și ca-

(Continuare în pag. 3-a)

Capriș Costache, 
Popescu Nicolae, 

și alții au muncit

— Veniți încoa’, 
Așa îi striga bă- 
trînul Ghioancă, 
pe cei patru flă
căi ai lui cînd ve
nea din cînd în 
cînd acasă. în mij
locul familiei.

Cei patru țînci 
pe atunci înțelesul
tite de tatăl lor. Nici nu îi intere
sa prea mult. Mai de grabă co
trobăiau în ranița bătrînulul. cu
rioși dacă le adusese cîte ceva.

Bătrînul Ghioancă a fost mi
ner. In apropierea satului lor din 
munții Apuseni bogătanii exploa
tau aurul, cu mijloace primitive, 
angajînd oameni din sat. Bătrînul 
Ghioancă se angajase însă la o 
exploatare mai mare, unde se spu
nea că se cîștigă mai bine, la 
„baia domnilor". „Domnii" erau 
patronii care trăiau la orașe. 
„Baia domnilor" era la depărtare 
mare de sat. Bătrînul Ghioancă 
venea acasă doar la „zile mari" 
cînd primea salariul și aducea fa-

pîine și nu avea de 
unde le da. Apoi, 
într-o zi i-a să
rutat pe rînd pe 
creștet, și luînd 
cu el pe cel maî 
mare dintre 

ciori, pe Victor, plecă la drum.
Era primăvară. Păsării» 

umplut din nou cu ciripitul 
văile, dealurile. Tatăl și fiul cel 
mare nu le mai auzeau. Lucrau 
la tunele la Predeal. Bătrînul ca 
miner, iar fiul ca sculer. Cei trei 
băieți rămași acasă, nu avură nici 
ei o soartă mai bună. Aveau soar
ta tuturor fiilor de țărani săraci: 
viața amară de slugă, ciomagul

L DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)

La 
se 
a- 
cu

In Orașul nou-Uricarci funcționează un staționar medical. Sta
ționarul este înzestrat cu 25 paturi și personal medico-sanitar 
bine pregătit. IN CLIȘEU: Un aspect dintr-unul din saloanele 
staționarului
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lucrează și 
lenjerie bărbătească. Calitatea muncii 
Veres Elisabeta și Deak Elena titlul de

Pagini din 
Exponate noi la Muzeul 
central „V. i. Lenin“ 

din Moscova
La Moscova, după o întrerupe

re de o lună, și-a redeschis din 
nou porțile Muzeul Central ,N- 
I. Lenin“. Din nou, șuvoaie 
de oameni — muncitori și col
hoznici, gospodine și sludenți, 
elevi și ostași ai Armatei So
vietice — populează de diminea
ță pînă seara sălile sale, ascultă 
relatările ghizilor despre viața 
marelui conducător, examinează 
cu atenție relicvele scumpe — 
scrisori, însemnări, cărți, foto
grafii, lucruri personale ale lui 
Lenin, precum și tablouri și 
sculpturi care înfățișează chipul 
conducătorului iubit. In sala dc 
proiecții, vizitatorii vizionează 
filme documentare consacrate lui 
Lemn, ascultă vocea lui impri
mată pe bandă...

viata marelui
Kustodiev expune un desen înfă- 
țișîndu-l pc Lenin — elev h gim
naziu. Iar ceva mai departe se 
vede o fotografie a fratelui mat 
mare al lui Lenin — Aleksandr 
Ulianov.

O acuarelă a pictorului D. Ar- 
hanghelski înfățișează casa de pe 
strada Strelțkaia din Simbirsk 
unde acum 90 de ani, la 22 a- 
prilie 1870, s-a născut Vhdimir 
llici Lenin. Pe standuri sînt ex
puse fotografii ale familiei Ulia
nov. Părinții lui Lenin — repre
zentanți ai intelectualității pro
gresiste ruse — și-au iubit fier
binte patria șt poporul și au in
suflat această dragoste copiilor 
lor, care ulterior au devenit re
voluționari.

conducător

Familia Ulianov
in cadrul cooperativei „Sprijinul minier 

aceste două croitorese de 
lor le-a adus utemistelor 
muncitoare fruntașe.

Iată-le pe tovarășele 
la mașinile de cusut

Veres Elisabeta și Deak Elena lucrînd
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La muzeu sînt expuse noi de
sene ale pictorului N. N. Jukov 
înfățișîndu-l pe Lenin în anii ti
nereții, ca student. Pictorul B.

O fotografie veche
La muzeu este expusă pentru 

prima oară o fotografie a biblio
tecii „Karl Marx" din Londra: 
o casă veche de pe o stradă în
gustă din capitala Angliei. Ceva 
mai departe se vede un turn înalt 
cu orologii.

La această bibliotecă, între anii 
1902-1903 Lenin a redactat ziarul

„Iskra" întemeiat și condus de 
el, ziar care a jucat un rol uriaș 
in crearea partidului bo șevic.

In această sală a Muzeului pat 
fi văzute cîleva numere ale zia
rului „Iskra" conținînd articol1. § 
u/e lui Lenin. In articolul de 8 
fond al primului număr al „Is- 8 
krei", Lenin expune țelul funda- 8 
mental al ziarului — crearea 8 
partidului. Planul concret de 8 
construire a partidului a fost for- 8 
mulat de el în articolul „Cu ce 8 
să începem ?” — publicat în nu- 8 
mărul patru al ziarului. 8

La muZ:eu poate fi văzută o 8 
machetă a tipografiei unde se ti- 8 
părea „Iskra.", de unde biruia- g 
du-se mari greutăți era apoi tri- § 
misă în Rusia și difuzată orga- g 
nizjțiilor locale. „Iskra" se edita g 
ș’Z în tipografii clandestine din g 
Rush. La muzeu este expusă g 
pentru prima oară o fotografie a g 
unei case de pe strada Podols- g 
kaia din Kișinău unde funcționa g 
de asemenea, o tipografie clan- g 
destină a „Iskrei". Este expusă 8 
și o machetă a unei tipografii din | 
Baku denumită conspirativ „Ni „ 
na”. g
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tIdentificarea unui mineral rarcorpul omenesc se găsește

și băuturi care cîntăresc de 
mai mult decît propriul său

S-o distrez puțin pe Nușa 
Doar afară e mult soare.

sute
S-au 
s-au 
n-au

Ia să-mi iau acum păpușa 
Și să mergem la plimbare,

I
ȘTIAȚI CĂ

...R.P.R. este a doua țară din 
Europa, după U.R.S.S., și a treia 
din lume, după U.R.S.S. șt SU A 
producătoare de gaze naturale?

...R.P.R. este a doua iară din 
Europa și a unsprezecea din lume 
producătoare de petrol ?

...R.P.R. este a opta (ară din 
Europa (fără U.R.S.S.) și a trei 
sprezecea din lume producătoare 
de sare?

...R.P.R. este a cincea țară pro- 
ducătoare de grîu și prima tară 
producătoare de porumb din Eu
ropa (fără U.R.S.S.).?

★
...corpul omenesc este acoperit 

de 15.450 cm. piele ?
...glandele salivare aîe omului 

produc zilnic 1 kg. de salivă ?
..In scoarța creierului nostru 

sînt 14 miliarde de celule ner
voase 2

...într-un an un om consumă ali
mente 
16 ori 
corp ?

.‘..M 
o cantitate de fosfor din care s-ar 
putea fabrica 40 de cutii de chi
brituri ?

...ca să putem vorbi, în orga
nismul nostru funcționează simul
tan 72 de mușchi ?

...păstrarea curățeniei coiporale 
este foarte importantă pentru să
nătatea omului. Igeniștii au sta
bilit că pe un centimetru pătrat 
de piele se găsesc pînă. la 40.000 
de microbi. Pe corpul întreg se 
află 85.000.000 pînă ia un. mi
liard 2

o-
Emanații de radiu 

binefăcătoare
Nu departe de Mișkolc, R. P. 

Ungară, se află o mare peșteră, 
care e vizitată des de turiști. 
Nu de mult, de aerul înviorător 
si oroaspăt care se găsește în 
peșteră s-au ocupat savanții. 
Ei au stabilit că acest aer con
ține emanații de radiu, care au 
efect binefăcător asupra orga
nismului omenesc. Aici se pro
iectează construirea unui mare 
sanatoriu subpămîntean.

:4

„Cazan" de gătit 
natural

Locuitorii unui sat de munte 
din Algeria răsăriteană n-au ne
voie de lemne și sobe pentru 
a-și fierbe alimentele. Ei se ser
vesc de o bucătărie naturală. 
Intr-un uriaș „cazan" de piatră 
clocotește apă fierbinte. Rămîne 
să fie așezată carnea într-un vas 
împletit din nuiele și slobozită în 
acest cazan. Peste puțin timp 
e gata fiartă și potrivit de să
rată. Ana acestui izvor fierbin
te con|ine clorură de natriu (sare 
de bucătărie), iar temneratura 
ei este de 90—95 de grade.

--- o-
ANECDOTA

• In timpul unei lupte 
Algeria un soldat francez, 
prins de panică, făcu stînga-m- 
nrejur și o luă la : 
După un timp fu oprit 
filer, care-I întrebă :

— Nu știi că acolo, 
se dă o luptă ?

—- Știu — răspunse
— Atunci ce cauți aici ?
— ? I...
— Vorbește, omule 1 Știi cine 

sînt eu ?
— Nu, domnule.
— Sînt generalul tău!
— Dumnezeule — strigă sol

datul. Chiar atît de departe de 
f rs 4- r * fi î 11 ft C 2

din 
cu-

sănătoasa.
1 de un o-

în fafă,

soldatul.

O expediție a oamenilor de 
știință de la Universitatea din 
Irkutsk a identificat în regiunea 
rîului Oka (afluent pe malul 
stîng al Angarei), în probe de 
sol luate de la terase fluviale, 
cristale de moissanit, un mine
ral extrem de rar. care are o 
duritate apropiată de cea a dia
mantului.

Mineralul a fost denumit du
că numele savantului francez 
Moissan care l-a descoperit

Luna și... clima Orientului îndepărtat
Inginerul sovietic Nikolai Ro

manov a elaborat un proiect de 
îmbunătățire a climei Orientului 
îndepărtat propunînd să se folo
sească în acest scop... atracția 
Lunii, adică energia fluxurilor 
Oceanului Pacific.

Cum se prezintă acest proiect 
original ?

In timpul fluxului în marea 
Otiotsk cu ape reci pătrund prin 
strîmtoarea Nevelski apele calde 
ale Mării Japoniei. După aceea 
însă, în timpul refluxului apele 
calde se retrag.

Nikolai Romanov a propus ca 
în strîmtoarea Nevelski să se 
construiască un baraj cu canaturi, 
lung de 7 km. Datorită porților 
sale speciale el va permite tre
cerea apei numai într-o singură 
direcție — din Marea Japoniei în 
Marea Ohotsk. Astfel Luna, aido
ma unei pompe puternice, va pom
pa în decurs de un an peste 1000 
km. cub de apă caldă, ceea ce 
va duce la încălzirea însemnată 
a climei Orientului îndepărtat. 
Vor dispare iernile aspre cu ge-

: O problemă rezolvată la nivelul Sanepidului
♦ La marginea noului cartier Gh.
J Dimitrov din Petroșani, în par-
♦ tea dinspre linia ferată se află
♦ un grup de barăci lăsate de cons-
Z tructori. In spatele acestor ba-
J răci, spre linia ferată, se află un 
® depozit de gunoaie aruncate de
♦ locatari, depozit care în anotim-
♦ pul călduros infectează atmosfera 

din jur, constituind un pericol 
pentru sănătate. Gunoaie se gă
sesc de asemenea aruncate și 
printre barăci. Deși ne aflăm în 
plină desfășurare a „lunii curățe
niei'’, aici lucrurile nu s-au

« 
♦

•
♦ schimbat încă cu nimic.
♦ Și totuși, ceva s-a întîmplat
♦ și aici. Intr-una din zilele trecu-
♦ te, în apropierea locului unde sînt
♦ depozitate gunoaiele, a fost prinsă
♦ de un țăruș o seîndură cu urmă- 
« loarea inscripție: „Aruncați gu- 
J noaiele mai spre linia ferată''. A-
♦ died cu cîțiou pași mai încolo. A

cum 50 de ani în fragmentele 
unui meteorit ce căzuse în re
giunea Canyon Dyablo, din sta
tul Arizona (S.U.A.). După a- 
ceasta nu s-a mai găsit nicăieri 
moissanit, ceea ce a dat teme
iuri să se creadă că acest mi
neral ar fi de origină meteorică.

In ultima vreme cristalele de 
moissanit au fost identificate 
în neokuri de kimberlit, din la- 
kutia si Transcaucazia.

ruri cumplite. In ianuarie, tem
peratura medie nu va coborî sub 
10 grade C. Vara caldă și lungă 
va permite să se cultive pe pă- 
mîntul actualei tundre cele mai 
diferite plante agricole. Regiu
nile în prezent neroditoare se 
vor acoperi de păduri și grădini.

--- o---
Automatizarea producției 

de electrozi
In seejia de electrozi a uzi

nei de utilai energetic din Lan- 
cijou, un mare oraș industrial 
din China de nord-vest, a fost 
introdusă cu succes o linie au
tomată de producție în flux cu 
control de la distantă. întregul 
proces de producție, alcătuit din 
41 de ooeratii. este integral au
tomatizat, începînd cu sfărîma- 
rea materiei prime și terminînd 
cu finisarea produselor. In urma 
introducerii noii metode, produc
tivitatea muncii a crescut de 18 
ori.

ceastă tăbliță a fost pusă de or
ganele Sanepidului.

Modul în care a fost rezolvată 
problema de organele Sanepidu
lui este de-a dreptul curios. Oare 
cei care au prins tăblița, n-au 
băgat de seamă că acolo este un 
loc de joacă pentru o mulțime de 
copii, a căror sănătate avem da
toria să o păzim ? Nu peste mult 
timp vor apare muștele, și aici 
va fi lumea lor. Dacă muștele ar 
ști să citească, ar ride pur și sim
plu de cei care au pus tăblița: nu 
sînt ele în stare să zboare ciți- 
va rnetri în plus de la depozitul 
de gunoaie, pînă la ferestrele su
telor de apartamente din apro
piere ?

Bine, dar cum se poale rezol
va altfel problema ? — vor între
ba supărați tovarășii de ia Sane
pid. Ce să facă oamenii cu gu
noaiele 2

a parcurs odată 
de la Livezeni Va

i se va șterge 
minte imagimea

lui/ în 
măre- 

l / apei 
are a 
i'oduri.

Celui care 
defileul Jiului 
Bumbești, nu 
niciodată din 
acestor locuri. Frumusețea slăl- 
batică a drumului săpat de / a- 
pele învolburate ale Jiulu 
stînci dure se îmbină cu i. 
ția muncii omului. Firul I apei 
Jiului, panglica șerpuitoare a 
șoselei și țesătura de poduri, 
viaducte si tunele a linieți fera
te se împletesc 
fantastic într-un 
neasemuit ta
blou. Acestor 
frumuseți li se 
adaugă acum 
galbenul florilor de, păpădie, 
prospețimea mugurilor abia 
plesniți. A venit primăvara!

Pe sosea alunecau autocamî 
oane. Autocamioane purtînd ti
neri, sute de tineri, muncitori 
elevi, studenți, lucrători din 
comerț. 400 de tineri șl tinere 
din Petroșani. între care Jugă- 
reanti Petru, Molnar Magdale
na de la „6 August", elevii Itu 
Dumitru. Precul Irina, Bănică 
Geana muncitorul Oprea Nico
lae și ceilalți tineri porniseră 
ia drum nu atît să admire mă
reția defileului, ci mai ales să 
dăniiască locurilor noi frtimu 
seți, noi comori. Cei 400 tineri 
Dlecaseră cîntînd în acea diml 
neată de duminică să dea viată 
unor noi și tinere păduri.

S-au oprit pe Valea Polatiș- 
tei. Șî munca a început. Mîini 
pînă atunci obișnuite cu cioca 
nul si dalta, degete deprinse cu 
condeiul sau cu rigla de calcul, 
sâvlrșeau un act cu totul nou : 
plantau puieți. Cu fiecare fir 
plantat, ei creau imaginea pă-

Utilizarea izotopilor radioactivi 
în industria

Combinatul pentru elaborarea 
cuprului „Gheorghi Dărhianov" din 
Pirdop a utilizat pentru prima da
tă în industria metalurgică bul
gară izotopi radioactivi la stabi
lirea gradului de acumulare a ele
mentelor dure pe pereții bunche- 
relor filtrelor electrice în produc
ția de acid sulfuric. Ținînd seama

--- o---
îngrășarea pămintului 

cu amoniac lichid
Cooperativele agricole de pro

ducție din R.D. Germană au înce
put, pentru prima oară anul aces
ta, să folosească pe scară largă 
amoniacul lichid la îngrășarea pă- 
mîntului. Această metodă a fost 
folosită cu succes în alte târî. A- 
vînd o mare concentrație de ni
trogen (80 la sută), amoniacul 
lichid înlocuiește îngrășăinintele 
azotoase a căror preparare nece
sită un timp mai îndelungat. A- 
moniacul lichid este pus la dispo
ziție la preturi reduse de între
prinderile din Leuna

Răspunsul e simplu. Pe strada 
din fața primului bloc, la vreo 
20—30 m. de barăci trece odată 
sau de două ori pe zi mașina 
care transportă gunoaiele. Oare 
pentru locatarii care locuiesc aici 
e greu să strîngă gunoaiele în 
lăzi și să le ducă la mașină — 
așa cum de altfel se procedează 
în întregul oraș ? Se poate, cu 
condiția ca sfatul popular al ora
șului și Sanepidul să ia măsuri 
de desființare a acestui depozit 
de gunoaie, să oblige cetățenii să 
aducă gunoiul la mașinile care-- 
colectează, să ia măsuri împotri 
va acelora care încalcă regulile 
de igienă. Pentru că nu poate, fi 
îngăduit un focar de infecție în 
imediata vecinătate a unui car
tier locuit de mii de oameni’ 
chiar dacă în mijlocul foca'ului 
Sanepidul a pus o... tăbliță.
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durilor tinere de mîine. Intr-o 
singură zi mai bine de 3 hec
tare golașe s-au transformat în 
oiantatii. Cresc nădurile pa
triei. Cresc prin munca patrio
tică, depusă cu entuziasm de 
harnicul nostru tineret.

Dar unii, e adevărat extrem 
de outini. s-au declarat gata să 
oarticioe la această acțiune de 
muncă patriotică doar pentru a 
face o excursie. Așa au făcut 

tinerele Ajetări- 
ței Ana și Dușa 
Elena de la în
treprinderea „6 
August". Ajunse 
acolo, ele s-aii

Invîrtit un timp printre ceilalți 
tineri și tinere, preocupate nu 
atît de plantarea puieților cît 
de găsirea unui moment favo 
rabil pentru a dispare. Așa se 
tace că pe la ora 10 s-au plîns 
de o sete chinuitoare, și ca să 
șî-o astîmpere au plecat amîn- 
două jos, în vale.

— N-aveți nici o grijă, venim 
repede înapoi! — au spus ele 
coborînd coasta.

$i duse au fost!
Au fugit, lăsînd în urmă 

de tineri muncind, cîntînd. 
desprins de tovarășii lor, 
izolat. Sute de tineri nici 
observat poate, că două fete au 
tras chiulul. Puiețfi de arbori 
au fost plantați cu toții și vor 
trăi. Dar dacă o parte din a- 
cești puieți ar fi fost lăsati pe 
mîna Aletăriței Ana și Dușa 
Elena ? Cu siguranță s-ar fi o- 
filit. S-ar fi veștejit asemenea 
conștiinței celor două tinere ca
re n-au înțeles răspunderea si 
înalta îndatorire a celor chemați 
să dea viață pădurii. .. B. |

metalurgică
că buncherele sînt închise er
metic, această operație nu se pu
tea face fără întreruperea proce
sului de producție.

Inginerul Anghel Papazov de 
la Institutul de cercetări metalur
gice din Sofia a construit, în co
laborare cu specialiștii de ia com
binat, un aparat pentru măsura
rea radiometrică cu ajutorul co
baltului radioactiv 60 a stratului 
de funingine care se depune pe 
pereții bungherelor. Cobaltul este 
introdus intr-un conteiner spe
cial din piumb așezat de o par' 
a bancherului, iar de ceaial 
parte, cu ajutorul unei camere de 
ionizare și a unui dispozitiv de 
măsurat se înregistrează modifi
cările intervenite în razele care 
trec prin buncher. In felul acesta 
se poate cunoaște în orice mo
ment grosimea stratului de funin
gine și se poate stabili timpul de 
curățire a buncherelor, fără a se 
întrerupe procesul de producție.

-----O-----

Instalatorul de tuburi Je- 
nulescu Nicolae de la sec
torul 
trece 
care

II 
în 

de

al minei Lonea 
raport lucrări pe 
fapt nu le-a exe

cutat.
lucrezi fîrtateDe 

De
lucrat,
deochi să nu îti fie 

Insă vezi că din păcate 
Lucrezi numai... pe hîrtiel

Negoiescu loan, gestiona
rul cantinei de la Insti
tutul de mine se ceartă cu 
personalul de serviciu a- 
dresîndu-i cuvinte jigni

toare.
Vocabular are bogat
De asta-i mîndru gestionarul 
Că are ori n-are bănat
Împarte înjurături... cu carul.

In ultimele meciuri susți
nute pe teren propriu, a- 
tacul echipei de fotbal 
..Jiul" Petroșani a combi
nat mult fără însă 

maree nici un gol.
tripletă și extreme

să

Pe
Combinări au fost destule
Ce folos însă de ele
Cînd toate au fost... sterile 1 »
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STEAGUL ROȘU

Cartierul devine 
mai frumos

Secția a 5-a a Filaturii Lupeni este condusă cu pricepere 
de maistrul membru de partid Ciontos Petru.

Colectivul acestei secții asigură întreținerea și repararea la 
timp a mașinilor din secțiile productive ale fabricii.

Iată-1 pe tovarășul Ciontoș Petru urmărind felul cum execută 
tînărul frezor Șalapa Vasile frezarea unui ax de la mașinile 
filat.

/! întinerii Petroșaruui și lati
nește mereu. Constructorii l-au 

împodobit și-l împodobesc mereu 
cu blocuri noi, cu apartamente 
confortabile, străzile sînt repara
te și modernizate. Pînă și vechile 
cartiere, moștenite de la regimu
rile de tristă amintire, devin tot 
mai frumoase. La transformarea 
tor contribuie mase largi de oa
meni ai muncii care la îndemnul 
comuniștilor și deputaților parti
cipă cu entuziasm la toate acțiu
nile de curățire și înfrumusețare 
a localității în care trăiesc.

Asă -s-au petrecut lucru rile și 
Pe străzile Radu Șapcă și Alexei 
Stahanov din Petroșani. Aci, or
ganizatorul grupei de partid este 
tovarășul David Carol. Deșt în-
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Calitatea lucrărilor miniere, un obiectiv 
de seamă al minerilor de la investiții
(Urmare din pag. l-a)

dep'lihește de puțină vreme a- 
ceastă muncă, tovarășul David 
Carol a și pornit la acțiune. Îm
preună cu deputatul de circums
cripție, Cioflica Gheorghe s-a gîn-

lu

fității lucrărilor susținute în 
lemn sau fier. Maiștrii și tehni
cienii verifică zilnic direcția lu
crărilor, panta, așezarea armă
turilor, 
prestat 
solidar
‘«crării

preluînd zilnic lucrul 
de brigadă. Ei răspund 
cu brigada de calitatea 
respective atunci cînd se

in

Fiecare zi este încheiată de 
colectivul depozitului de lemne 
al. minei Petrila cu noi realizări 
în munca de asigurare a brigă
zilor de mineri 
lemnos necesar 
jelor,. galeriilor 
Cînd în depozit sosesc vagoane 
cu lemn, brigăzile descărcători- 
lor conduse de Koch Iuliu, Ka- 
racsonvi Iosif, Bocoș Anton și 
Ecouiță Alexandru nu mai știu 
ce-i odihna. Muncesc cu hărni
cie nelăsînd nici un vagon ne
descărcat. Așa se și 
tul că depășirile lor 

regularitate de 
tă, iar vagoanele 

locație. Cu hărnicie 
brigăzile care încarcă lemnul în 
cărucioarele ce coboară în mină. 
Depășirile zilnice ale brigăzilor 
de încărcători conduse de Rais 
Iosif și Oprițescu Gheorghe va
riază și ele între 30—35 la sută. 
Faptul că brigăzile de mineri au 
asigurat materialul lemnos, iar 
din cele 498 de vagoane cu lemn 
intrate în depozit în ultimul timp 
nici unul n-a intrat în locație, 
confirmă că muncitorii de la de
pozitul de lemne contribuie din 
jplin la lupta minerilor pentru în
deplinirea angajamentelor luate.
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Aș vrea să arăt încă o latură 
a activității colectivului nostru 
unde cu ajutorul serviciului de 
protecție a muncii, am lichidat 
o seamă de greutăți. Este vorba 
de aerajul lucrărilor sectorului. 
Fiind situate la adîncime, lucră
rile miniere degajează cantități 
mari de metan, fapt care nece
sită un aeraj continuu și foarte 
activ, mai ales la lucrările în 
fund de sac. Acum cîtva timp în 
urmă, neavînd ventilatoare în 
număr suficient eram periclitați 
să închidem cîteva locuri de mun
că. Prin grija tovarășilor de la 
aerai si protecția muncii, la lo
curile de muncă ale brigăzilor 
lui llin, Bucur și la altele au 
fost montate ejectoare cu aer 
comprimat în locul ventilatoare 
lor pneumatice, care au asigu 
rat un aeraj corespunzător, oda 
tă cu importante economii de e- 
nergie pneumatică.

Cele relatate mai sus au a 
dus succese întregului colectiv. 
Ne-am depășit sarcinile trimes
triale de plan la toți indicii, toate 
brigăzile sectorului își îndepli
nesc ritmic sarcinile lunare de 
plan, iar în privința calității lu
crărilor miniere executate nu a 
vem reclamații. Mobilizat de suc
cesele acestea, colectivul nostru, 
urmînd exemplul de muncă al 
comuniștilor, își va intensifica 
activitatea pentru a putea ra
porta la 1 Mai, rezultate mult 
mai bune.
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acest scop s-au organizat ședin
țe pe grupuri de case. Cînd au 
auzit despre ce-i vorba, locuito
rii s-au bucurat mult și foarte 
rari au fost cei care nu au ve
nit cu propuneri pentru înfrumu
sețarea cartierului.

Locuitorii din aceste străzi 
șl-au petrecut o parte din t<mpul 
lor liber la acțiunile de muncă 
voluntară. Șanțurile și strada au 
fost curățate lună, iar o parte din 
gunoaie au și fost transportate. 
Tulpinele arborilor au fost frumos 
văruite.

Concomitent se muncește in
tens și la curățirea caselor, curți
lor și grădinilor. Multe case au 
fost zugrăvite, iar curțile 
strălucesc de curățenie,. Tre- 
cind prin cartier, nu poți să 
nu te oprești în fața casei 
unde locuiește tovarășul Coznas 
loan. Aici totul dovedește o mină 
de gospodar priceput. Curtea, ca
sa, grădina sînt model. Curate 
și frumoase stnt și locuințele to
varășilor Lazăr loan, Oprea Io
sif, Leonardo Elisabeta a căror 
merit este și acela că participă 
la toate acțiunile de înfrumuse
țare a cartierului, mobiliztnd prin 
exemplul lor și pe alții.

Acțiunea de curățire și înfru
musețare este abia la început. Or
ganizatorul grupei de partid și 
deputatul sînt hotărîți să mobili
zeze și pe mai departe pe toți ce
tățenii la noi acțiuni gospodărești 
spre a face din cartierul tn care 
locuiesc, un cartier model.
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celor- 
întîm-

La invitația președintelui Pre 
zidi ului Marii Adunări Națio 
naie a Republicii Populare Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer, și 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Chivu Stoica, în zilele 
de 11—14 aprilie 1960 dr. Su

karno, președintele și pritn-minîs- 
tru ai Republicii Indonezia, a 
făcut o vizită de stat în Republi
ca Populară Romînă.

In această vizită președintele 
Sukarno a fost însoțit de minis
trul Afacerilor Externe, dr. Su- 
bandrio. ministrul Dezvoltării 
Industriei Populare, dr. Suharto, 

directorul Cabinetului Președinte
lui, dr. Tamzil, ambasadorul cu 
misiune specilă, Adam Malik, 
precum și de alți demnitari ai 
Republicii Indonezia.

In Republica Populară Romînă, 
președintele Sukarno și înalții 
oaspeți indonezieni care îl înso
țesc, au vizitat instituții de artă, 
științifice, obștești din 
rești și regiunea Ploești.

Populația Capitalei și a 
lalte localități vizitate a
pînat cu căldură pe președintele 
Sukarno și pe ceilalți înalți dem
nitari indonezieni, manifestîn- 
du-și sentimentele de sinceră prie
tenie pe care poporul romîn le 
nutrește față de poporul indo
nezian.

In timpul vizitei, între condu
cătorii de stat ai Republicii Popu
lare Romîne și ai Republicii In
donezia au avut loc convorbiri 
la care au participat;

Din partea Republicii Popu
lare Romîne:

Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Avram Buna- 
ciu, ministrul Afacerilor Exter
ne, Ilie Murgulescu, ministrul 
Invățămîntului și Culturii și Pa
vel Silard, ministrul Republicii 
Populare Romîne la Djakarta.

Din partea Republicii Indone
zia :

Dr. Sukarno, președinte și prim- 
ministru, dr. Subandrio, minis
trul Afacerilor Externe, dr. Su
harto, ministrul Dezvoltării In
dustriei Populare, dr. Tamzil, 

directorul Cabinetului Președinte
lui și Adam Malik, ambasador 
cu misiune specială.

In cursul convorbirilor care 
s-au desfășurat într-o deplină 
înțelegere reciprocă s-a făcut o 
trecere în revistă a relațiilor din
tre cele două țări, precum și un 
schimb de păreri asupra princi
palelor probleme ale situației in
ternaționale actuale.

Conducătorii de stat romini și 
indonezieni constată cu satisfac
ție că în politica lor externă gu
vernele celor două țări sprijină . 
pe deplin principiile coexisten-

ței pașnice; ei nutresc dorința 
sinceră de a-și aduce și pe vii
tor contribuția la lupta pentru 
preîntîmpinarea unui nou răz
boi. la dezvoltarea colaborării în
tre state, indiferent de sistemul 
lor social.

Ambele părți își exprimă sa
tisfacția față de destinderea ivită 
în ultimul timp în situația inter
națională și apreciază meritul ce 
revine popoarelor din întreaga 
lume ca și oamenilor de stat de 
răspundere care sînt adînc pă
trunși de conștiința necesității 
de a promova cauza păcii.

Convinși că numai realizarea 
dezarmării va putea elibera o- 
rnenirea de spectrul amenințător 
al războiului termonuclear, con
ducătorii de stat ai Republicii 
Populare Romîne și ai Republi
cii Indonezia declară că acordă 
tot sprijinul lor oricărei iniția
tive care poate duce la înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale.

Cele două guverne salută apro
piata conferință la nivel înalt și 
își exprimă speranța că ea va 
avea rezultate rodnice, înlesnind 
solutionarea, pe calea tratative
lor și înțelegerii, a celor mai im
portante probleme internaționale. 
De asemenea, cele două părți 
consideră că ar servi cauzei pă
cii dacă popoarele Asiei și Afri
cii ar avea prilejul de a-și face 
auzit glasul și de a-și avea re
prezentate interesele la- viitoa
rele conferințe la nivel înalt.

Cele două părți își exprimă 
speranța că toți participanții la 
conferința de la Geneva pentru 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare si la 
dezarmare a 
zece state vor 
spiritul Cartei 
călăuziți de dorința 
de pace a popoarelor, astfel îneît 
să aducă o contribuție la rezol
varea grabnică a problemei de
zarmării.

Cu prilejul discuțiilor, cele 
două părți au subliniat cu o deo
sebită satisfacție că în prezent, 
la 5 ani de la> istorica conferin
ță a țărilor din Asia și Africa, 
principiile Bandungului se bu
cură de aprobarea largă a po
poarelor. Guvernul Republicii 
Populare Romîne acordă întregul 
său sprijin acestor principii.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne apreciază politica de co
existență pașnică între state pe 
care o duce Republica Indone
zia sub conducerea președintelui 
Sukarno și consideră că această 
politică reprezintă o contribuție 
substanțială la cauza menține
rii păcii în sud-esfu! Asiei și în 
întreaga lume.

Cele două părți salută succe
sele obținute de numeroase po
poare din Asia și Africa, care

conferința pentru 
Comitetului celor 
ține seama de 
O.N.U. și vor fi 

universală

(Continuare în pag. 4-a)

frații Ghioancă știu sâ învingă greutățile
(Urmare din pag. l-a)

chiaburului. Păzeau vitele chiabu
rilor pe dealuri. Așa a trecut va
ra și toamna. Iarna veni degrabă 
și cu ea zăpada și gerul. Intr-o zi 
sosi o scrisoare de la Victor. „Vino 
mamă că tata-i bolnav, nu știe 
de el". Și mama plecă. Dar ajunse 
prea tîrziu. Bătrînul era mort. II 
seceraseră condițiile grele de 
muncă. Fu înmormîntat la Predeal 
în prima zi a anuldi nou...

In primăvara următoare frații 
Ghioancă nu se mai duseră să 
păzească vitele chiaburilor. Se 
angajaseră toți patru tăietori de 
lemne. Aici nu îi mai bătea chia 
hurul. Dar munca era multă și 
grea. Lucrau de cînd apărea zorile 
pină seara, cînd se aprindeau fo
curile în bordeiele săpate în pă- 
mînt. Dormeau în bordeie. Așa 
au trecut încă aproape 4 ani.

Intr-o zi cei trei frați mat mici 
ai lui Victor au rămas uimiți cînd 
acesta le spuse:

• Eu nu mai stau la pădure. 
Mă fac miner. Așa cum a dorit 
tata.

Și Ghioancă Victor, la 18 ani, 
a ajuns în Valea Jiului. Pe atunci 
lu Valea Jiului mijeau zorile unei 
vieți noi...

★

Soarta pe care a avut-o Ghioan- 
că Victor în Valea Jiului nu se 
deosebește de soarta altor mii de 
tineri care s-au stabilit pe meiea- 
gurile noastre în anii reconstruc
ției țării. Victor muncea cu rîvnă. 
cu ardoare pentru a-și face dato
ria în rînd cu oamenii în mijlo
cul cărora a intrat. Viața, la în
ceput a fost aspră, munca la fel. 
Dar a simțit din plin căldura to
vărășească, sprijinul ortacilor. Pes
te cîțiva ani cei trei frați de aca
să au primit vizita fratelui lor.

— Știți ce ne-a spus întotdea
una tata ? — le-a zis Victor. Că 
ne face mineri. Eu m-am 
Veniți și voi.

Primul care l-a urmat 
loan. Peste doi ani acesta 
urmat de Sabin, apoi și 
drian. Așa au ajuns în cîțiva ani 
toți frații Ghioancă în Valea Jiu
lui. De atunci au trecut mai bine

de 10 ani. In acest timp în viața 
celor patru frați s-au petrecut e- 
venimente de seamă. Dorința ta
tălui lor se împlinise: toți patru 
au devenit mineri. Ba mai mult: 
Victor e inginer miner. E activist 
de partid. Adrian a fost trimis nu 
de mult la o întreprindere minieră 
din Brad. La sectorul III al minei 
Lupeni, unde lucraseră toți patru, 
au rămas Sabin și loan. Amîndui 
sînt brigadieri.

*

făcut.

...In adunarea generală de par
tid de la finele anului trecut în 
cadrul căreia comuniștii sectoru
lui III au dezbătut sarcinile de 
plan pe anul 1960, Ghioancă Sa
bin s-a angajat în numele brigă
zii sale să extragă pînă la sfîrși- 
tul anului 1000 tone de cărbune 
peste plan. Și brigada a trecut 
cu elan la înfăptuirea obiectivului 
stabilit. In primele zile ale anu
lui nou brigada a întîmpinat greu
tăți mari. La jumătatea lunii, bri
gada avea un minus de 60 tone 
de cărbune. Cu cît se apropiau de 
culcușul stratului întîmpinau un

perete de rocă tare. „Cu piatra s- 
ceasta n-o să scoatem minusul 
niciodată*1, vociferau unii. Piatra 
n-a dispărut zile-n șir. Greutatea 
trebuia învinsă. Oamenii trebuiau 
încurajați, să nu-și piardă cum
pătul. Brigadierul a discutat cu 
fiecare, calm și cu căldură. Și 
brigada a învins. In ultimele zile 
ale lunii ianuarie minusul a fost 
recuperat, iar în cursul lunilor fe
bruarie și martie brigada și-a tea- 
lizat în bună parte angajamentul 
luat, situîndu-se în rîndul brigă
zilor fruntașe pe sector. Brigada 
membrului de partid Ghioancă a 
obținut succese de seamă îndeo
sebi în îmbunătățirea calității pro 
ducției și în realizarea de econo
mii. Iată de ce, la începutul a,- 
cestei luni i s-a încredințat con
ducerea unei brigăzi cu rea’Hări 
slabe. în cel mai mare abataj 
frontal al sectorului.

Va reuși oare să ridice această 
brigadă ?

— Exemplul lui personal. Iiotă- 
rîrea de a învinge greutățile, căl
dura cu care se apropie de oa
meni, garantează că da — spun 
comuniștii din sector. Frații Ghi
oancă știu să învingă greutățile...
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la îalîinpin ulei de a 90-a aniversau 
a naiieril lai V, I. lenin

Lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare

VARȘOVIA 15 (Agerpres)
Cu prilejul celei de a 90-a ani

versări a nașterii lui V. I. Lenin, 
în aceste zile în R.P. Polonă, în 
întreprinderile industriale, în ins
tituții, institute de învățămînt sînt 
prezentate conferințe cu privire la 
moștenirea științifică, la viața și 
activitatea revoluționară a lui V. 
I. Lenin. La universitățile din 
Torun, Lodz, Cracovia, Poznan 
au avut loc conferințe științifice 
și conferințe închinate memoriei 
lui V.I. Lenin. Pretutindeni sînt

„Frații Karamazov"
MOSCOVA 15 (Agerpres) — 

TASS anunță:
Romanul lui Dostoevski „Frații 

Karamazov" a fost pus in scenă 
la Teatrul Mare din Moscova pen
tru a doua oară. Prima dată a- 
cest roman a fost pus în scenă 
in anul 1930 .și a rămas în re
pertoriul său 15 ani

Regizorul si autorul scenariului 
— Doris Livanov, unul din cel

S. U. A. intenționează să amplaseze rampe 
pentru rachete balistice în țările 

Americii Latine
NEW YORK 15 (Agerpres).
Revista americană „Vision" 

re ntează că Statele Unite in
tenționează să amplaseze rampe 
pentru rachete balistice în ță- 
ri'e Americii Latine. In acest 
scop, spune revista, guvernul a- 
merican a avut „consultări" cu 
guvernele Perului, Columbiei și 
altor țări.

Planurile întocmite încă mai 
de mult în acest scop prevăd am
plasarea de rampe de lansare în 
regiunile ecuatoriale ale Ameri

Declarația comună romino-indoneziană cu prilejui vizitei 
președintelui Republicii indonezia, dr. Sukarno, 

in Republica Populară Romînă
(Urmare din pag. 3-a)

și-au dobîndit independența; ele 
își reafirmă solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru eli
berarea lor națională, împotriva 
colonialismului și sînt convinse 
că lichidarea dominației colo
niale corespunde intereselor pă
cii și progresului omenirii.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne își reafirmă poziția de 
sprijinire a luptei drepte a po

porului indonezian pentru reinte
grarea Irianului de vest la teri
toriul Republicii Indonezia și a- 
preciază eforturile poporului in
donezian, îndreptate spre lichida
rea rămășițelor foste; dominații 
coloniale din țara sa.

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Republicii Indonezia 
dezaprobă măsurile represive 
luate de guvernul Uniunii sud- 
africane împotriva majorității 
populației acestei țări și cer în
cetarea imediată a acestor ac
țiuni de brutală desconsiderare 
a drepturilor omului.

Ambele părți sînt de părere 
că existența unor zone de pace 
și bună vecinătate, în oricare 
din regiunile lumii în care po

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Republicii 
Indonezia

Dr. SUKARNO

organizate expoziții de fotomonta
je care redau chipul marelui con
ducător. La muzeul „Lenin** din 
Cracovia a fost organizată o ma
re expoziție consacrată vieții șl 
activității lui V. I. Lenin.

Consiliul Central al Sindicatelor 
din Polonia a organizat la Varșo
via un seminar pentru activiștii 
sindicali pe tema „Lenin despre 
sindicate'*. Asemenea seminarii 
vor avea Ioc în toate centrele și 
la marile întreprinderi industriale 
din țară.

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

într-o nouă montare
mai buni actori ai M.H.A.T.-ului, 
a lucrat asupra lui 5 ani. Tot el. 
interpretează rolul lui Dmitri Ka
ramazov.

„Frații Karamazov" este una 
din cele mai mari și mai compli
cate puneri în scenă ale teatrului. 
Spectacolul este împărțit în 12 
tablouri și reprezentația durează 
5 ore. La el își dau concursul pes
te 100 de actori.

cii de sud. Experții americani, 
arată în continuare revista, con
sideră că în Cuba există locuri 
pentru amplasarea de rachete 
mai bune decît cele trei baze 
principale din Statele Unite dar 
că „această idee a fost abando
nată" din cauza „relațiilor în
cordate dintre S.U.A. si Cuba**. 
Revista scrie de asemenea că 
S.U.A. intenționează să constru
iască în America Latină și „in
stitute pentru explorarea spațiu
lui".

poarele ar colabora într-o atmos
feră de încredere și securitate, 
ar exercita o influență pozitivă 
asupra întregii situații interna
ționale.

Relațiile prietenești dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Indonezia confirmă fap
tul că coexistența pașnică între 
state cu sisteme sociale diferite 
este o realitate. In legătură cu 
aceasta, guvernul indonezian a- 
preciază inițiativele și contribu

ția guvernului romîn pentru pro
movarea unei zone de pace și 
prietenie între statele balcanice 
și în regiunea Adriatic».

Cele două părți iau act cu sa
tisfacție de dezvoltarea continuă 
a relațiilor diplomatice, politice, 
economice si culturale dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Indonezia. Ca o concre
tizare a acestei îmbucurătoare 
dezvoltări, cele două părți au 
căzut de acord să ridice repre
zentanțele lor diplomatice la 
București și Djakarta, la rangul 
de ambasadă.

Cu ocazia vizitei, între guver
nul Republicii Populare Romîne 
si guvernul Republicii Indonezia 
s-a încheiat la București un a-

GENEVA 15 (Agerpres)
In ședința din 14 aprilie, după 

V. A. Zorin a luat cuvîntul repre
zentantul S.U.A.

In declarația sa, reprezentantul 
S.U.A., Eaton, a insistat din nou 
asupra soluționării unilaterale și 
incomplete a problemei dezarmării 
nucleare și anume asupra adop
tării de măsuri pentru încetarea 
producției de materiale fisionabi
le în scopuri militare și trecerea 
treptată de la folosirea materia
lelor fisionabile în scopuri mili
tare la folosirea lor în scopuri 
pașnice, fără o interzicere simul
tană a armei nucleare în genere 
și fără lichidarea rezervelor de 
aceste arme. Eaton s-a pronunțat 
împotriva propunerii țărilor socia
liste cu privire la asumarea de 
către statele care dispun de arme 
nucleare a obligației solemne de 
a renunța de a folosi primele a- 
ceste arme. Reprezentantul ame
rican a arătat din nou că pentru 
S.U.A. sînt inacceptabile atît pro
punerile de dezarmare generală și 
totală cit și propunerile „princi
piile fundamentale ale dezarmării 
generale și totale". Totodată el a 
afirmat în mod nefondat că dele
gațiile țărilor socialiste refuză e- 
laborarea unor măsuri reale pentru 
dezarmare, întrucît ele nu ac.c.ep- 
tă „planul occidental**.

V. A. Zorin, care a luat apoi 
cuvîntul. a arătat că, după cum 
reiese din declarația lui Eaton, 
delegația S.U.A. se situează pe 
o poziție negativă față de orice 
propunere care prevede renunța
rea la folosirea armei nucleare, 
îar ca motiv prezintă argumentul 
nefondat că măsura nu poate fi 
supusă controlului. V. A. Zorin 
a subliniat că această renunțare 
la folosirea armei nucleare cons
tituie o acțiune de mare însemnă

tate moral-politică, care prin însăși 
esența ei nu necesită nici un fel de 
control. Problema nu este dacă 
măsura respectivă este sau nu asi
gurată printr-un control, a decla
rat V. A. Zorin, ci dacă puterile 
occidentale vor sau nu să-și asu
me obligația de a nu folosi pri
mele arma nucleară.

V. A. Zorin a vorbit apoi des
pre acea parte a declarației lui

cord de colaborare tehnico-știin- 
țifică; de asemenea, a fost înche
iat un acord cultural, potrivit 
căruia între cele două țări se 
vor efectua schimburi de stu- 
denți, cadre didactice, vizite de 

oamenii de artă și cultură și alte 
schimburi de acest fel.

Președintele Republicii Indone
zia, dr. Sukarno, a invitat pe 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer și pe președintele Con
siliului de Aiiniștri al Republicii 
Populare Romîne, Chivu Stoica 
să viziteze Indonezia; invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Republicii 
Indonezia își exprimă convinge
rea că vizita în Republica Popu
lară Romînă a președintelui Su
karno și a celorlalți înalți dem
nitari indonezieni, discuțiile prie
tenești care au avut loc, ca și 
acordurile semnate, constituie o 
contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie șî 
colaborare dintre cele două sta
te, la cauza colaborării interna
ționale și a apărării păcii.

București, 14 aprilie 1960.

Eaton în care acesta s-a pronun
țat în sensul că delegațiile socia
liste ar refuza elaborarea unor 
măsuri concrete de dezarmare. A- 
ceastă declarație a d-lui Eaton nu 
poate să nu ne provoace o legi
timă nedumerire, a declarat V. A. 
Zorin. In cursul celor cîteva săp- 
tămîni ale lucrărilor comitetului, 
delegația sovietică și delegațiile 
țărilor socialiste au depus cu per
severență eforturi pentru ca co
mitetul să se ocupe de elaborarea 
nemijocită a tratatului de dezar
mare generală și totală, adică a 
pune de acord măsurile concrete 
de dezarmare care trebuie înfăp
tuite în cadrul acestui tratat. Tot
odată, țările socialiste au dovedit 
elasticitate în abordarea unor im
portante probleme ale dezarmării 
generale și totale, inclusiv în suc
cesiunea înfăptuirii diferitelor mă
suri ale dezarmării, or, delegațiile 
occidentale s-au împotrivit cu ho- 
tărîre ca comitetul să treacă la 
elaborarea practică a tratatului

Dagbiadet Norvegia nu dorește amplasarea 
de rampe atomice pe teritoriul său

OSLO 15 (Agerpres). TASS 
anunță :

In legătură cu declarația ge 
neralului Norstad că Norvegia 
trebuie să fie înzestrată cu ar
ma atomică, ziarul „Dagbladet" 
scrie într-un articol redacțional: 
Presiunile exercitate asupra 
Norvegiei de către conducătorii 
N.A.T.O. devin tot mal puterni
ce. Nu există o săptămînă fără 
ca un general sau altul să nu 
facă declarații că arma atomică 
este pentru forțele armate norve
giene singura salvare. Recent, ge
neralul H. Murray, comandantul 
sef al forțelor armate ale N.A.T.O. 
din sectorul nord-european, și-a 
exprimat nemulțumirea profundă 
față de poziția opiniei publice 
norvegiene. De data aceasta, 
scrie ziarul, a luat cuvîntul în
suși comandantul suprem al for
țelor armate ale N.A.T.O. în Eu
ropa. L. Norstad.

Subliniind că Norvegia nu do
rește amplasarea armei atomice 
pe teritoriul său, ziarul arată că 
această măsură ar constitui o 
îndepărtare de acea politică față 
de baze pe care țara a hotărît 
s-o ducă. O asemenea îndepăr

Trei baze militare 
ale Bundeswehrului în Belgia

BONN 15 (Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„General Anzeiger", pe terito
riul Belgiei se prevede să se 
creeze cel puțin trei baze mi
litare ale Bundeswehrului vest- 
german. O bază va fi creată în 
regiunea Anvers, alta în provin
cia Namur, la vest de Maras, a 
treia în provincia Brabant, în 
partea centrală a Belgiei.

----- O-----

Luotele din Oman
DAMASC 15 (Agerpres).
Partizanii din Oman continuă 

lupta împotriva trupelor engle
ze de ocupație. După cum anun
ță reprezentanți ai imamului O- 
manului la Damasc, recent în 
regiunea Ibra partizanii au a- 
tacat un lagăr militar englez, 
au distrus un depozit de com
bustibil si unul de medicamente. 
Partizanii minează drumurile ce 
duc spre lagărele militare en
gleze. In regiunea Zamira au 
fost aruncate în aer cîteva auto
camioane militare. In urma ex
ploziilor minelor au fost omo- 
rîți șapte soldați englezi, iar 
doi au fost răniți.

de dezarmare generală și totaiă.
In încheiere V. A. Zorin a cerut 

delegațiilor occidentale să studie
ze în zilele următoare consideren
tele exprimate de delegațiile ță
rilor socialiste pentru a găsi o 
platformă în vederea apropierii 
pozițiilor părților în scopul pre
gătirii recomandărilor către gu
vernele lor.

Șeful delegației romîne, E. Me- 
zincescu și șeful delegației bulga
re, M. Tarabanov, au criticat po
ziția negativă a delegatului S.U.A. 
față de propunerea țărilor socia
liste. Ei au subliniat că dacă fie
care putere nucleară va declara 
în mod solemn că renunță să fo
losească prima arma nucleară, 
acest lucru ar avea o mare in. 
iluență asupra restabilirii încre
derii între state, asupra îmbunătă
țirii atmosferei internaționale și 
întăririi securității în lumea în
treagă.

Următoarea ședință a comite
tului va avea loc la 19 aprilie.

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

tare, scrie ziarul, nu ar consti
tui o contribuție a Norvegiei <’ ' 
cauza destinderii încordării 
ternaționale. Aceasta cu atît măi 
mult nu ar ii o măsură potrivi
tă tocmai acum în ajunul con
ferinței la nivel înalt și într-un 
moment în care au loc tratative 
cu privire la dezarmare.

PROGRAM OE RADIO
17 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Concert 
de dimineață, 9,00 Teatru la mi
crofon pentru copii, 11,00 Muzi
că din opereta „Lăsați-mă să 
cînt“ de Gherase Dendrino, 
12,15 Figura lui Lenin oglindită 
în literatură (V), 12,30 Cîntă
corul de copii al Radioteleviziu- 
nii. 13.10 De toate pentru toți,
14.30 Melodii de compozitori so
vietici. 16.35 Viata nouă a , 
triei cîntată de compozitorii n 
tri. 17.00 Concert de muzică u- 
șoară, 19,05 „Drumeții veseli**, 
20,00 Premiera — Teatru la mi
crofon : „Cartierul Vîborg" de 
Kozințev și Trauberg, 21,45 Mu
zică. PROGRAMUL II. 8,30 
„Clubul voioșiei", 9,30 Cîntecul 
săptămînii: „Lenin e cu noi** de 
Mauriciu Vescan, versuri de Eu
gen Frunză. 10.00 Formații ar
tistice de amatori în studiourile 
noastre. Cîntă corul uzinelor „23 
August**. 10.30 Revista presei 
străine, 10.50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului co
rului și orchestrei simfonice ale 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu**, 14,30 „Cine știe cîști- 
gă !“, 16.00 Vorbește Moscova!
17.30 Mari cîntăreți de operă din 
trecut. 19.00 Program de ro
manțe, 19,30 Emisiunea de mu
zică ușoară : „Ascultați o nouă 
melodie**, 20.05 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri : Programul I — 7,00,
13,00, 19,00. 22,00. 23,52 : Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.

-----O-----

CINEMATOGRAFE
17 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultima noapte pe Tita
nic; AL. SAHIA : Port des Lillas; 
MUNCITORESC : Pomișorul fer
mecat: PETR1LA : Mai tare ca 
moartea; LONEA ; Vîrsta dra
gostei: ANINOASA; Secretul 
cifrului; CRIVID1A : Vraja dra
gostei: LUPENI : La răscruce 
de drumuri; BARBATENI: Tre
nul prieteinei.


