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Să muncim cu hotărîre 
pentru îndeplinirea angajamentelor 

de întrecere în cinstea celui 
de al III-lea Congres al partidului

Paroșeni, care 
de asemenea se 
numără printre 
inițiatorii noii în
treceri, și-a fixat 
ca sarcină

1.700.000 lei la pre- 
prin reducerea 
combustibil, a

eco-

adunări gene-

coloanele de 
Constatîndu-se 

de mineri con- 
prea mari ma- 
biroul organi- 
incredintat co-

Comuniștii - însuflețitori 
ai luptei pentru 

obținerea de economii
in cadrul unei 

rale a organizației de bază din 
sectorul 1 al minei Vulcan ținu
tă nu de mult, s-au dezbătut pe 
larg posibilitățile reducerii pre
țului de cost al cărbunelui. In 
urma măsurilor adoptate de a- 
dunarea generală, biroul organi
zației de bază a trasat sarcini 
fiecărui membru și candidat de 
partid referitoare la obținerea 
de cît mai multe economii. Așa 
de pildă minerului Aldea loan 
din brigada lui Moraru Nicolae 
i s-a încredințat sarcina să răs
pundă de răpirea materialului 
lemnos din abataj înainte de pră
bușire. De asemenea tovarășul 
Cașoveanu Nicolae a primit sar
cina să se îngrijească de strîn- 
gerea și transportarea la supra
față a fierului vechi din sector. 
Tovarășul Șerban Ștefan a fost 
însărcinat să mobilizeze munci
torii părții mecanice la remedie
rea suflărilor din 
aer comprimat, 
că unele brigăzi 
sumă în cantități 
terialul exploziv, 
zației de bază a 
munistului Csiki Emeric si altor 
șefi de brigăzi, sarcina de a a- 
răta acestor brigăzi cum trebuie 
muncit pentru folosirea mai. ra
țională a explozivului. Brigă
zile conduse de tov. Csiki Eme
ric și Moraru Nicolae au reușit 
să reducă numărul de găuri la 
o împușcătură cu 6 și, respec
tiv. 8, iar în loc de 4 cartușe la 
o gaură să folosească doar 3 
cartușe. Experiența lor va ajuta 
și alte brigăzi să obțină succe
se în această direcție.

Printr-o muncă perseverentă și 
bine organizată minerii sectoru
lui I au reușit să-și realizeze 
ritmic sarcinile de plan șt să re
ducă simțitor consumul specific 
de materiale. Așa de exemplu 
brigada condusă de tovarășul 
Gagyi Ioan, a răpit în ultimul 
timp peste 80 buc. de material 
lemnos, iar membrul de partid 
Șerban Ștefan împreună cu can
didatul de partid Manea 
tru au recuperat 120 kg. 
ruburi.

Aceste cîteva aspecte 
dese strădania comuniștilor de a 
transpune în fapte sarcinile tra
sate de hotărîrile partidului și 
guvernului, pentru a da patriei 
cărbune tot mai bun și la un 
preț de cost cît mai redus.

Dumi- 
de șu-

oglin-

Brigada minerului Compodi Ioan de la Cirnpa II s-a angajat 
ca în cinstea celui de-al III-lea Congres ai partidului să reducă 
cenușa din cărbune cu 1 la sută sub procentajul admis. Pînă în 
prezent, în această lună brigada lui Compodi a ales mai bine de 
30 vagonete de șist. IN CLIȘEU : O parte din membrii acestei 
brigăzi discutînd cu maistrul miner Vodila Ernest (dreapta) des 
pre calitatea cărbunelui.

din ca- 
cooperati- 
„Sprijinul 
“. Tînără

tînara sec- 
de lenjerie 
3

Ieri s-a deschis la Institutul de mine

ga. 
nr. 
drul 
vei 
minier' 
este și respon
sabila 
temista 
Susana, 
conduce 
ceperc 
lenjerie 
a

secției, u-
Nagy 
care 

cu pri- 
secția 

bărbați 
’ cooperativei 
Sprijinul mi

nier" din Lu
peni. In clișeu 
Nagy Susana e- 
xecutînd croiul 
unei cămăși. Și 
de 
ca 
ea
o

astă dată, 
întotdeauna 
va executa 
lucrare de 

calitate.

A IlI-a Conferință științifică» ♦ V

studențească pe țară
Intr-un cadru sărbătoresc s-a 

deschis ieri dimineață la Insti
tutul de mine de la Petroșani 
cea de a 111-a conferință știin
țifică studențească pe țară sec
ția mine, petrol, gaze și geolo
gie, la care prezintă referate stu- 
denți ai Institutului de mine din 
Petroșani și ai Institutului de pe
trol, gaze și geologie de la Bu
curești.

La lucrările conferinței, care 
durează și azî, . participă de a- 
semenea cadre didactice ale ce
lor două institute, ingineri și 
tehnicieni de la C.C.V.J. și ex
ploatările miniere ale Văii Jiu
lui, un mare număr de studenți.

Conferința a fost deschisă de

Citiți în pag. IV-a
• Un important act politic 

internațional — Ecouri în 
Turcia și Grecia la apro
piatul schimb de vizite 
dintre N. S. Hrușciov și 
A. Menderes.

• Intîlnirea președintelui Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu premierul af
gan.

• Prînz oferit de N. S. Hruș
ciov în cinstea lui Walter 
Nash. 

prof. ing. Kovacs Ștefan 
torul institutului de mine. A luat 
apoi cuvîntul tov. Cristescu loan 
din partea Uniunii Asociațiilor 
Studențești din țară și Măruță 
Gheorglie președintele Asociației 
studențești din institutul de mi
ne, care au subliniat importanța 
conferinței pentru impulsionarea 
cercetărilor științifice și practice 
a studenților.

S-a trecut apoi la prezentarea 
primului referat „Analiza tehni- 
co-economică a metodei de 
ploatare aplicată la stratul 
Aninoasa" susținută de un 
lectiv de studenți din anul 
mine. Referatul s-a bucurat 
mult succes.

In actuala Conferință sînt pre
zentate 11 referate științifice în 
probleme principale ale industriei 
extractive miniere și petrolifere.
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economii

un mare entu-

Zumzetul generatoarelor um
plu toată hala. Puternicele agre
gate lucrează din plin, trimitînd 
în fiecare secundă mii de kilo- 
vați în rețeaua de transport. E- 
fortul acesta mare este însă as
cuns ochiului omului: numai in
dicațiile diferitelor aparate ara
tă că acolo în adîncul mașinii 
paletele turbinei se învîrtesc cu 

g o viteză de 3000 rotații pe mi- 
g nut, că temperatura abwului es

te de sute de grade..'.
întrecerea pen. 

tru a intîmpina 
cel de-al III-lea 
Congres al parti
dului cu realizări 
cit mai frumoase 
în muncă a stîrnit 
ziasm în rîndul întregului colec
tiv de ia termocentrala Paroșeni. 
Muncitorii și tehnicienii se stră
duiesc să dea viață angajamente
lor luate. Și, eforturile lor dau 
roade. Astfel, în prima decadă de 
muncă după chemare, colectivul, 
termocentralei Paroșeni a eco
nomisit 304 tone combustibil 
convențional, 199.114 kWh. la 
consumul propriu tehnologic, in- 
scriindu-și prin aceasta în con
tul de economii suma de 72.538 
lei.

Acest succes a fost obținut ca 
urmare a luării unor măsuri teh- 
nico-organizatorice în scopul Im.

§
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Oamenii mun- —=—
cii din întreaga ALEXANDRU PLIC
țară se prega- sccrețar a] Comitetului raional 
tesc sa intimpi- de partid
ne cel de-al III- 
lea Congres al ~
P.M.R. eveniment de însem
nătate istorică în viața partidu
lui și a întregului nostru popor 
— cu succese deosebite în ope
ra de construire a socialismului. 
Congresul va face bilanțul rea
lizărilor obținute în îndeplinirea 
sarcinilor elaborate de partid, 
va trasa căile pentru obținerea 
de noi și importante victorii. 
Planul de șase ani, a cărui sar
cină fundamentală este termina
rea în linii mari a construirii 
socialismului și trecerea la o 
nouă etapă — aceea a desăvîr- 
șirii construcției socialiste, schi
ța de dezvoltare a economiei ță
rii pînă în 1975 care vor fi dez
bătute de Congres, entuziasmea
ză întregul nostru popor, îi in
suflă puteri sporite în lupta 
pentru noi izbînzi.

O puternică expresie a hotă- 
rîrii maselor largi de oameni ai 
muncii de a 
sul al III-lea 
și importante 
și în același 
festare a dragostei și încrederii 
lor nețărmurite în partid, o con
stituie puternicul ecou al che
mării la întrecere socialistă în 
cinstea Congresului partidului 
lansată de colectivele celor 19 
întreprinderi. In noua și impor
tanta etapă a întrecerii socialis
te, în care se încadrează cu en
tuziasm colectivele întreprinderi
lor de pe întreg cuprinsul țării, 
principala atenție este îndreptată 
spre îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1960 la toți indicii și în 
primul rînd îndreptarea efortu
rilor spre îndeplinirea și depăi- 
șirea sarcinii de reducere a pre
țului de cost și a cheltuielilor de 
circulație, îmbunătățirea calității 
produselor.

Exploatarea minieră Lupeni, 
al cărei colectiv se numără prin
tre cele care au lansat chemarea 
la întrecere, s-a angajat să rea
lizeze în anul 
de 1.300.000 lei 
prin reducerea 
lemn de mină 
abataje 
șinoase 
sumului 
pe tonă 
pentru 
cărbunilor bruți prin 
procentului de cenușă cu 4 la 
sută. Colectivul termocentralei

întîmpina Congre- 
al P.M.R. cu noi 

victorii în muncă, 
timp o vie mani-

Și 
cu 
de
Și
îmbunătățirea

1960 o economie 
la prețul de cost 
consumului de 

cu 2 la sută în 
a consumului de ră- 

1,7 la sută, a con- 
energie cu 0,7 kWh. 

alte măsuri, șă lupte 
calității 

reducerea

rii diferitelor agregate și utila
je. Astfel, în scopul reducerii 
consumului specific de combus
tibil pe kWh. produs s-a trecut 
la menținerea strictă a parame
trilor nominali prin îmbunătăți
rea vidului făcîndu-se curățirea 
periodică din două în două zile 
a condensatoarelor, reducerea a- 
pei de adaus la 2 la sută și repa
rarea într-un timp record a pre- 
încălzitoarelor de înaltă presiu

ne. Pentru redu
cerea consumului 
propriu tehnolo

?= S‘c a fost oprită
.. aducțiunea secun.

dară de apă și 
o pompă de circulație. La aceste 
economii au contribuit de ase
menea acțiunea de modificare a 
răcitorului de ulei de la turbina 
Pil-a, a cotului de intrare în 
moara 1 B și 2 B, curățirea ră- g 
citorului de aer a generatoarelor g 
cu agregatul în funcțiune elimi g 
nîndu-se astfel staționările inu- g 
tile. g

La toate acestea, și-au adus 8 
contribuția muncitorii Rebreahu 8 
Alexandru, Abrudeanu Simion, § 
Sava Petru, Popescu loan II, 8 
Jidveanu Hie,, Cadaru Ioan, Fie- 8 
raru Ioan, Popescu Virgil, Nico- 8 
lae Alexandru, Wesser Gheorghe 8 
și mulți alții. 8
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con- 
con-

menite să ridice desfă- 
întrecerii socialiste pe o 

nouă, mai înaltă. Por- 
întrecere în întîmpinarea

nomisirea a 
țul de cost 
sumului de

- sumului propriu tehnologic, scur
tarea durate de reparații a agre
gatelor energetice, reducerea 
pierderilor în rețelele de transport 
și distribuție a energiei electri
ce, obținerea de 1.700.000 lei be- 

' neficii.
Obiectivele stabilite în întrece

re sînt
' șurarea 

treaptă 
nind la
Congresului partidului, colectivele 
întreprinderilor își fixează ca 
principală sarcină obiective care 
corespund în cel mai înalt grad 

' necesităților reale ale economiei 
naționale. Ori, în perioada ac
tuală, paralel cu îndeplinirea pla
nului de stat la toți indicii, ob
ținerea unei1 producții de calita
te și la un preț de cost’ redus 
prezintă o importanță deosebită. 

Răspunsurile colectivelor mi
nelor și întreprinderilor din Va
lea Jiului la chemarea la între
cere a celor 19 întreprinderi a- 
rată că oamenii muncii din Va
lea Jiului își îndreaptă princi
pala atenție sp«e aceste impor
tante sarcini. Minerii de la Lo- 
nea s-au angajat prin micșora
rea consumului specific de lemn 
și energie electrică, prin redu
cerea procentului de cenușă și 
umiditate în cărbune, să obțină o 
economie la prețul de cost de 
1.500.000 lei, colectivul minei A- 
ninoasa de 1.400.000 lei’, colec
tivul minei Vulcan de 650.000 
lei. colectivul minei Uricani de 
500.000 lei. Printre colectivele 
care și-au luat angajamente im
portante în întrecere se numără 
de asemenea colectivele minei 
Petrila care și-a fixat ca princi
pal obiectiv să economisească la 
prețul de cost suma de 1 milion 
lei și să îmbunătățească calita
tea cărbunelui cu 2 la su
tă, preparației Petrila, pre
paratei Lupeni, Filaturii Lupeni 
și altele. Angajamentele luate în 
întrecere sînt sarcini mobiliza
toare, de mare răspundere, a că
ror îndeplinire constituie pentru 
oamenii muncii o chestiune de 
cinste, de onoare. îndeplinirea 
acestor angajamente depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare de mun
ca politică și organizatorică pe 
care trebuie să o desfășoare or
ganizațiile de partid și sub con
ducerea lor, cele sindicale și or
ganizațiile de tineret.

Inițiativelor prețioase — 
o largă extindere I 
chemarea la întrecere lan
de cele 19 întreprinderi din 
sînt indicate principalele

In
sată
tară
căi de îndeplinire a angâjamen- :

(Continuare în pag. 3-a)

Drapel de locatar 
fruntaș

In toate cartierele orașului Lu
peni se desfășoară o activitate 
susținută pentru o mai bună 
gospodărire șl înfrumusețare a 
localității. De-a lungul liniei fe
rate se plantează un gard viu, 
pe drumul care duce în colonia 
80 case spre dealul Roșia s-au 
așternut 80 m. c. balast, se ame
najează albia pîrîului Ștefan, se 
amenajează noi spații verzi. 
Multe asemenea lucrări gospo
dărești sînt realizate de locuito
rii orașului, care în frunte cu 
deputății Doțiu Avram, Bila- 
horca Ana, Braitigan Ignat și 
alții participă cu entuziasm la 
acțiunile de munca voluntară ini
țiate de sfatul popular.

Pentru stimularea participării 
cetățenilor la acțiunile pentru 
înfrumusețarea orașului1, Sfatul 
popular al orașului Lupeni a in
stituit un drapel de locatar frun
taș care va fi decernat locuitori
lor de pe strada cu cele mai fru
moase realizări gospodărești.
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IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

Artiștii amatori din Petroșani 
au pregătit programe bogate

„Iși construiește casă
cu împrumut de stat

întocmirea 
adecvate, artiș- 

Petroșani au iz- 
mai mare parte 
deja programele 
de 1 Mai.

Prezentăm una din lucrările ti
nerei muncitoare Crișan Maria 
din Lupeni, fiică de miner, inti
tulată „Iși construiește casă cu 
împrumut de stat". Tema lino- 
gravurii e inspirată din viața

foame“, inspirată din viața din 
trecut a minerilor, „Naționaliza
re*', „Termocentrala".

Crișan Maria a participat cu 
lucrările sale la mai multe ex
poziții. lino-

nouă a oamenilor muncii 
Valea Jiului. Ea oglindește unul 
din aspectele noi, de ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara noas
tră.

Tînăra Crișan Marla are doar 
17 ani. Cu toate acestea ea și-a 
înscris numele printre graficienii 
talentați ai Lupeniului. Ea a fost 
promovată în secția adulți a cer
cului de artă plastică, din secția 
de copii, unde și-a însușit pri
mele noțiuni. S-a făcut remar
cată prin linogravurile „Rabdă

gravura „Iși construiește ca
să cu împrumut de stat" va 
fi expusă la expoziția bienală a 
artiștilor plastici amatori, care 
se va desfășura pe diferite faze, 
între iulie—decembrie.

In cadrul cercului plastic din 
Lupeni, cresc numeroase talente. 
Sub conducerea instructorului 
Tellman losif, 70 de copii și 30 
de adulți își desfășoară aici ac
tivitatea.

IN CLIȘEU : Linogravura ,lsi 
construiește casă cu împrumut de 
stat".

------------- o--------------
TEATRU

S D E C T
Vineri seara, actorii Teatrului 

de stat din Petroșani au prezen
tat un spectacol 'festiv la Deva, 
închinat celei de-a 90-a aniver
sări a nașterii lui V. I. Lenin. S-a 
prezentat actul III din „Omul cu 
arma" de V. Pogodin.

Incepind de sîmbătă, 23 apri
lie, un grup de actori ai teatrului 
a pornit în turneu prin regiune cu 
comedia „Vicleniile lui Scapin"

Ă C O L E
de Moliere, în regia lui Marcel 
Șoma. Din distribuție 
I. Mărgăritescu, Dem.
nu, Gh. Mtclea și alții,

★
In această seară, în 

trului de stat din Petroșani, va 
avea loc spectacolul cu comedia 
„Casa din strada Coșbuc 10“ 
de Florin Vasiliu. Regia aparține 
lui D. Căpitanu.

fac parte
Columbea-

sala Tea-

Incepind de miine, la cinema
tograful „Al Sahia" din Petroșani 
va rula filmul „Sabie și 
producție a studiourilor 
re.

Filmul istoric „Sabie 
evocă un episod din lupta de eli
berare națională dusă de poporul 
maghiar la începutul secolului al 
XVIII-lea împotriva jugului habs. 
burgic. Sub steagul luptei pentru In
dependență națională, masele largi 
populare conduse de Răkoczy Fe- 
renez II înscriu pagini pline de 
glorie în istoria poporului ma
ghiar. Trădările aristrocrației ma
ghiare, superioritatea numer'că și 
materială a asupritorilor habs- 
burgici pînă la urmă duc la înă
bușirea în sînge a răscoalei. Deși 
înfrîntă, răscoala a însemnat un 
semnal de luptă puternic, o che
mare pentru scuturarea jugului 
secular; a demonstrat forța mo
rală a poporului în lupta pentru 
o cauză sfîntă, puterea sa de sa
crificiu, eroismul său.

Acțiunea începe într-un han, 
unde din întîmplare se întîlnesc 
căpitanul de răsculați Arvay și 
maior ut iiabsburgic von Schwa’tze. 
nau. Cel de-al doilea nu bănuiește 
identitatea lui Arvay, care se dă 
drept aristocrat maghiar. începe 
un joc de cărți între cei doi Soar
ta jocului pînă la urmă e. hoță- 
lîtă de săbii. Filmul prezintă cu 
mult umor desfășurarea Intîlniril 
de la han. De asemenea atmosfe
ra grea, specifică timpurilor 
care se petrece acțiunea, este 
minată de două iubiri pline 
farmec.

Regia filmului aparține lui 
her Imre, In rolurile principale, 
apar cunoscuții actori Găbor Mik- 
loș, (Arvay), Balăzs Samu. (von 
Schwartzenau), Zenthe Ferenc, 
(Simon Pali), Torocsik Mari (Po- 
lika) și Rutkai Eva (Zsoka).

Luni la ora 18 va avea loc 
prezentarea filmului, care va fi 
făcută de prof. Pall Eugen de la 
Școala medie mixtă din Petro
șani.

zar", o 
maghia-

și zar"

în 
lu
de

Fe-

V. ADRIAN

incepînd din timp pregătirile, 
orientîndu-se înspre 
unor repertorii 
tii amatori din 
butit ca în cea 
să definitiveze 
în cinstea zilei

Programele brigăzilor artistice 
de agitație, ale formațiilor de 
cîntece și dansuri, ale formații
lor de instrumentiști și recitato
rilor, sînt deosebit de bogate în 
conținut, pătrunse de optimism.

Ele îmbrățișează aspecte din 
viața noastră nouă, hotărîrea 
oamenilor muncii de a merge 
mereu înainte, de a obține noi 
succese sub conducerea partidu
lui. De asemenea, în textele bri
găzilor artistice de agitație sînt 
satirizate unele deprinderi vechi, 
lipsuri care se mai ivesc pe ici, 
pe colo.

Brigada artistică de agitație a 
Sfatului popular raional, (res
ponsabil P. Marcu) a pregătit 
un interesant program intitulat 
„Ediție specială", program care 
vine să facă cunoscute marile 
realizări înfăptuite în Petroșani 
în anii de democrație populară. 
Brigada 
C.C.V.J. 
ru) și-a 
urmînd 
de satiră 
anchetă".

Tinerii artiști amatori din ca
drul Clubului orășenesc al sin
dicatelor din Petroșani s-au pre
gătit cu intensitate, urmînd ca 
în ziua marii sărbători, la pe
trecerea cîmpenească ce va avea 
loc în Petroșani, să prezinte 
numeroase cîntece populare, re
citări etc. Astfel Marcu Doina va 
interpreta cîntecele populare 
„Aseară vîntul bătea" și „Izvo-

Parti- 
Cu-

artistică de 
(responsabil 
definitivat 
să prezinte 
și umor intitulat „Raid

agitație a 
L. Căpra- 

pregătirile, 
spectacolul

raș cu apă rece". Cîntecele popu- 
lare „De cînd a aflat mulțimea" 
și „Aseară ți-am luat basma" 
vor fi interpretate de Procop 
Nuți. Bucăți de muzică ușoară 

va cînta Borțiu Constantin („Vii, 
sau nu diseară" și „Spic de 
grîu"). Vor fi recitate poeziile 
„1 Mai înflăcărat" de M. Beniuc 
(recită Cuianu Nicolae), „
dului" de N. Tăutu (recită 
ruțiu Maria).

Un program bogat, care 
prinde cîntece și recitări au 
gătit elevii Școlii populare de 
artă din Petroșani. Duetele „Cîn- 
tec de 1 Mai" și „Sus. pe cul
mea munților", cîntecele „Dra
gă-mi ești bădiță cu tractorul", 
„Tinerețe, dragă-mi ești", „în
florește țara mea", „Mă dusei să 
tîrguiesc" 
recitările, fără 
vor bucura de 
tatorilor.

Pe scene vor 
nea corul cadrelor didactice, for
mații de pionieri și școlari din 
Petroșani, fanfare și altele.

In pregătirea și definitivarea 
programelor de î Mai ale artiș
tilor amatori din Petroșani, me
rită a ii evidențiată activitatea 
actorilor 
și Ioan 
de stat 
depus o

cu- 
pre-

si altele, precum și 
îndoială că se 
aprecierea spec-

apare de aseme-

ati

ne
a

Al. Jeles, Vaier Donca 
Crîstescu de la Teatrul 
din Petroșani, care 
muncă stăruitoare.

★
Este necesar ca în zilele ce 

mai desoart de 1 Mai artiștii
maiori din toate localitățile Văii 
Jiului (Petrila, Lupeni, Vulcan) 
să-și definitiveze programele, în 
așa fel încît la marea sărbătoa
re ei să or>afă apare pe scenă 
cît mai bine pregătiți.

V. CIOBOTEA
-_o

C O R E G R

Meszaros Ghe-Artiștii amatori 
orghe și Domokos Elisabeta din 
cadrul clubului orășenesc al sin
dicatelor din Lupeni, sînt destul 
de bine cunoscută Pînă la unifi
carea cluburilor ei au făcut 
te din echipa de dansuri a 
furii Lupeni.

Cei doi artiști amatori
cunoscuți nu numai pentru ac
tivitatea lor de la club, ci și pen
tru cea din producție. Meszaros 
Gheorghe, sudor în plumb, este 
muncitor fruntaș la Filatura 
Lupeni. Recent a terminat îna
inte de termen o lucrare de sea-

par- 
Fila-

sînt

Viafa revine pas cu pasg In sala de ope.
g rații e liniște. O
g liniște adincă.
g Totul e înconju-
g rat de un miros pătrunzător, stă.
g ruitor. Omul în halat alb, în- 
g mănușat, cu masca de operație 
g pe față, privește la trupul ce zace 
g în neștire pe masa de operație.
8 E un trup plăpînd, pe care cei 4
8 ani de viață nu-l putuseră căli
8 încă. Are doar cîțiva anișori,
8 n-avea cînd să cunoască mai ni- 
o mic din lume. După ce începuse
8 să umble, să zburde se bucura de
8 lumina soarelui, de tot ce-l în-
8 conjura ca toți copiii de seama
8 lui. încetul cu încetul însă' ve-
8 selia copilului se stinse. Se îm-
8 bolnăvise. Nu mai putea mitica,
8 nimic nu-l mai putea bucura. Și
8 iată-l acum pe masa de operație.
8 Are stenoză completă de esofag.
8 I s-a închis complet canalul ce
8 duce alimentele-din gură în sto-
8 mac...
8 Chirurgul Pascu Dumitru își
8 privește ceasul. Peste citeva cli-
8 pe va începe operația. Va trebui
8 sâ execute 0 esofagoplastie din 
) colon transvers. Din intestinele 
8 copilului va trebui să corifecțio- 
g neze un nou canal care să lege 

; fundul gurii cu stomacul. Așa, 
o așternute pe hîrtie, lucrurile par 
8 simple. Dar în realitate ? E o 
p muncă uriașă. Cere pricepere, cu-
OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO000900000000OOOOC.90 ooooooOO

I

raj, dorință arzătoare de a re
da vieții un om...

Bisturiul face prima tăietură, 
începe încleștarea dintre doi ti
tani : viața și moartea. Fiecare 
mișcare a bisturiului, fiecare cli
pă pot aduce cîștig de cauză ori
căruia dintre cei doi adversari 
de neîmpăcat. De veghe vieții stă 
chirurgul Pascu Dumitru. Tim
pul trece și odată 
cu el, moartea 
bate tot mai mult 
în retragere. Via
ța revine pas cu 
pas, cîștigă teren 
tot mai mult; pe 
la început sfioase, apoi cu tot 
mai mult curaj își iau locul bu
jorii... Micuțul Helgiu Vasile din 
Aninoasa a fost salvat După 
două luni de la operație s-a în
grășat cu 4 kg. Acum — au tre
cut șapte luni de cînd a părăsit 
spitalul din Lupeni — e sănătos, 
normal dezvoltat, se bucură din 
nou de soare, de viață..

...Viața revine pas cu pas. 
De cite ori în practica sa de chi
rurg doctorul Pascu 
n-a transformat poate ultima pîl- 
pîire de viață, într-un torent nou, 
clocotitor ? De multe, de foarte

fața copilului,

multe ori... Astăzi minerul Cio- 
roabă loan din Lupeni, în vîrstă 
de 29 ani, muncește, vorbește ca 
toți ceilalți. Dar in acea zi m- 
iarnă cînd zăcea pe masa de o- 
perație cu capul zdrobit, in im
posibilitate de a vorbi, puțini e- 
rau cei care sperau să revină la 
starea de azi. Atunci chirurgul 
Pascu Dumitru a efectuat o ope

rație grea ia bol- 
craniană și 

creier, opera- 
care i-a redat 

C ioroa b ă

alunga 
ce tin- 
totdea- 
Lupent,

Dumitru

/to 
lui 
Ioan posibilitatea 

vorbirii, sănătatea...
...Viața revine pas cu pas... Cu 

fiecare mișcare a mîinii sale, 
timp de 4 ore neîntrerupt, chi
rurgul Pascu Dumitru, 
tot mai departe umbrele 
deau s-o învăluie pentru 
una pe lancu Ana din
ajunsă pe masa de ope-ație din 
pricina unei peritonite tubercu
loase. Și ea a fost salvată .

...Viața revine pas cu pas... 
Aceste cuvinte mi le-a spus de
unăzi un. om a cărui mamă a 
fost operată de chirurgul Pascu 
Dumitru. Cel ce-mi vorbise e un 
bărbat de 40 de ani. Cu toate 
acestea vocea-i vibra de emoție.

A F I E

A. T 0
repararea vanei de la baia

I-a fost doar sal. 
vată mama /

— Știi — mi-a 
spus el — abia 

atît de grele simți 
ce înseamnă mama

în momente 
intr-adevăr 
pentru un om. Femei sini mii. 
dar mamă doar una singură...

Din cuvintele lui am înțeles 
prețuirea ce o acordă celor ce ve
ghează asupra sănătății oameni
lor : medicii. Și cîți oameni nu 
vorbesc la fel despre munca me
dicilor, despre chirurgul Pascu 
Dumitru. In cei 9 ani de cînd 
se află la Lupeni a redat vieții, 
muncii constructive zeci de oa- 
meni. A fost mereu d,- veghe 
Vieții. A executat operații extrem 
de dificile. A dat dovadă de o 
înaltă ținută morală, de abnega
ție, de spirit inovator și curaj.

Despre chirurgul Pascu Dumi
tru, medic-cetățean, s-ar putea 

■ spune multe lucruri bune, dar în. 
șiruirea lor nu e necesară pentru 
că în ultima instanță întreaga 
sa activitate, totul ce faee se 
poate rezuma in numai citeva 
cuvinte: luptă cu ardoare pen
tru viața, sănătatea oamenilor 
muncii. întreaga sa capacitat", 
forța sa creatoare sînt puse eu 
prisosință în slujba celui mat 
prețuit capital al partidului, al 
statului nostru : omul.

V. FOLESI

8
8
8
8

mă ; 
de acid a bobinelor.

Partenera lui de dans, Domo
kos Elisabeta e depănătoare la 
Filatura Lupeni. Ea face parte 
din schimbul fruntaș condus de 
Albert Magda.

Acum cei doi se află la repe
tiții. In ritmul melodiei ei exe
cută un dans maghiar, pune 
înscris în repertoriul dansato- 
rilor amatori în cadrul progra
mului ce se pregătește în cinstea 
zilei de 1 Mai. La fel cu ei se 
pregătesc și celelalte 17 perechi 
de dansatori ai clubului. între
gul program de dansuri, printre 
care se înscrie „Suita de pe So
meș", „Dans maghiar", 
de dansuri din regiune", 
din raion, „Băltăreața", 
panaua", vor fi prezentate în cu- 
rînd pe scenă.

„Suită 
un dans

„Tara-

8
IN CLIȘEU : Meszaros Gheor- 

ghe și Domokos Elisabeta (so
liști ai dansului maghiar) în 
timpul repetiției.

8 OO
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Să lie iithidafă nepăsarea fală de piegăliiea 
lifODaganiiisiilor din orașul Peldia

In plenara Comitetului raional 
de partid, ținută în luna martie 
a.c. analizîndu-se conținutul idee, 
logic și eficacitatea învățămîntu- 
lui de partid s-a adoptat un pian 
de măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea activității cercurilor «i 
cursurilor învățamîntului de par
tid

Prin planul de măsuri se atră
gea atenția comitetelor de partid 
orășenești și din întreprinderi de 
a da importanța cuvenită pregă
tirii propagandiștilor, luînd toate 
măsurile pentru ca aceștia să se 
prezinte cu regularitate la semi- 
mariile ce se organizează pe lîngă 
cabinetul de partid

Fiind aprobat de plenara Co
mitetului raional de partid, pla
nul de măsuri a devenit lege pen
tru toate organizațiile de partid 
din raion. Acestea aveau sarcina 
de a munci în așa fel incit să 
asigure ducerea la îndeplinire a 
prevederilor planului de măsuri. 
In acest sens au acționat cele 
mai multe organizații de partid 
din raionul nostru.

Comitetele de partid de la mi
nele Aninoasa, Petrila, Lonea, U- 
ricani au reușit ca ia ultima pre
gătire a propagandiștilor să tri
mită cea mai mare parte a aces
tora, avînd doar cîteva cazuri 
justificate de nenrezentare a pro
pagandiștilor. Acest lucru do
vedește. că atunci cînd există pre
ocupare din partea comitetelor 
de partid, se ponte asigura o bu
nă frecvență la seminariile de 
Pregătire.

Necesitatea prezentării tuturor 
propagandiștilor la pregătire n-a. 
fost înțeleasă însă de toate co
mitetele de partid din raion, din 
care cauză în luna aceasta au 
lipsit de la pregătire mai multi 
propagandiști din Petroșani. Vul
can, Lupeni, lucru ce a determi
nat ținerea a două ședințe de pre
gătire

Un dezinteres neadmis față de 
pregătirea propagandiștilor a 
manifestat comitetul orășenesc de 
partid de la Petrila. La pregăti
rile ce au avut loc în luna apri
lie din orașul Petrila n-a partici
pat nici un propagandist. Tova
rășul Gorboi Mihai — secretarul 
comitetului orășenesc de partid 
Petrila — nu s-a îngrijit de mo
bilizarea niciunuia din cei 13 pro

pagandiști care trebuia să se pre
zinte la pregătire.

Nu de mult timp în ziarul nos
tru a fost criticat comitet.il de 
partid al orașului Petrila pentru 
slatm preocupare față de învăță
mântul de partid, însă lucrurile 
nu s-au îmbunătățit deoarece n-au 
fost luate măsuri de îndreptare.

Se pune întrebarea : cum vor 
asigura o calitate carespunzătoa- 
re muncii în cercurile și cursurile 
pe care le conduc acei propagan
diști care neglijează pregătirea 
lor personală ? Despre ce muncă 
calitativă poate fi vorba în cursul 
seral condus de tov. Rotzik Wil
helm, care din luna ianuarie n-a 
participat la nici o ședință de 
pregătire. Dar la cercul de stu
diere a Istoriei P.M.R. condus de 
tov. Munteanu Gheorghe care a 
participat doar de 3 ori în acest 
an școlar la seminariile de pregă
tire ? Această situație trebuie să 
dea de gîndit comitetului orășe
nesc de partid Petrila care are o- 
bligația de a lua măsurile nece
sare în vederea lichidării acestei 
stări de lucruri. Tovarășul Gorboi 
Mihai, secretarul comitetului oră
șenesc de partid trebuie să lichi
deze cu subaprecierea sarcinilor 
legate de buna desfășurare a în- 
vâțămtntului de partid. Comitetul 
orășenesc Petrila trebuie să ia 
toate măsurile pentru ca hotărî- 
rile elaborate de Comitetul raio
nal de partid în vederea asigu
rării calității Invățămîntului să 
fie duse la îndeplinire.

Se apropie încheierea anului 
școlar al învățămîntului tie par
tid.' In fața propagandiștilor se 
ridică sarcini importante legate 
de desfășurarea convorbirilor re
capitulative. Aceste sarcini pot fi 
duse la îndeplinire cu succes nu
mai dacă propagandiștii sînt bi
ne pregătiți.

Pentru ca învățămîntul de par
tid în orașul Petrila să se des
fășoare la nivelul cerut, este ne
cesar să se dea toată atenția pre
zentării propagandiștilor la semi
nariile ce se țin la cabinetul de 
partid. De aceea se impune cu 
tărie lichidarea atitudinii de ne
păsare față de pregătirea propa
gandiștilor de care au dat dovadă 
unii tovarăși din comitetul orășe
nesc de partid Petrila.

I. P.

Pe strada I. V. Stalin din Lonea este un magazin alimentar 
bine aprovizionat. Gospodinele vin cu drag să facă cumpărături 
în acest magazin pentru că personalul acestui magazin servește 
prompt și conștiincios. Iată un aspect din interiorul magazinului 
alimentar nr. 33 Lonea

S-au desfăcut mărfuri multe 
și de bună calitate

Colectivul I.C.R.T.I. din Petro
șani îndrumat de organizația de 
bază a reușit să-și depășească 
angajamentele luate în cinstea zi
lei de 1 Mai, asigurînd astfel o 
bună aprovizionare a oamenilor 
muncii din regiunea noastră cu 
produse textile, confecții și încăl
țăminte.

In anul 1960 planul de desfa
cere a fost majorat cu 100 mi
lioane lei față de anul 1959. Cu 
toate acestea planul pe primul 
trimestru a fost depășit. Colec
tivul nostru și-a luat angajamen
tul ca în cinstea zilei de 1 Mai 
să realizeze planul de desfacere 
pe primele patru luni ale anului 
cu 20 de zile înainte de termen. 
Luptînd pentru realizarea anga
jamentului, colectivul nostru a 
îndeplinit planul cu 25 de zile 
înainte de termen, adică la 6 a- 
prilie a.c. Această depășire re
prezintă mărfuri de bună calitate 
livrate peste plan oamenilor mun
cii în valoare de cea. 33 milioane 
lei

In trimestrul I al anului curent 
s-au desfăcut cu mult mai multe 
mărfuri decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. Astfel, de exem
plu, în trimestrul I al anului 1959 
am desfăcut țesături mătase în 
valoare de 4 milioane lei, pe cînd 

în aceeași perioadă a acestui an 
— în valoare de 6,5 milioane iei. 
La confecții față de o desfacere 
de 20 milioane lei în trimestrul 
I al anului 1959 în acest an s-au 
realizat circa 37 milioane lei.

In urma depășirii planului de. 
desfacere pe trimestrul I 1960 am 
reușit să realizăm o economie 
peste plan de circa 500.000 lei. 
La această realizare a contribuit 
pe deplin lupta dusă de întregul 
colectiv pentru economii, prin e- 
liminarea cheltuielilor inutile 
(penalizări, daune) organizarea 
bună a transporturilor, recupera
rea ambalajelor etc.

In munca de zi cu zi s-au evi
dențiat salariații Jorza Aurelia, 
Bredan Carol, Ciora Aurel, Io
nică Avram și alții, care au efec
tuat și multe bre de. muncă vo
luntară.

Colectivul nostru este hotărît 
să-și dezvolte din ce în ce mai 
mult realizările, să continue cu și 
mai mult elan lupta pentru econo
mii, pentru reducerea cheltuielilor 
de circulație, în așa fel îneît să 
întîmpine cu noi și importante 
succese în munca sa cei de-al III- 
lea Congres al partidului

1. GOLDSTEIN
director al I.C.R.T.I. Petroșani

IN EDITURA POLITICA Ș 
an apărut: ?

£ Răscoala țăranilor 
e din Valea Ghimeșului î
ț de T. GEORGESCU \
> și L. FODOR j
[Lucrarea analizează cauzele și?

desfășurarea răscoalei țăranilor] 
romlni și maghiari din Valea i 
Ghimeșului organizată și condu- ? 
să de P.C.R., rolul organizațiilor) 
locale de partid și al organiza- s 

I fiilor revoluționare legale și ile-l
gale conduse de P.C.R. .In ulti-r 
ma parte a cărții se scot în ’ 
evidență realizările obținute de l 
țăranii romlni și maghiari din ? 
Valea Ghimeșului. sub conduce- > 
rea partidului, în anii puterii] 
populare ?

Problema problemelor -*■ $ 
dezarmarea <

< de I. MIHAILEANU <

i Lucrarea prezintă cititorilor, < 
într-o formă populară, o sinteză > 
a luptei duse de U.R.S.S. și, ala-; 
turi de ea, de întregul lagăr so- $ 
cialist pentru dezarmarea gene- c 
rală și totală. Ea scoate în e.vi- ? 
dență care sînt în condițiile ac- 
tualului raport de forțe pe pian / 
internațional, posibilitățile de a > 
se ajunge la un acord în proble- < 
ma dezarmării generale și tota- ’ 
le, precum și cauzele care impun ) 
ca o necesitate vitală rezolvarea < 
urgentă a acestei probleme ?

Un drum de luptă < 
și victorii J

de V. DIMITRIU <
Lucrarea cuprinde o schiță ? 

geografică a R. P. Bulgaria, o s 
privire asupra istoriei țării și o < 
amplă prezentare a succeselor oj). ? 
ținute de oamenii muncii în anii S 
puterii populare în industriali- < 
zarea socialistă a țării, îransjor- > 
marea socialistă a agriculturii > 
și făurirea revoluției culturale, s

Destinele Africii >
de W. A. HUNTON

Lucrarea lui W. Alphacus Hun
ton, om de știință și publicist 
american, face un scurt istoric 
al cotropirii Africii, analizează 
metodele jafului colonialist, ara
tă penetrația monopolurilor ame. 
ricane care caută să ia în- Afri
ca locul capitalului european, 
descrie lupta de eliberare dusă 
de popoarele africane.

1
)

Să muncim cu hotărlre pentru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere în cinstea celui de al lll-lea Congres al partidului

(Urmare din pag. l-a)

telor luate în ciristc-a celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. pri
vind realizarea unor importante 
economii și îmbunătățirea cali
tății producției : reducerea con
sumului specific de materii pri
me, materiale, combustibil și e- 
nergie, creșterea indicilor de u- 
tilizare a agregatelor, mașinilor 
și Utilajelor, folosirea economi
coasă a capacităților de produc
ție, mai buna organizare 
a procesului de produc
ție, darea în funcțiune îna
inte de termen a noilor obiecti
ve industriale, îngrijirea cu simț 
gospodăresc a mijloacelor de pro
ducție și respectarea normelor 
de tehnică a securității muncii. 
In minele și întreprinderile Văii 
Jiului există numeroase inițiati
ve menite să pună-în valoare a- 
ceste importante rezerve, a căror 
extindere constituie un factor de 
seamă în realizarea obiectivelor 
de întrecere. Așa cum se des
prinde și din răspunsurile exploa
tărilor miniere la chemarea ce
lor 19 întreprinderi, una din 
principalele căi de reducere a 
costului cărbunelui este reduce
rea consumului de material lem
nos. In această direcție există 
deja o experiență prețioasă care 
e necesar să fie generalizată. 
Comuniștii din sectorul de in
vestiții al minei Lupeni au luat 
inițiativa ca brigăzile care lu
crează la betonări să refoloseas- 
că de cel puțin 5 ori aceleași 
cofraje la lucrările de betonări. 
Tot în acest sector, armăturile 

provizorii din galeriile care ur
mează să fie betonate, sînt tri
mise în alte galerii, spre a fi fo
losite ca bandaje. La minele Pe
trila și Aninoasa unele brigăzi 
răpesc lemnul din abatajele ca
meră și îl expediază abatajelor 
în figuri spre a fi folosit la 
stive în locul lemnului nou. O 
importantă economie de material 
lemnos realizează brigăzile de 
mineri de la mina Aninoasa și 
de la alte exploatări care ar- 
mează preabatajele în fier T.H.

In lupta pentru economii exis
tă și alte inițiative valoroase. 
Cei mai buni dintre artificieri nu 
se rezumă doar la pușcarea căr
bunelui în abataje, ci dau mine
rilor indicații pentru o plasare 
judicioasă a găurilor, astfel ca 
folosindu-se mai puțin exploziv, 
mai puțin material de inițiere, 
să se obțină cantități sporite de 
cărbune și de o granulație mai 
bună. Organizațiile de partid, și 
sub conducerea lor cele sindicale 
și de U.T.M. au posibilitatea de 
a organiza acțiuni voluntare pen
tru înlăturarea suflărilor de con
ducte și a altor cauze care dau 
naștere la pierderi de aer com
primat. De o importanță deose
bită este inițiativa comitetului 
de partid al minei Lonea de a se 
introduce fise limită de consum 
pe sectoare, fapt care a determi
nat o importantă reducere a 
consumurilor specifice și în ace
lași timp, a cheltuielilor de pro
ducție. Această inițiativă trebuie 
extinsă la toate minele din Va
lea Jiului mergîndu-se mai de
parte pînă la introducerea fișe

lor limită pe brigăzi. Pușcarea 
separată a cărbunelui și a in- 
tercalațiilor de șist spre a se 
obține o producție cu un pro
cent de cenușă redus, refolosi- 
rea materialelor recuperabile 
sînt de asemenea importante 
pentru îndeplinirea noilor sar
cini. Mărirea vitezei de avansa
re în abatajele frontale de la 
Lupeni prin aplicarea inițiativei 
„3 fîșii la două zile“ contribuie 
de asemenea la economisirea 
materialului lemnos.

Acestea sînt doar cîteva din 
numeroasele inițiative a căror 
extindere asigură îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor de în
trecere. Organizațiile de partid 
au îndatorirea de a acorda o 
deosebită atenție popularizării 
inițiativelor prețioase, să instru
iască agitatorii asupra a ceea 
ce este nou în întrecere, să în
drume organizațiile sindicale 
pentru ca în cadrul consfătuiri
lor de producție, să pună un ac
cent deosebit pe popularizarea 
și extinderea experienței poziti
ve, a inițiativelor prețioase.

In jurul întrecerii socialiste — 
o muncă politică susținută
In minele Văii Jiului marea 

întrecere în cinstea celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. se des
fășoară sub lozinca „Cărbune 
mai bun, la un preț de cost mai 
redus!“ Pentru produse de ca
litate, la un preț de cost redus 
au pornit de asemenea la între
cere colectivele celorlalte între
prinderi din raion Garanția în

deplinirii acestor importante o- 
biective o constituie îmbunătă
țirea conducerii politice a între
cerii socialiste, desfășurarea u- 
nei largi munci politice de ma
să, pentru îndeplinirea ritmică, 
integrală, a angajamentelor lua
te. Comitetele de partid din în
treprinderi, organizațiile de ba
ză trebuie să ia măsuri operati
ve pentru ca colectivele de agi
tatori, agitația vizuală și cele
lalte forme ale agitației politice 
de masă să popularizeze larg 
angajamentele de întrecere, căile 
de îndeplinire a acestor anga
jamente, să sădească în conști
ința muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor răspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care și 
le-au asumat. Organizațiile de 
partid de la minele Petrila, Lu
peni, Vulcan, Aninoasa au obți
nut deja o experiență prețioasă 
în desfășurarea unei agitații vi
zuale operative, concrete și mo
bilizatoare în jurul sarcinilor de 
plan. Acum agitația vizuală tre
buie axată pe angajamentele de 
întrecere luate în întîmpinarea 
Congresului partidului. Populari
zarea angajamentelor nu trebuie 
să constituie decît începutul. O 
deosebită atenție trebuie acorda
tă popularizării rezultatelor ob
ținute în creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
de materiale si energie, îmbună
tățirea calității producției, pre
cum și a metodelor folosite de 
fruntași. E necesar să se ia mă
suri operative de instruire a a- 
gitatorilor asupra sarcinilor ce 
ie revin în mobilizarea maselor 
la îndeplinirea cu succes a an
gajamentelor de întrecere.

Paralel cu aceasta, organiza
țiile de partid trebuie să insiste 
O‘A nrcrnni-zati i în cinrlinclo  

muncească neobosit pentru or
ganizarea temeinică a întrecerii 
socialiste. Evidența întrecerii, a 
rezultatelor obținute trebuie ți
nută operativ, clar și mobiliza
tor. Zî de zi, evidența întrecerii 
trebuie să oglindească desfășu
rarea luptei pentru calitate, pen
tru economii, pentru îndeplini
rea tuturor angajamentelor de 
întrecere. Comitetele de între
prinderi trebuie să acorde o a- 
tenție deosebită propunerilor fă
cute în consfătuirile de produc
ție, aplicării lor, organizării 
schimburilor de experiență pen
tru generalizarea metodelor bune.

In permanență, organizațiile de 
partid trebuie să vegheze asupra 
modului în care conducerile teh- 
nico-administrative asigură fie
cărei brigăzi de mineri, fiecărui 
muncitor condițiile necesare în
deplinirii cu succes a angaja
mentelor de întrecere. Organiza
țiile de partid trebuie să se fo
losească din plin de dreptul lor 
de control, pentru a determina 
din partea conducerilor adminis
trative o preocupare susținută 
în vederea creării condițiilor pen
tru desfășurarea cu succes a în
trecerii socialiste. Fiecare mem
bru sau candidat de partid tre
buie să fie la locul său de pro
ducție exemplu înaintat de mun
că înflăcărată, plină de iniția
tivă pentru îndeplinirea angaja
mentelor. un mobilizator neobo
sit al maselor spre noi succese.

Să muncim cu entuziasm pen
tru îndeplinirea cu cinste a an
gajamentelor luate în întrecere 
spre a întîmnina cel de-al lll-lea 
Congres al P.M.R. cu succese 
deosebite în dezvoltarea econo
miei naționale pe drumul lumi
nos al construirii socialismul!'7 - ----4-s i

comitet.il
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Un important act politic 

internațional
Ecouri în Turcia și Grecia la apropiatul schimb de vizite 

dintre N. S. Hrușciov și A. Menderes
ISTANBUL (Agerpres). — 

TASS transmite: Apropiatul 
schimb de vizite între conducă- 

•tocii guvernelor U.R.S.S. și Tur
ciei continuă să rămînă în cen
trul atenției presei din Turcia. 
Apreciem apropiatele tratative 
de la Moscova și Ankara, scrie 
ziarul „Dunya", ca pe un eve
niment fericit pentru noi. In ar
ticolul publicat de acest ziar se 
arată în continuare că schimbul 
de vizite între șefii guvernelor 
U.R.S.S. și Turciei va exercita o 
influență asupra relațiilor reci
proce dintre statele balcanice. 
„Hotărîrea șefilor guvernelor ce
lor două țări vecine de a orga
niza 
găsi 
dării, 
stare 
acest

o întîlnire cu scopul de a 
căile de lichidare a încor- 
scrie ziarul, a creat o nouă 
de lucruri în Balcani. Din 
punct de vedere socotim că 

întâlnirea președintelui 
Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. cu premierul 

afgan
GAGRA (Agerpres). — TASS: 
La 21 aprilie N. S. Hrușcfov, 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a întîlnit 
la vila sa cu Muhammed Daud, 
primul ministru al Afganistanu
lui, care se află Ta odihnă pe 
coasta caucaziană a Mării Ne
gre. Hrușciov și Daud au făcut 
împreună o plimbare pe țărmul 
mări, în cursul căreia a avut loc 
o convorbire prietenească. Apoi 
N. S. Hrușciov și soția sa au 
oferit un prînz în cinstea Iui Mu
hammed Daud și soției.

-----O-----
Prînz oferit 

de N. S. Hrușciov 
în cinstea 

lai Walter Nash
GAGRA (Agerpres). — TASS : 

La 20 aprilie N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al 
soția au 
stea lui 
ministru 
lor Externe al Noii Zeelande.

In timpul prînzului care a de
curs într-o atmosferă cordială. 
N. S. Hrușciov și Walter Nash 
au rostit toasturi.

Eșecul rebeliunii 
antiguvernamentale 

din Vemxuela
CARACAS (Agerpres).

pă cum anunță ziarele locale șî 
agențiile de presă, puciul mili
tar antiguvernamental din Ve
nezuela a fost reprimat.

După cum transmit agențiile 
de presă străine, nucleul princi
pal al forțelor rebele, care se a- 
ciuase în orașul San Cristobal, 
a capitulat necondiționat. O par
te din

este util de a se revizui relațiile 
dintre statele balcanice a căror 
dorință comună este pacea".

Intr-un amplu articol consa
crat apropiatului schimb de vi
zite, publicat în ziarul 
rieyt“, Aidemir Balcan 
întreaga intelectualitate 
că dorește ca această 
a guvernului turc să 
atît pe planul politicii 
cît și al politicii interne.

ATENA (Agerpres). — Vizi
ta pe care primul ministru al 
Turciei, Adnan Menderes, o va 
face vara aceasta la Moscova a 
produs o profundă impresie a- 
supra opiniei publice grecești1. 
Măsura acestei reacții o dă chiar 
ziarul proguvernamental „Kathi- 
merini" care, într-un articol re
dacțional, condamnă cu multă 
vehemență „nervozitatea" mani
festată la aflarea acestei știri de 
cercurile politice grecești și se 
pronunță împotriva celor care 
susțin că prin politica sa „Gre
cia s-a izolat". Exprimînd curen
tul de opinie împotriva căruia 
se ridică ziarul citat. Venizeîos 
a subliniat într-o declarație fă
cută ziarului „Neologos" din 
Patras că vizita premierului Men
deres la Moscova „este un im
portant eveniment politic inter
național" și a criticat linia1 a- 
doptată de guvernul grec.

Intr-adevăr, după cum rela
tează corespondentul la Atena al 
agenției France Presse, în capi
tala Greciei se consideră că în 
actuala situație internațională, 
care evoluează sub semnul con
vorbirilor internaționale și al e- 
fortuluî de â 'se ajunge la o în
țelegere, politica Greciei „apare 
ca fiind împotriva destinderii 
internaționale, ceea ce ar putea 
duce la izolarea ei în Balcani și 
în Mediterana răsăriteană".

„Cumhu- 
scrie că 
patrioti- 

inițiativă 
fie utilă 
externe,

Cifre și fapte din R. Cehoslovacă
Nou centru

al radiodifuziunii
Recent a fost aprobat planul 

pentru construirea unui nou cen
tru de radiodifuziune la Praga. 
El va fi construit nu departe de 
studiourile de televiziune de la 
Pankrac și va fi compus dintr-o 
clădire cu 25 de etaje și una cu 
5 etaje și va fi înzestrat cu un 
studio pentru o orchestră de 120 
de membri și 500 de auditori, 
o discotecă pentru 250.000 
curi

tineri sub 18 ani. in cursul is
toriei Jocurilor Olimpice moder
ne sportivii cehoslovaci au cuce
rit 21 medalii de aur, 26 de ar
gint și 20 de bronz dintre care 
16 medalii de aur după anul 
1945.

etc.
dis-

Vaste lucrări 
de ameHorafii

R. Cehoslovacă au fost în-In
ființate cooperative speciale pen
tru lucrările de irigație și dre
naj. Numărul acestor cooperati
ve este de 428 și ele efectuează 
lucrări pe o suprafață totală de 
aproape 3.000.000 hectare, adică 
40 la sută din suprafața totală 
a

Transportai urban
In 1959 transportul urban al 

Cehoslovaciei (tramvaiele, trolei- 
busele și autobusele) a fost fo
losit de aproximativ 1 366.000.000 
pasageri, adică cu 5,4 la sută 
mai mulți ca în 1958. Numărul 
pasagerilor transportați de tram
vaie a depășit 900.000.000 
meni, iar numărul pasa 
transportați de troleibuse 
tobuse a crescut de trei 
comparație cu anul 1948.
------- ----- O-----

In Comisia

oa-
gerilor 
și au- 
ori în

Economică a O.N.U
pămînturilor arabile.

Realizări prin muncă 
vokiniară

In decurs de cinci ani, locui
torii R. Cehoslovace au prestat 
aproape 670 milioane de ore de 
muncă voluntară pe șantierele 
de construcții. Ei au construit 
951 de școli, 1.171 de clădiri pen
tru comitetele naționale, 1.241 
case de cultură, 203 centre sani
tare, 836 centre pentru pompieri, 
1.156 stadioane și 
sport etc. Valoarea 
luntare se ridică la 
liarde coroane.

terenuri 
muncii 
peste 8

de 
vo- 
mi-

1,5 milioane de
La începutul anului curent a- 

sociațiile sportive ale Cehoslova
ciei grupau 1,5 milioane de mem
bri, adică aproximativ 11 la sută 
din toată populația țării. Peste 
50 la sută dini acest număr sînt

------------------- ■ ■ ■ ♦♦ — —-------------------

NOTĂ EXTERNĂ

sportivi

U.R.S.S., împreună cu 
oferit un prînz în ci>n- 
Walter Nash, primul 
și ministru al Afacerl-

PENTRU PACE

Du

rebeli au fugit în Columbia. 
-----O-----

Ministerului de Externe 
U. R. S. S. adresată

Nota 
ai 

ambasadei Marii Britanii
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

transmite: Intr-o notă adresată 
de Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. ambasadei Marii 
Britanii la Mosdova, guvernul 
sovietic și-a exprimat speranța 
că guvernul Marii Britanii își va 
revizui punctul de vedere și va 
fi de acord ca cei doi președinți 
ai Conferinței de la Geneva pen
tru Indochina să ceară guvernu
lui haosului ca acesta să res
pecte acordurile de la Geneva 
cu privire la Laos în ceea ce pri
vește foștii participanți la miș
carea din Patet Lao și să reia 
colaborarea cu Comisia interna
țională pentru Laos.

Aproape 40 la sută din depu
tății greci — în cadrul unei dez
bateri parlamentare — au con
damnat politica externă a țării. 
Neputînd nesocoti o opoziție atît 
de numeroasă guvernul a fost ne
voit să dea explicații. Dar cit de 
jalnice au fost aceste explicații 1 
Destinderea încordării — a decla
rat ministrul de Externe Averoff 
— are unele „elemente negative, 
care nu îngăduie să ne liniștim... 
Este nevoie de prudență, pentru 
ca destinderea încordării să nu se 
întoarcă împotriva noastră și să 
nu fie unilaterală"

Această prudență excesivă a 
guvernului grec față de tot ceea 
ce poate duce la îmbunătățirea 
situației internaționale a stîrnit 
proteste în rîndurile deputaților. 
O mare parte a parlamentarilor 
l-au aplaudat pe deputatul Uiu 
(E.D.A.) care a propus sprijini
rea apelului Uniunii Sovietice: 
„Să distrugem armele și să trăim 
în pace 1“ Uiu a amintit apoi că 
guvernul Greciei a respins nu o 
dată propunerilor țărilor socialiste 
din Balcani cu privire la colabo
rarea economică și culturală, la 
crearea în Balcani a unei zone 
fără bombe atomice și fără ra- 
chete și că a refuzat să semneze 
un tratat de prietenie și nea
gresiune cu Bulgaria

Deputatul Mavros („noua miș
care politică") a criticat guver
nul și a cerut „să se contribuie 
la realizarea destinderii, dezvol- 
tîndu-se relații de prietenie cu ță
rile răsăritene". El a declarat că 
Grecia are nevoie de acestea, „în- 
trucît acum se sufocă sub povara 
cheltuielilor militare". Deputatul 
Tsirimokos (uniunea democrată) 
a subliniat că „dezvoltarea ori
căror relații — și în primul rînd

IN BALCANI
a relațiilor economice cu țările ră
săritene constituie pentru Grecia 
o necesitate vitală". Si alți depu- 
tați au condamnat politica ex
ternă a guvernului, îndemnînd la 
colaborare interbalcanică, printre 
aceștia au fost: Venizeîos, liderul 
liberalilor, Stephanopoulos, lide
rul partidului social popular. Mar- 
kezinis, liderul progresiștilor. 
Passalidis, liderul partidul E.D.A., 
precum și alți deputați. Guvernul 
a reușit să evite căderea numai 
mobilizîndu-și toți adepții din par- 
lament.

Poporul grec și-a exprimat des
tul de clar revendicările în luna 
decembrie, cînd zecile de mii de 
greci veniți să-l întîmpine pe pre
ședintele Eisenhower au ieșit pe 
străzi cu lozincile : „Coexistență", 
„Pace”, „Cerem dezarmare ge
nerală !“.

pentru Europa
Seim dewei lî. P. Romîne 

ales Vicepreședinte al Comisiei
GENEVA (Agerpres). La șe

dința din 21 aprilie a sesiunii 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, ca președinte a 
fost ales Tomasso Notarangeli, 
șeful delegației italiene. La pro
punerea șefului delegației engle
ze, Robert Allan, propunere sus
ținută de N. P. Firiubin, șeful 
delegației sovietice, Gogu Radu
lescu. ministrul Comerțului, șe
ful delegației R. P. Romîne, a 
fost ales în unanimitate vicepre
ședinte al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

In cuvîntarea rostită cu ocazia 
alegerii sale, Gogu Rădulescu a 
arătat că votul unanim al mem
brilor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa constituie 
o dovadă a bunelor raporturi ca
re există între R. P. Romînă și 
țările membre ale Comisiei.

Șeful delegației romîne a sub
liniat că R. P. Romînă depune 
eforturi susținute pentru pro
movarea principiilor coexistenței 
pașnice și că această politică își 
găsește expresia în lărgirea con
tinuă a relațiilor sale economice 
și tehnîco-științifice cu toate ță
rile, indiferent de sistemul lor e- 
conomic șî politic.

N. P. Firiubin, șeful delegației 
sovietice a predat mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov, celei de-a 
15-a sesiuni a Comisiei Econo
mice pentru Europa. Mesajul a 
fost primit cu aplauze.

Noua capitală a Braziliei
RIO DE JANEIRO. — La 21 

aprilie a avut loc ceremonia o- 
ficială a inaugurării orașului 
Brasilia — noua capitală a Bra
ziliei. Noua capitală este situa
tă în centrul țării, în statul Go- 
yaz, la nord-vest de Rio 
neiro.

de Ja-

revista „Timpuri noi“)— Tundeți-mă, vă rog, complet.
Tx*<-rwTT<-»nr*rv*. o_». KA ToT • în foruri»an 5199.

• PUBLICITATE
iih»( •! wiiiiiHiiir. tiniiniiiiii WHiiiiiiîn iitiiiiiiiiiiiiwiwiiHii

O.C.L. Produse '. 
Industriale 
PETROȘANI

ANUNȚĂ

S-a pus în vinzare pr.n 
toate magaz nele de spe- 
c alitate un bogat sortiment

DE CEASORNICE 
DE MÎNĂ 

pentru femei 
și bărbafi

Cumpărați cu încredere 
aceste ceasornice de cali
tate superioară și în modele 
VARIATE 
și FRUMOASE 

Prețuri acceptable !

Oameni al muncii 
din Valea Jiului 

CITIT!
„STEAGUL ROȘU”

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE

Șl SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

OlFUZBitâl VBLBNTARi 
din întreprinderi 

si instituții
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. f. T. R.

PROGRAM OF RADIO
25 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
populară romînească, 9,08 Mu
zică corală romînească, 10,15 
Fragmente din opera „Fidelio" 
de Beethoven, 11,30 Almanah 
științific (reluare), 12,00 Cîntă 
orchestra „Doina Moldovei" < i 
Iași, 13,05 „înaintăm sub roșul 
steag", emisiune de cîntece, 
15,10 Concert de prînz, 16,00 
Concert de muzică populară ro
mînească, 17,15 Curs de inițiere 
muzicală. Transmisie din sala 
de festivități a uzinelor „Tim
puri Noi" din Capitală, a con
certului popular dat de orchestra 
de studio a Radioteleviziunii, 
19,30 Teatru la microfon : „Su

rorile Boga". Scenariu radiofonic 
de Floria Lovinescu, 21,30 Melo
dii populare romînești. PRO
GRAMUL II. 14,30 Muzică u- 
șoară sovietică, 15,20 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 16,30 
Vorbește Moscova! 17,25 Sfatul 
medicului, 19,00 Concert din mu
zica popoarelor, 19,45 Tribuna 
Radio — „Italia în lumea post
belică", 20,30 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 21,15 
Folclorul — izvor de inspirație 
al compozitorilor romîni de ope
retă.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul l : 5,00; 6,00; 
7.00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00;
’9.00; 22,00: 23.52. Pro
gramul li : 14,03; 16,00; 18,00:
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
25 aprilie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : In zgomotul roților; AL 
SAHIA: Sabie și zar; MUNCI
TORESC : Omul cu pantaloni 
scurți; PETRILA: Telegrame, 
LONEA: Cinematograful de al
tădată; ANINOASA: N-a fost 
în zadar; VULCAN: Un meci 
neobișnuit; I.UPEN1 : Mai tare 
ca moartea; URICANI: Vise de 
diminică.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


