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Lonea întîmpină 
Mai cu rezultate de 
muncă. In primele 3 

anului minerii de la 
economisit peste plan

Succesele unui coiectiv 
fruntaș

Laolaltă cu celelalte colective 
miniere din Valea Jiului, colec
tivul minei 
ziua de 1 
seamă în 
luni ale 
Lonea au 
568.000 lei. Rezultatul acesta se 
datorește creșterii continue a 
productivității muncii și reduce
rii cheltuielilor de producție. 
La Lonea, randamentul mediu pe 
mină a crescut în aprilie față 
de ianuarie cu peste 100 kg. căr
bune pe post. In prezent mine
rii de îa Lonea acordă o deo
sebită atenție calității cărbune
lui extras. Acțiunea de alegere 
a șistului vizibil, devenită o ac
țiune de masă. începe din aba
taje și continuă pe tot parcursul 
pînă la preparație. In aprilie 
cărbunele de la Lonea cuprinde 
cu peste 2 la sută mai puțină 
cenușă decît prevăd normele ad
mise. iar la cărbunele blocuri 
cu circa 4 la sută mai puțină 
cenușă decît în luna martie. Nici 
la producție minerii de la Lo
nea nu se lasă mai prejos. In 
luna aceasta ei au dat cu 7,6 
la sută maî mult cărbune decît 
prevede planul. Minerii de aici 
dețin acum primul loc în între
cerea socialistă cu celelalte co
lective miniere din Valea Jiului.
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• Instalațiilor barajului
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necesară 

al termo-
Brigada

Barajul segment 
Jiului asigură apa 
pentru bunul mers 
centralei Paroșeni. 
complexă de construcții meta
lice a întreprinderii 
Construcții de la 
care a muncit la

Energo- 
Paroșeni 

montarea 
a scurtat 

termenul de dare în folosință 
a lucrării cu peste 5 luni de 
ziie. In clișeul nostru, o parte 
din membrii brigăzii : tov. 
Lăzărescu Mihai, Comănescu 
Gheorghe, Andreescu Gheor- 
ghe, Hobinca Liviu, Rădules- 
cu Ioan și alții.
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La secfoptil de fopaj TJpicani

de muncă patriotică 
la uzina noastră cu- 
brigadieri. De curînd, 
unei analize a muncii 

un bilanț
în fapte. Brigada a pres- 
acest an peste 1400 de ore 
patriotică, a predat I.C.M. 
kg. fier vechi, a obținut

Obiectivele

In întrecerea socialistă care 
se desfășoară între șantierele de 
foraj, sondorii de la Uricani ob
țin rezultate bune.
lor principale sînt: mărirea vi
tezei fizice de foraj a 
obținerea de economii 
ducerea consumurilor 
,fntreținerea perfectă a

lichidarea oricăror instrumen-

sondelor, 
prin re- 
specifice, 
utilajelor

In sprijinul 
minerilor

Zilele trecute compresorul 
Flottman de la stația Piscu — 
mina Aninoasa — a fost oprit 
din cauza unui deranjament la 
lagărul principal al axului mo
torului. Acest compresor deser
vește cu aer comprimat sectoa
rele III și IV. Repararea deran
jamentului necesita cel puțin 3 
schimburi de muncă.

Lucrarea a fost încredințată 
echipei compuse din maistrul 
mecanic Pop Andrei, lăcătușul 
Cosma Francisc și strungarul 
Copil Friedrik. Ințelegînd faptul 
că oprirea compresorului în
seamnă o piedică în lupta mine
rilor care nu-și vor putea rea
liza sarcinile de plan, ei au ho- 
tărît să muncească astfel încît 
termenul de reparație să fie cît 
mai redus. După numai 14 ore 
de muncă cei 3 muncitori de la 
sectorul VIII au pus în funcțiu
ne compresorul.

La stația de pompe de la o- 
rizontul 7 Aninoasa, în ziua de 
18 aprilie a fost scoasă din func
țiune o pompă „Komsomoleț" de 
250 metri cubi pe oră cu o înăl
țime de refulare de 400 metri 
care necesita schimbarea unor 
piese uzate.

Repararea pompei a fost în
credințată echipei 
lăcătușul Costinaș 
cind cu însuflețire 
minat reparația 
zile.

tații. In această direcție sondo
rii de la locația 5283 au obți
nut succese de seamă. Echipele 
acestei sonde conduse de sondo
rii șeti Stanciu loan, Giurcan 
loan și Tudor Alexandru au fo
rat în luna aceasta, pînă la 25 
aprilie, 180 m. de sondă, obți- 
nînd cu o instalație „Strungul" 
rezultate aproape la fel de bu
ne ca și la instalațiile de mare 
randament sovietice de tip „ZIF 
1200 A“.

Cu peste 60 m. au forat mai 
mult decît prevedea planul și 
sondorii din echipele conduse 
de Necșoiu Gheorghe și Ciolacu 
Gheorghe 
rțcani. , 
brigadier

de la locația 5270 U-

DUM1TRU POPESCU
corespondent

Fante 
ale unei brigăzi 

de muncă patriotică
Tovarășul Konst Erich este 

un muncitor harnic la termocen
trala Paroșemi. De la el am pri
mit următoarea veste:

Brigada 
nr. 11 de 
prinde 27 
cu ocazia
brigăzii, a rezultat 
bogat 
tat în 
muncă 
23.400
economii care se ridică la peste 
7000 lei. In acțiunile de muncă 

i ale brigăzii s-au evidențiat o 
seamă de tovarăși ca Popescu 

I Ioan, comandantul brigăzii, A- 
I braham Ștefan, Dioancă loan, 
! Golinschi Gavril, Drăgoi Dumi

tru și alții, care au prestat de 
la înființarea brigăzii mai bine 
de 200 ore muncă voluntară fie
care.

In cinstea zi- — ------- ==
lei de 1 Mai și 
a celui de-al 
IlI-lea Congres 
al partidului, ti
nerii brigadieri 
s-au angajat să 
muncească mai 
cu spor, să ob
țină rezultate și 
mai bune.

Recunoașterea statului Togo 
de către guvernul 

R. P. Romîne
Excelenței sale 
Domnului Sylvanus 
Primul ministru al

Olimpio
guvernului statului Togo 

LOME
Cu prilejul proclamării independenței Republi

cii Togo permite-ți-mi să vă transmit din partea 
guvernului romîn și a mea personal cele mai sin
cere felicitări dv. personal, precum și urări de 
prosperitate și progres poporului togolez.

Guvernul romîn salută înfăptuirea acestei 
aspirații a poporului togolez și declară că 
noaște proclamarea statului Togo ca stat 
pendent.

îmi exprim convingerea că între Republica Togo 
și Republica Populară Romînă se vor dezvolta re
lații de prietenie în interesul celor două popoare 
și al colaborării internaționale.

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

vechi 
recu- 
inde-

conduse de 
loan. Mun- 

echipa a ter- 
pompei în 8

1. M.

11 ani de la înființarea primelor 
detașamente de pionieri din țara noastră

In baza sarcinilor trasate de 
G.G. al P.M.R. prin rezoluția din 
22-24 decembrie 1948, U.T.M. a 
trecut la crearea organizației de 
pionieri în patria noastră.

La 30 aprilie 1949, 500 de co
pii, fruntași la învățătură din 
școlile Capitalei au primit în ca
drul unei adunări festive cravate 
roșii de pionieri.

Evenimentul acesta a fost pri
mit cu mare bucurie de către șco
lari. Primele detașamente de pio
nieri, cu prilejul constituirii lor, 
au adresat o telegramă către G.G. 
al P.M.R. spunînd :

„Noi ne angajăm să purtăm cu 
cinste cravata de pionier, să în
vățăm cu sîrguință și să muncim 
din toate puterile, să fim bravi 
și neînfricați, iubindu-ne cu în
flăcărare patria, fiind gata orlcînd 
de a o servi. Noi, ne angajăm 
a urma minunatul exemplu al 
pionierilor sovietici, străduindu-ne 
să formăm în noi — cu ajutorul 
profesorilor și conducătorilor noș- 
trii — acele trăsături pe care tre
buie să le aibă o tînără generație, 
constructoare activă și entuziastă 
a socialismului".

Mișcarea de pionieri creată de 
Uniunea Tineretului Muncitor 
sub îndrumarea partidului și a- 
vînd la baza muncii sale experien
ța glorioasă a mișcării de pionieri 
din Uniunea Sovietică s-a dez
voltat continuu în cei 11 ani de 
existență pe baze sănătoase. Pen
tru școala noastră, pentru fami
lia noastră, mișcarea de pionieri 
a devenit un factor deosebit de 
important în procesul de forma
re a omului nou.

In legătură cu scopul organi
zației de pionieri N. K. Krtipscaia 
arăta că mișcarea pionierească 
are o foarte mare însemnătate, 
deoarece ea cuprinde pe copii la 
o vîrstă cînd abia începe să se 
formeze omul, ea dezvoltă încli
națiile copiilor, ajutînd la forma
rea deprinderilor, le dezvoltă conș
tiința comunistă, orientează co
piii spre un scop înalt: lupta

. ----------------- ----------- ■- -

pentru eliberarea celor ce murv- 
cesc, pentru construirea societă
ții noi, unde să nu existe nici un 
fel de asuprire și exploatare.

Avem posibilitatea să dăm co
piilor o adevărată educație. O 
educație care să formeze omul 
nou, drept, neînfricat în fața greu
tăților, un om care să-și iubească 
poporul și patria, iubind și res- 
pectînd patriile celorlalte popoare. 
Un om care prin curaj și devota
ment față de poporul muncitor să 
tie deprins de mic să meargă tot 
înainte, pentru a fi pionierul vre
murilor noi, pionierul sarcinii pe 
care istoria a dat-o muncitorimii 
de a înfăptui societatea nouă, so
cialistă.

Sînt mici inimile copiilor, dar 
năzuințele care clocotesc în, ele 
sînt uriașe. Se zbuciumă acolo, 
gata să izbucnească frumoase a- 
tribute umane: dorința de a cu
noaște cît mai multe, de a fi tot 
mai capabil, voința de a se depăși 
pe el însuși, de a-și închina viața 
unor scopuri superioare.

După 11 ani de activitate, în 
rîndurile organizației de pionieri 
din raionul nostru sînt cuprinși 
azi, 4.395 copii, 1140 sînt pe cale 
să primească distincțiile pionie
rești, întrunind condițiile de a fi 
fruntași la învățătură și discipli
nă, în activitatea obștească, cul
turală și sportivă. Numai acest 
fapt dovedește pe de o parte sco
purile nobile ale organizației, Iar 
pe de altă parte rezultatele obți
nute în munca de educare comu
nistă a copiilor.

MOTOTOLEA
instructor superior de pionieri 
Școala de 7 ani nr. 1 Petroșani

M.

Pentru a satisface nevoile de transport ale ex- S 
ploatărilor și uzinelor din Valea Jiului, colectivul ? 
autobazei C.C.V.J. din Petroșani se străduiește 
să repare și să întrețină în bune condițiuni parcul 5 
de automobile. De asemenea, colectivul acesta se ( 
străduiește să obțină economii cît mai mari de ( 
carburanți, lubrifianți și piese de schimb. )

Unul din fruntașii acestei lupte este și comu- ( 
nistuî Albu Emil. Iată-1 în clișeul nostru în timp ( 
ce repară un arbore cotit pentru un motor „Stea- / 
gul roșu". C

FILMARE CU
„ÎNCETINITORUL1’

'In cinematografie, pentru fil
marea unor scene se folosesc așa. 
zise „trucuri". Micșori nd sau 
mărind viteza de filmare, un 
alergător poate fi făcut să fugă 
cu o viteză amețitoare, sau să 
plutească In aer abia mișcîndu-și 
picioarele — (pe ecran). La ci
nematograful „7 Noiembrie" Pe
troșani s-a găsit însă un „truc" 
și pentru rularea filmului. De 
pildă, la filmul „Ultima noapte 
pe Titanic", pentru a mări șl 
mai mult dramatismul unor sce
ne, operatorii le-au prelungit 
„viața" pe ecran minute în șir. 
Așa s-a făcut că filmul. In loc să 
ruleze două ore, a rulat două 
ore și jumătate, ajungtndu-se ca 
ultimul spectacol să se termine 
aproape de miezul nopții. Pen
tru ca scenele în care sute de 
pasageri de pe Titanic piereau în 
valurile oceanului să devină și 
mai tragice, operatorii cinemato
grafului întrerupeau rularea, lă- 
sînd sala cufundată în întuneric.

Responsabilul cinematografului 
ar trebui totuși să renunțe la 
„încetinitor" și să treacă de ur
gență la remedierea unor astfel 
de lipsuri.

După sezisările tovarășilor. 
GH. PAȘCA și C. POPESCU
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activitatea brigăzilor utemiste ■ 
de muncă patriotică din raîo- " 
nul nostru. Brigăzile utemis- * 
te de muncă patriotică din J 
Valea Jiului, al căror număr j 

it a crescut la 215, au realizat * 
ȘT prin muncă voluntară în pri- ♦
1 mul trimestru al anului ! 
j 537.100 lei economii. J

f * In trimestrul I al anultri î 
ț 1960, cei 6.500 de tineri, mem- | 
! bri aii brigăzilor utemiste de f 
• muncă patriotică, au colectat'?

și expediat oțelarilor hunedo- ț 
• reni 766.600 kg. fier vecht J 
ț Fruntașe în acțiunea de colec- j 
* tare a fierului vechi sînt bri- | 
• găzlle utemiste de muncă pa- * 
I triotlcă de la minele Lupeni, 
« Lonea, Petrila, preparația Lu- ? 
♦ peni, Școala medie mixtă Lo- | 
• nea, precum șl unitățile de | 
♦ pionieri de la Vulcan și Ani- ț, 
f noasa. *
• « ■■ 

? • Pentru rezultatele deose- î
; bite obținute în acțiunile de • 
ș folos obștesc, 1640 de tineri £ 
♦ au primit insigna de brlga- * 
• dier al muncii patriotice. i
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Brigada-școală, așa se poate numf brigada de tineret condu
să de comunistul Bartha Franc isc de la mina Petrila. De la în
ceputul acestui an, în cadrul acestei brigăzi s-au calificat mai 
mulți tineri mineri. Doi dintre ei. Islai Mihai și Molnar Ștefan 
au devenit șefi de brigadă. Brigada este fruntașă și în realizarea 
de economii. In primul trimestru al anului acesta brigada tov. 
Bartha Francisc a realizat o economie de 21.248 lei.

IN CLIȘEU: Brigadierul Bartha Francisc citește ortacilor 
lui din ziar relatările despre realizările obținute de minerii de la 
alte exploatări în cinstea zilei de 1 Mai

Ce așteaptă tinerii de la Oțet Pant etimon
Setea de cultură este 6 tră

sătură caracteristică tineretului 
din patria noastră. In urma con
dițiilor create de partidul nostru, 
în fața tuturor fiilor oamenilor 
muncii s-au deschis porțile spre 
piscurile cele mai. înalte ale știin
ței și culturii. Răspunzind grijii 
partidului, mii de tineri și tinere, 
din uzine și mine, șantiere și de 
la sate urmează cursurile serale. 
Anima(i de dorința de a deveni 
cit mai folositori societății, ei 
renunță la distracții, uneori la o- 
dihnă și muncesc cu pasiune pen
tru a-și îmbogăți mintea cu como
rile științei și culturii. Acești 
tineri se bucură pe merit de apre
cierea celor din jur.

Dar nivelul de cunoștințe nu este 
singurul Criteriu după care este 
apreciat un tînăr.

...Oțet Pantelimon este un tî
năr bine format, de 20 de ant. 
A venit la sectorul I al minei 
Lonea acum un an.

— Și vrei să lucrezi la cărbune 
tinere ? — a fost întrebat la an
gajare.

— Nu, eu îs lăcătuș, am școala 
profesională. Apoi îs cam slăbuț 
pentru cărbune. Motorist vreau 
să fiu — răspunse el.

A 'fost angajat. I s-a făcut loc 
z/o rncAssvi cA no iornmDiirin AAnn

CU FRUNTEA SUS
Munteanu Constantin și-a dat 

seama: trebuia făcut ceva. Cele
lalte brigăzi de tineret din sec
tor obțineau rezultate frumoase. 
Dar brigada lui? Ii venea să-și 
muște degetele de necaz. Briga
da lui, de luni de zile, era sub 
plan. Ce să facă ? Iși dădea sea
ma că principala piedică în mer
sul brigăzii este indisciplina. Și 
cine sînt cei care dau naștere 
la această indisciplină; Tom a
și Diaconescu, 
șefi de schimb. 
Toma, da Toma 
loan mai ales. 
Ingîmfat, se 
certa cu tinerii,
cu celelalte schimburi, nu-și făcea 
datoria trăgînd brigada înapoi.

El a stat de vorbă cu Toma. 
A discutat cu el prietenește. L-a 
criticat în adunarea generală 
U.T.M., l-au criticat și alțî ti
neri. Totuși nu s-a schimbat. 
Din potrivă Toma îl acuza pe 
Munteanu că nu-î este un prie
ten adevărat. Dar despre ce fel 
de prietenie putea fi vorba ? 
Ce-i drept, erau prieteni vechi. 
S-au calificat împreună, au lu
crat împreună ani de zile, erau 
ca doi frați. Dar și-a dat seama 
că trebuie să hotărască într-un 
fel sau altui : ori prietenia ne
sănătoasă cu Toma, ori brigada 
să devină fruntașă.

citorii l-au primit în mijlocul 
lor. L-au ajutat să se califice, să 
cunoască toate secretele mașinii, 
să devină un motorist bun. Și în 
scurt timp Oțet Pantelimon ă de
venit un muncitor apreciat. Toc
mai de aceea organizația de 
partid și de tineret din sector 
i-au propus să urmeze cwsul se-

Pe teme de educație

ral al Școlii medii. El a primit 
bucuros propunerea. A început să 
învețe, să muncească cu stăruin
ță pentru însușirea materiilor. 
Pentru aceasta i s-au creat și toa
te condițiile. Ortacii lui s-au bucu. 
rat împreună cu el de succesele pe 
care le-a obținut la școală. Pentru 
că Oțet Pantelimon a devenit un 
elev silitor. A obținut numai 
note de 8, 9 și 10.

Pină aici totul ar fi in ordine, 
dar in atitudinea lui' Oțet Parite- 
limon față de muncă, față de co
lectiv a survenit o schimbare. 
Tînărul Oțet Pantelimon a înce
put să se simtă prea mult su
perior tovarășilor din sector.

D zv •> -L n 1 i z-\ z» nzi .-A» cm

...Era într-o duminică din luna 
februarie. Intr-una din încăpe
rile căminului din Petrila s-a a- 
dunat toată brigada lui Mun
teanu Constantin. Tema discu
ției era: în cinstea zilei de 1 
Mai brigada să devină fruntașă, 
să lucreze cu o productivitate 
cît mai ridicată, să realizeze e- 
conomii.

— Dar poți atinge randamente 
mari, poți realiza economii dacă 

unii nu lucrează, 
își pierd vre
mea de pomană, 
se ceartă la 
locul de muncă ? 
— s-au în

trebat tinerii. Și hotărîrea a fost 
luată în unanimitate: Toma și 
Diaconescu au fost schimbați 
din funcția de șefi de schimb. 
In locul lor au fost puși șefi de 
schimb Szabo Ioan și Blaga 
Nîcodin. Doi tineri harnici, cu 
dragoste de muncă.

De atunci au trecut două luni. 
Brigada a devenit un colectiv 
harnic și disciplinat. In prezent, 
printre brigăzile fruntașe ale 
sectorului IV al minei Petrila, 
se numără și cea condusă de to
varășul Munteanu Constantin.

Obiectivul principal al brigă
zii, îndeosebi după apariția che
mării la întrecere a celor 19 în
treprinderi fruntașe din țară, a 
devenit realizarea de economii. 
Brigada s-a angajat să-și depă
șească în cinstea zilei de 1 Mai 
productivitatea planificată cu 
0,300 tone de cărbune pe post, 
să facă economii la materialul 
lemnos, la exploziv, să aleagă 
cu grijă șistul vizibil la locul de 
muncă. Brigada a muncit cil stă
ruință pentru înfăptuirea anga
jamentelor. A obținut, un randa
ment nu cu 300 kg., ci cu 600 
kg. pe post mai mare decît cel 
planificat. Prin refolosirea lem
nelor ea economisește lunar cîte 
5—6 m. c. lemn de mină. Prin
tr-o plasare mai judicioasă a 
găurilor, ea pușcă în prezent cu 
4~ găuri mai puțin, economisind 
cîte 4 amorse și o însemnată 
cantitate de exploziv la fiecare 
pușcătură.

...Brigada de tineret a lui 
Munteanu Constantin a întîmpi- 
nat în ultimul timp greutăți des
tul de mari. Dar printr-o muncă 
disciplinată, ajutîndu-se reciproc, 
tinerii din brigadă au învins 
greutățile și astfel ei întîmpină 
măreața zi de 1 Mai cu rezulta
te demne de eforturile lor, cu 
fruntea sus.

D. 1.
*

îmbrace altfel ca pină atunci, 
și-a imprimat o ținută ieșită din 
comun: creastă de cocoș împodo
bită cu o ciupilică dc o culoare 
țipătoare, pantaloni la. .,18", cra
vată „fitil”. Cu ortacii lui mai 
că nici nu stătea de vorbă, iar 
ctnd discuta cu ei, o făcea mai 
mult in zeflemea. „Superioritatea” 
lui a început s-o manifeste și în 
producție. Venea pe schtmburi 
cum îl tăia capul. Venind odată 
pe alt schimb de cit pe acela pe 
care era repartizat, pe locomoti
vă era un alt tînăr. I s-a propus 
atunci lui Oțet să lucreze ia pui.

— Ce, asta-i o muncă pentru 
mine, a replicat el supărat și a 
plecat acasă, absentînd nemoti
vat. Și absențe nemotivate a fă
cut el mai în fiecare lună

Intr-o recentă adunare gene
rală, utemiștii discutau despre 
sarcinile ce le revin în întrecerea 
socialistă. In sală se afla și 
Oțet Pantelimon. Dar, -străin de 
preocupările utemiștilor, el se o- 
cupa de altceva: făcea haz de u- 
nul și altul. Utemiștii au vrut 
să-i arate greșelile și au începu1 
să discute despre comportarea lui 
Dar cînd i-au spus că n-are a 
comportare demnă de un utemist, 
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Manifestări închinate zilei de 1 Mai
Ieri după-amiază Ia clubul 

muncitoresc din Lupeni a avut 
loc o joie de tineret închinată 
zilei de 1 Mai. Au participat nu
meroși tineri de la mină, pre
cum și de la alte întreprinderi 
din oraș.

In fața celor prezenți a luat 
cuvîntul tovarășul Cristea Aron, 
veteran al mișcării muncito
rești, care a vorbit despre săr
bătorirea zilei de 1 Mai în tre
cut, în condițiile cruntei exploa
tări și terori capitaliste și des-

CIOCANUL PERFORATOR
Am vorbit în articolul prece

dent despre ciocanul de abataj, 
despre marea lui importanță și u- 
tilitate în munca de zi cu zi a mi
nerului. Aceeași atenție însă tre
buie dată, și ciocanului perfora
tor, care împreună cu ciocanul de 
abataj constituie 75 la sută din 
mica mecanizare în minerit.

Față de ciocanul de abataj, cio
canul perforator are o funcționa
re analoagă. La aceasta din urmă, 
pistonul nu numai că lovește sfre- 
delul, ci, în plus, îl și rotește du
pă fiecare lovitură. Capătul sfre- 
delului nu este ascutit cu vîrf. ca 
la ciocanul de abataj, ci are for
ma unui tăiș. In acest mod, sfre- 
delul rupe în timpul rotației bu-

tînăr cult, cum pretinde el, Oțet 
Pantelimon s-a „enervat".

— I-a slăbiți-mă. Is sătul de 
ate mele, dar să le mai ascult și 
pe ale voastre! Și cu aceasta și-o 
dat ciupilică pe ceafă și a părăsit 
adunarea.

Iată cum își dovedește „supe
rioritatea" Oțet Pantelimon față 
de tovarășii lui, față de colectivul 
din care face parte și care l-a a- 
jutat să se califice, să urmeze 
cursul seral al școlii medii.

De fapt comportarea ta Oțet 
Pantelimon din ultimul timp 
nu dovedește superioritate fa
ță de ceilalți, ci dimpotri
vă, inferioritate. Tu ai pierdut 
tocmai ce ei păstrează și ceea ce 
constituie baza dezvoltării orică
rui om: cinstea, modestia și se
riozitatea în muncă. Cunoștințele 
tale vor deveni o spoială dacă îți 
va lipsi suportul moral sănătos 
Cu ce curaj poți privi în fața to
varășilor tăi care te-au ajutat și 
datorită eforturilor cărora at pu
tut să te ridici ? Ai pierdut încre
derea tovarășilor tăi. Și fără a- 
ceastă încredere visurile tale vo' 
deveni deșarte. Pentru a o reclș- 
tiga va trebui să privești cu res 
pectul cuvenit atît meseria ta, cît 
și pe tovarășii tăi.

Iată ce așteaptă tinerii de ia 
tine, Oțet Pantelimon l Trezeș
te-te cît mai e timp!

I DIIRFK 

pre sărbătorirea zilei de 1 Mai 
după eliberarea patriei noastre.

★

Tot la Lupeni în cursul zilei 
de miercuri a avut loc o adu
nare pionierească în fața mo
numentului eroilor căzuți la 6 
August 1929. In cadrul adună
rii, 5 elevi de la Școala elemen
tară nr. 1 au primit cravatele 
roșii de pionieri, iar alți 15 pio
nieri fruntași au primit distinc
ții pionierești.

cățelele de rocă slăbite și le în
depărtează din gaură.

In minele din Valea Jiului se 
folosesc ciocane perforatoare CP- 
19, de construcție romînească, cu 
1800—2050 lovituri pe minut și 
un lucru mecanic de maxim 2,5 
kgm. pentru o lovitură. Consumul 
de aer comprimat este în medie 
de 2 metri cubi pe minut, la 
presiune de 4,5 atmosfere.

La aceste perforatoare, o part 
din aer este condus prin gaura 
sfredelului și scoate praful din 
fundul găurii perforate. Aceasta 
însă nu influențează asupra ran
damentului ciocanului perforator, 
întrucît eșaparea aerului are loc 
nu în timpul lovirii, ci la întoar
cerea pistonului, adică în timpul 
rotirii sfredelului.

Ciocanele perforatoare pot fi 
susținute atît manual cît și me- 
canic. Cele mai simple me
canisme de susținere și avansare 
sînt suporturile pneumatice teles
copice formate dintr-o țeava, 
îhlăuntrul căreia se află un pis
ton. Ciocanul perforator este fixat 
pe tija suportului printr-o furcă. 
Pistonul, acționat de aer compri
mat, susține și împinge perfora
torul spre frontul de lucru, ușu- 
rînd astfel munca fizică a mine
rului. Perforatoarele grele s» 
fixează pe sănii mobile montat* 
pe niște coloane metalice.

Ungerea la timp a ciocanului 
perforator care are o construcția 
complicată este foarte importan
tă, lungindu-i-se astfel durata de 
funcționare. Ungerea se poate 
face la fel ca la ciocanele de aba
taj, sau automat, cu ajutorul u- 
nui rezervor în care se toarnă lu
brifiant 0,2—0,3 litri pentru 8 
ore de funcționare. Ca și la cio
canele de abataj, se va folosi ace
lași amestec de ulei și petrol In 
proporții egale, pentru ca să nu 
înghețe.

Perforaiul în minele din Valea 
Jiului se execută, în afară de cio
canul perforator, și cu perforatoa
re rotative, pneumatice și elec
trice. Despre aceasta” însă vofl 
vorbi în articolul viitor.

S. A.
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Pentru economii cîf mai mari, 
beneficii mai însemnate

întrecerea socialistă inițiată în 
cinstea Congresului al, III-lea al 
P.M.R. (ie către cele 19 între
prinderi industriale din tară pu
ne ca obiectiv central în fata tu
turor colectivelor de muncă din 
patria noastră îmbunătățirea ac
tivității economice, realizarea, de 
cît mai multe economii și bene
ficii peste plan, prin folosirea din 
plin a tuturor rezervelor interne, 
mobilizarea largă a inițiativei oa
menilor muncii.

La această entuziastă chemare 
la întrecere au răspuns toate în
treprinderile și organizațiile eco
nomice de stat din Valea Jiului. 
Fiecare colectiv a căutat să ana
lizeze cu atenție posibilitățile sale 
pentru a realiza cît mai multe 
economii. De pildă muncitorii de 
la termocentrala Paroșeni, au 
hotărît .să reducă cu 10 zile tim
pul planificat pentru repararea 
grupurilor turbogeneratoare și 
cu 18 zile termenul de repararea 
cazanelor, ceea ce le va permite 
să producă în plus peste .11.000.000 
kWh, minerii de la Petrila au ins
talat la suprafață un crater cu 
care fac alegerea manuală a șis
tului vizibil — ceea ce le aduce 
economii de sute de mii lei prin 
reducerea penalizărilor pentru ca
litate.

Lupta aceasta pentru cît mai 
multe economii și beneficii peste 
plan a început să dea primele 
roade, colectivele multor unități 
economice înscriind în conturile 
lor bancare ecorionri și beneficii 
însemnate. Pentru continua dez
voltare a acestei acțiuni, credem 
că este bine să se cunoască rea"- 

‘zările obținute în. primul tri- 
estru al acestui, an, pentru ca 

colectivele respective să știe cum 
să muncească mai bine în trimes
trele următoare

Analiza pe care a făcut-o de 
curînd filiala Băncii de Stat din 
Petroșani indică condiții favora
bile la majoritatea întreprinde
rilor din raionul nostru. Printre u- 
riită'ț'îlecâre aii obținut reducer în
semnate la prețul de cost sînt: 
mina Uricani cu 131.000 lei. mina 
Aninoasa cu 554.000 lei. mină Pe
trila cu 507.000 lei, prep'arația 
Lupeni cu 113.000 lei, preparatia 
Petrila cu 290.000 lei. Uzina e- 
lectrică Vulcan cu 140.000 'ei. 
mină Lonea cu 588.000 lei. Din 
păcate, în această perioadă a a- 
riului, au fost și unele colective 
care au avut pierderi la prețul 
de cost. Mina Vulcan a depășit 
v ‘ui de cost cu 1.054.000 lei. 

irul de prefabricate Petro- 
Șa... cu 66.000 lei.

Alături de unitățile aparținîud 
sectorului minier din Valea Jiu

In anii puterii 
populare în toa
te localitățile Văii 
Jiului au fost 
construite și date în folosință 
cămine spațioase care asigură 
condiții civilizate de viață pen
tru tinerii care locuiesc în ele. 
In orașul Lupeni tinerii mineri, 
nefamiliști, au asigurate condiți
ile de cazare în cele 4 cămine 
aparținînd minei care dispun de 
o capacitate de peste 80G locuri. 
Pentru a face viața tinerilor cît 
mai frumoasă căminele sînt în
zestrate cu mobilier frumos, co
voare, draperii, perdele, vaze de 
flori și tablouri.

Administrarea acestor cămine 
este încredințată în prezent ser
viciului gospodăresc al minei și 
personalului administrativ al a- 
cestor cămine Vorbind despre 
felul în care cei care adminis
trează căminele își îndeplinesc 
sarcinile de serviciu, trebuie 
menționat că în general s-au ob
tinut rezultate frumoase în buna 
gospodărire a căminelor.

Exemple demne 
de urmat

Grija față de bunul obștesc, 
disciplina, curățenia caracteri
zează pe mulți din tinerii mi
neri, locatari ai căminelor de la 
Lupeni.

Tinerii Olaru Roman, Lăstun 
Tănase. Burgher Mihai și Costea 
Pelru se numără printre tinerii 
fruntași ai sectorului IX electro
mecanic de la mina I nnani 1 a 

lui, șl celelalte unități din raion 
au obtinut o seamă de succese 
în lupta pentru economii și bene
ficii. Astfel întreprinderea Fores
tieră Petroșani a obținut econo
mii la prețul de cost în valoare 
de 188 000 lei, I.C.O. a realizat 
beneficii peste plan în sumă do 
5'35.000 lei. In schimb, întreprin
derea de explorări din Lupeni are 
pierderi la prețul de cost în va
loare de 913.000 lei, iar la planul 
de beneficii pierderi de 914.000 
lei.

Din cifrele de mai sus rezultă 
clar faptul că în cadrul întrecerii 
socialiste, în raionul nostru s-au 
obținut multe realizări importan
te. In același timp însă, sînt încă 
multe colective care nu au dat o 
atenfie maximă realizării de eco 
nomii. Pentru aceasta, este nevoie 
ca conducerile tehnice să lupte 
pentru a traduce în viață planu
rile de măsuri adoptate în acest 
scop, să urmărească evidența rea
lizărilor lor, iar serviciile de 
contabilitate să alcătuiască evi
dente operative despre felul cum 
simt realizate angajamentele de 
economii și beneficii, pentru ca 
întreg colectivul să cunoască re
zultatele muncii lui și să-și poată 
concentra eforturile în sectoarele 
cele mai importante.

Congresul al TIT-lea al PM.R- 
care se apropie este un imbold 
puternic spre noi victorii in fo
losul tuturor oamenilor muncii. 
De aceea, pentru obținerea de noi 
succese în lupta pentru economii 
nu trebuie să precupețim nici un 
efort.

POPP EUGEN 
directorul fiFalei B.RP.R. — 

Petroșani

notă De ce este neglijată 
repararea popicăriei din Lupeni ?
Deaproximativ 3 ani s-a con

struit în orașul Lupeni o clădi
re la a cărui etaj au fost ame
najate camere pentru oaspeți, 
iar la parter o popicărje moder
nă cu două piste și o tribună 
pentru spectatori. Calitatea lu
crului la tencuieli și în special 
la conductele pentru apă a lăsat 
însă mult de dorit. Acest fapt a fă
cut ca, încă de anul trecut, clă
direa să necesite reparații.

Colectivul secției de popice a 
cerut în repetate rînduri comi
tetului sindical al minei Lupeni 
să ia măsuri pentru punerea la 
punct a instalațiilor de apă de
fecte. Cererile colectivului nu au 
fost însă luate în seamă. Ca ur
mare, în prezent aspectul popi- 

Prin căminele muncitorești din Lupeni
căminul nr. 7 fruntași în păs
trarea curățeniei și a mobilieru
lui este colectivul de loca
tari de la camera 73. Aceștia 
sînt cei 4 tineri fruntași de la 
sectorul IX.

Cuvinte de laudă de felul cum 
păstrează curățenia și bunurile 
obștești se pot spune și despre 
tinerii care locuiesc în camerele 
nr. 7 și 14 din căminul 9. sau 
despre tinerii studenți Galea 
Ioan, Neag Gheorghe, Manațe A- 
vram si Oprea Nicolae care lo
cuiesc în camera nr. 19 din că
minul 5.

Grijă deosebită 
față de bunul obștesc
Mai sînt însă și tineri care nu 

îngrijesc mobilierul și bunurile 
cu care sînt dotate camerele 
unde locuiesc și nu se îngrijesc 
de curățenia acestora. Printre 
aceștia se numără tinerii Mari- 
nică Ilie de la camera 84 cămi
nul 9, lonașcu Vasile, Gîtman 
Alexandru și Nichita Gheorghe 
(camera 28, căminul 7).

In regulamentul de funcțio
nare a căminelor se prevede in
terzicerea folosirii în cămin a 
reșouriior și a lămpilor de gă
tit. Cu toate acestea, în cămi
nele de la Lupeni se folosesc 
astfel de mijloace pentru gătit 
în Hnrttn.i+rtaen D-n I •»-. 4--/■»

Cum trebuie făcute trimiterile 
la stațiunile balneoclimaterice
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Deoarece s-au ivit în Policli
nica Petroșani anumite nemulțu
miri din partea bolnavilor în le
gătură cu trimiterile în stațiunile 
baineare, menționăm că acestea 
au avut drept cauză faptul că u- 
nii bolnavi nu cunosc anumite 
reguli în legătură cu tratamen
tul .balnear.

In primul rînd trebuie să fie 
cunoscut de tot» bolnavii că din
tre numeroasele afecțiuni care 
pot beneficia de un tratament bal- 
neo-climateric sînt alese acelea 
care sînt mai frecvente.

Punerea unei indicații de tra
tament balnear este condiționată 
de un diagnostic medical precis. 
Un diagnostic precis este pus de 
medic după ce i se face bolnavu
lui o serie de analize și consul
tații.

Corect este să fie trimiși în sta
țiunile balneare acei bolnavi caia 
au fost dispensarizați, adică acei 
care au fost în tratament și ob
servație medicală periodică ante
rioară. Este incorect de a fi tri
miși în stațiune acei nedispensa- 
rizați care s-au prezentat o sin
gură dată la medic.

După diagnosticarea fiecărui 
caz în parte, medicul se gîndește 
la contraindicatii generale, adică la 
bolile care exclud cu desăvîrșire 
trimiterea bolnavilor în stațiuni. 
Dacă bolnavul suferă de una din 
afecțiunile înscrise printre con
traindicați!, el nu poate li trimis 
în stațiune chiar dacă în același 
timp mai are asociată o altă boa
lă care indică acest lucru.

căriei este de nedescris. Dacă 
echipa de popice Minerul Lu
peni, în campionatul raional, a 
obținut rezultate bune, acum ea 
urmează să se desființeze toc
mai din cauză că sala popicăriei 
devine pe zi ce trece tot mai ne
corespunzătoare.

Știind că punerea la punct a 
popicăriei, ca dealtfel a întregii 
clădiri, intră în competența co
mitetului sindical al minei Lu
peni, îl solicităm și prin coloa
nele ziarului de a acorda aten
ția cuvenită acestei cerințe. De 
altfel și popicarii și-au expri
mat dorința de a contribui din 
plin la remedierea acestei si
tuații.

HRIBAL AUGUSTIN 
lăcătuș sectorul VII E. M. Lupeni

practică acest lucru se numără 
tinerii Ariton Grigore de la ca
mera 7, Marcu Laurian, camera 
30 din căminul nr. 5, Ungureanu 
Teodor de la căminul 7 și alții.

Conducerea administrativă a 
minei va trebui să se preocupe 
de rezolvarea unei probleme im
portante care frămîntă locatarii 
căminelor. Este vorba de a se 
amenaja o cantină în cartierul 
unde sînt căminele. In prezent 
cantina se află în centrul ora
șului iar căminele în cartierul 
Braia, fapt care determină pe 
tineri să-și pregătească singuri 
masa șl să se lipsească de can
tină.

Mai multă atenție 
activității educative
Pentru a coordona activitatea 

în cămine au fost alese comitete 
de cămin formate din cei mai 
buni tineri locatari ai cămine
lor. Aceste comitete sînt chema
te să mobilizeze locatarii la 
menținerea curățeniei, păstrarea 
bunurilor obștești și organizarea 
de activități educative. Comite
tul de la căminul nr. 9 din care 
fac parte tinerii llincă Marin, 
Tîmplărescu Gheorghe, Ciortan 
Dezideriu și alții a reușit să de
termine pe tinerii din acest că
min să mențină căminul curat,

______ X____ jtfiJL—J A— .. ............. L - -.--X—. *

Arătăm mai jos o mică parte 
din afecțiunile contraindicate :

— bolile acute, bolile infecțioa- 
se în perioada de contagiozitate, 
orice complicație acută în cursul 
unei afecțiuni cronice, bolile vene
rice în stadiul lor de contagiozi
tate, anumite boli ale sîngelui ca 
exemplu : anemiile, anemii perni
cioase în faza acută, leucemiile, 
stările cașectice (starea de slăbi
ciune generală a organismului), 
tumorile maligne, sarcina patolo
gică, anumite boli ale aparatului 
cardlo-vascular ca de exemplu • 
insuficiența circulatorie Gr. II și 
III, hipertensiunea arterială (re
nală), fibrilația auriculară, anu
mite boli ale tubului digestiv și 
ale glandelor anexe, ca diferite 
stenoze, ulcerul gastro-duodenal 
în faza acută sau însoțite de he
moragii, anumite boli ale siste
mului nervos,' anumite boli para
zitare (ascarizi, tenia, chist hida- 
tic) etc.

La alegerea stațiunii balneare 
medicul ține seama cînd este ca
zul nu numai de boala principală 
ci și de afecțiunile care o pot în
soți în mod secundar, studiind 
conștiincios indicațiile și contra- 
indicațiile în raport cu afecțiuni
le respective pe care le prezintă 
bolnavul.

Este rolul medicului examina
tor de a preciza care este afec
țiunea principală, care este cea se
cundară și care este stațiunea un
de se pot trata cu maximum de 
reușită aceste afecțiuni asociate. 
Toate acestea, implică o observa
ție clinică într-un timp dat a 
unui caz, implică dispensarizarea 
deci, înțelegerea din partea bol
navilor că trebuie să vină la a- 
ceastă dispensarizare și că atunci 
cînd prezintă vreo conțraindicație 
de trimitere la tratament balnear, 
să nu se supere și să interpreteze 
că au fost nedreptățiți.

Bolnavii trebuie să țină legă- 
tură strînsă cu medicul de circum
scripție și medicul specialist pen
tru a-și cunoaște din timp pro
priul organism și' să se prezinte 
la sindicat să-și ridice biletul de 
tratament balnear numai după ce 
medicul le-a indicat necesitatea 
tratamentului și stațiunea balnea
ră unde poate pleca.

Dr. DINESCU ELENA
Petroșani

curat cămin din 
Lupeni. Nu a- 
celași lucru se 
poate spune însă 

despre celelalte cămine unde se 
mai manifestă lipsuri în acest 
domeniu.

Pentru o cît mai bună orga
nizare a timpului liber, toate că
minele sînt dotate cu săli de 
club corespunzătoare, cu jocuri 
de șah, mese de tenis și biblio
teci care însă uneori nu sînt fo
losite în mod judicios de către 
locatari.

Cu toate că viața în colectiv, 
în cămine, oferă posibilități 
mari de organizare a numeroase 
activități educative, totuși aces
te activități sînt neglijate de cei 
ce trebuie să le organizeze.

Comitetul U.T.M. de la mina 
Lupeni se ocupă prea puțin de 
organizarea și îndrumarea acti
vităților educative ale tinerilor 
din cămine.

De aceea atît comitetul U.T.M. 
cît și comitetul sindicatului mi
nier Lupeni va trebui să între
prindă imediat măsuri menite^să 
ducă la îmbunătățirea activității 
educative în cămine. De aseme
nea, serviciul administrativ al 
minei va trebui să asigure un 
control și ajutor mai concret în 
vederea menținerii curățeniei, a- 
sigurînd din timp materialele 
necesare și execuiarea repara
țiilor la instalațiile sanitare ca
re mai lasă de dorit la unele 
cămine.

TEATRUL UE STAT i
„VALEA JIULUI44 |
PETROȘANI

prezintă: i /j ■*
sîmbâtă 30 aprilie 
și duminică 1 mai

I960

Casa din strada ii
Coșbuc 10 ii

comedie în 3 acte
de Florin Vasiliu

Regia ; D. Căpitanu
I* 

Scenografia ; Lidia Pincus I;

i Uziiis eiettrlta Vultan i
* angajează imediat |
ț un excavatorist j
Î Salariu, conform refe- ț 

lei tarifare de salari- J 
zare. *

* Informații suplimen- * 
I tare, în fiecare zi ia | 
| sediul uzinei din Vul- * 
f can str. Fabricii nr. 1. $
9 ♦

ANUNȚ
O.C.L. ALIMENTARA Pe

troșani, vinde prin licitație 
publică, în oborul de vite al 
orașului Petroșani în ziua 
de 29 aprilie 1960 orele 9,30 
dimineața următoarele bu
nuri :

— Un lanț opritor.

— Un cal murg 
de 9 ani.

în vîrstă

— Una căruță platformă
pentru un cal.

—■ Un ham nou din piele
fără hățuri.

— Un ham uzat din piele
cu hățuri.

— Trei căpestre din frfn-
ghie. i.

— Una pătură pentru cat. 
•— Patru roate rezervă la 
căruța platformă.

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

I

I
O. C. L. Produse :

Industriale :

PETROȘANI
Anunță că a pus în vîn- ! 

zare prin magazinele sale ; 
din tot raionul Petroșani, ; 
încălțăminte cu fețe din pinză j 
pentru bărbați, femei și , 

\ copii.
Sandale pentru bărbați 

Ilei 59,00.

Sandale pentru femei

lei 35,00. ;

1 Sandale pentru copii ; 
l lei 21,36.

■ UȘOARE
REZbfENTE A 

| IEFTINE •:



in întîmpinarea zilei de 1 Mai
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS anunță:
Peste 200 de activiști ai uniuni

lor sindicale naționale și organiza
țiilor sindicale din diferite țări 
din Europa, Asia, Africa, Ame
rica de N6rd și America de Sud 
se vor afla la Moscova cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 1 Mai. 
A fost de asemenea invitată o 
delegație a Federației Mondiale 
a Sindicatelor.

Primii oaspteți au și început 
să sosească la Moscova. Astfel, 
delegații din Finlanda, Anglia 
și Belgia au sosit la 27 aprilie 
la Moscova.

★

BERLIN 28
Conducerea

Berlinul occidental a P.S.U.G.

(Agerpres). 
organizației din

a chemat pe locuitorii din Ber
linul occidental, pe membrii sin
dicatelor și ai Partidului social 
democrat din Germania să par
ticipe la demonstrația care va 
avea loc la 1 Mai în Piața Marx- 
Engels din sectorul democrat al 
Berlinului. Această demonstrație 
se va desfășura sub lozincile 
luptei pentru înfăptuirea planu
lui poporului cu privire la pro
blema germană, pentru încheie
rea tratatului de pace cu cele 
două state gerrpane și crearea 
orașului liber, demilitarizat Ber
linul occidental, pentru o con
federație a celor două state ger
mane ca singurul drum real spre 
reunificare, pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare ger
mane și în scopul asigurării 
păcii.

O--------—

MaiHiliau: Treiile să
LONDRA 28 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 27 aprilie 

la Londra, în asociația ziariș
tilor țărilor Commonwealthului 
primul ministru Macmillan s-a 
referit, printre altele la aprdpiata 
conferință de la Paris a șefilor 
de guverne. Macmillan și-a ex
primat părerea că Conferința de 
la Paris va iniția o serie întrea
gă de asemenea conferințe. „Am 
socotit totdeauna, a spus el, că 
o asemenea conferință trebuie

învățăm iă (oexislam
să fie neapărat de scurtă dura
tă, întrucît participanții la aceas
ta sînt foarte ocupați".

Subliniind că actualmente e- 
xistă puternice mijloace de dis>- 
trugere, Macmillan a spus : „Tre
buie să învățăm să coexistăm. 
Ceea ce eu și alții încercăm să 
facem, a spus el în continuare, 
este de a lămuri că, indiferent 
dacă acest lucru ne este sau nu 
pe plac, trebuie să găsim o cale 
spre coexistență".

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

U.R.S.S. a recunoscut 
Reoublica Togo

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță :

Guvernul Uniunii Sovietice, se 
spune într-o telegramă adresată 
de N. S. Hrușciov lui Sylvanus 
Olympio, primul ministru al Re
publicii Togo, declară că recu
noaște Republica Togo ca stat 
independent și suveran și că este 
gata să stabilească cu ea relații 
diplomatice și să facă schimb de 
reprezentanțe diplomatice.

Guvernul sovietic, se spune în 
telegramă, își exprimă speranța 
că între Uniunea Sovietică șl 
Republica Togo se vor dezvolta 
relații de prietenie și colaborare 
pentru binele popoarelor ambe
lor noastre țări, in interesul în
tăririi păcii și securității gene
rale.

Declarația reprezentanților partidelor 
politice și organizațiilor de masă 

din R. P. D. Coreeană în legătură 
cu situația din♦

PHENIAN
După cum

radio Phenian, la 27 aprilie, a 
avut loc la Phenian o ședință 

comună a reprezentanților parti
delor politice și a organizații
lor de masă din R.P.D. Coreea
nă în legătură cu situația crea
tă în Coreea de sud. Raportul la 
ședință a fost prezentat de Pak 
Kim Cer, vicepreședinte a Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea.

A fost adoptată o declarație 
în care se subliniază că în <so- 
reea de sud s-a creat o situație 
gravă. In ciuda represiunilor 
sîngeroase, lupta poporului sud- 
coreean împotriva regimului li
sînmanist, luptă care se bucură 
de sprijinul opiniei publice din 
întreaga lume, continuă să ia 
amploare

In declarație se arată că im
perialiștii americani, căutînd să 
scape de răspundere pentru si
tuația creată si să înșele poporul 
Coreei de sud recurg la fot fe
lul de manevre politice.

Declarația subliniază că mij
locul de rezolvare a situației1 e- 
xistente în Coreea de sud 
stă în retragerea trupelor 
ricane.

Participanții la ședință 
cerut de 
trimiterea 
judecății 
Adunării 
tului fascist de conducere, for-

Coreea de sud
(Agerpres). 
anunță postul deO SENZAȚIE FALSĂ

„Izvestia” despre cuprinsul noului document occidental 
în problema dezarmării

ganizația internațională pentru 
menținerea păcii". Acesta este 
pseudonimul unui jandarm inter
național care va împărți dreptate 
după propria apreciere, ocolind 
Consiliul de Securitate al O.N.U.

Dar apariția în arena politică 
a unui asemenea jandarm cu di
vizii de „polițiști" înarmați pînă 
în dinți, scrie autorul în conti
nuare, este suficientă prin sine 
însăși pentru a înmormînta ideea 
dezarmării generale și totale. Nu 
se poate considera cu seriozitate 
că existența forțelor internațio
nale de poliție, nu va constitui o 
forță militară numai pentru că li 
se vor confecționa haine albastre 
sau de vreo altă „culoare nemili- 
tară". Dacă se ține seama de fap
tul că aceste forțe vor fi puse în 
mișcare printr-o majoritate meca
nică a partenerilor S.U.A., este 
ușor să ne închipuim ce amenin
țare pentru popoare sălășluiește 
în acest plan.

In încheiere Poleanov scrie că 
senzația făgăduită este incapabilă 
să salveze reputația acelora care 
în ajunul întîlnirii la nivel înalt 
din luna Mai nu doresc să facă 
un adevărat pas înainte în căuta
rea căii spre o lume fără arme.

tHlirt să UiW WWi
ajută reprezentanților autorităților 
să împrăștie grupurile de demons
tranți

La 28 aprilie va fi convocată 
ședința Adunării Naționale în fa
ța căreia stă sarcina de a primi 
demisia lui Li Sîn Man și de a 
promite poporului reforme. Gu 
toate acestea toate frînele condu
cerii rămîn deocamdată în inîi- 
nile lui Li Sîn Man. Guvernul 
provizoriu, numit chiar de Li Sîn 
Man, este condus de ministrul 
Afacerilor Externe Ho Gijon, con
silier politic al dictatorului. La 27 
aprilie, fără să aștepte hotărîrea 
formală a parlamentului, el și-a 
asumat totodată funcțiile preșe
dintelui.

Provincia este în fierbere ca și 
capitala. La Pusan a avut loc o 
nouă ciocnire. Muncitorii portuari 
care au ieșit pe străzi au dat foc 
casei liderului lisînmanist al Con
federației muncii, au cerut reor- 
ganizarea sindicatelor reacționare. 
Locuitorii orașului au distrus clă
dirile instituțiilor guvernamenta
le. împotriva lor au fost aruncate 
trupe și automobile blindate. Tul
burările continuă și în celelalte 
regiuni. La Masan, unde a izbuc
nit o demonstrație de masă, se 
concentrează rezerve de trupe.

Acoliții apropiați ai lui Li Sîn 
Man s-au ascuns. Vicepreședintele 
Li Ghi Bun și alți cîțiva fruntași 
ai regimului^ terorist s-au refugiat 
la baza americană de la Incion. 
însăși dictatorul își strînge lu
crurile pregătindu-se să fugă în
tr-o vilă din munți.

MOSCOVA 28 (Agerpres) — 
TASS anunță:

„Izvestia" a publicat un arti
col semnat de N. Poleanov, co
respondentul din Geneva al zia
rului, și intitulat „O senzație fal
șă". In articol este comentat cu
prinsul noului document al pute
rilor occidentale asupra dezarmă
rii. Poleanov subliniază că presa 
occidentală a oferit opiniei publice 
acest document ca o senzație. 
Totuși, în pofida unor cuvinte e- 
vlavioase despre folosul dezarmă
ri generale și totale, documentul 
nu cuprinde ceea ce este esențial 
— tendința de a aborda lucrurile 
eu adevărat în chip nou, realist 
și constructiv. Poleanov scrie în 
continuare că în propunerea occi
dentală se pune accentul pe ins
tituirea unui organ nou — „or-

—o—
Vizita lui Ciu En-lai 

în Nepal
KATMANDU (Agerpres).
La 26 aprilie Ciu En-lai, pre

mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a făcut o vizită 
prințului Himalaie Bir Bikram 
Șah Deva, șeful Consiliului de 
regență.

In aceeași zi Ciu En-lai în
soțit de P. Koirala, primul mi
nistru al Nepalului, a vizitat 
Palatul regal și a semnat în car
tea oaspeților de onoare.

In seara zilei de 26 aprilie P. 
Koirala, primul ministru al Ne
palului, a oferit o recepție în cin
stea lui Ciu ~ 
Consiliului de 
neze.

Ciu En-lai 
rostit cuvîntări în care și-au ex
primat speranța că întrevederile 
dintre ei vor contribui la întări
rea și dezvoltarea continuă a 
prieteniei chino-nepaleze.

En-lai, premierul
Stat al R. P. Chi-

și P. Koirala au

Situația din Eoiesa dn md
SEUL (Agerpres)
In Coreea de sud situația con

tinuă să rămînă încordată.
Comandantul militar al Seulu

lui a dat un ordin prin care a- 
menință cu represiuni pe toți cei 
care vor „opune rezistență arma
tă". Locul polițiștilor care s-au 
împrăștiat a fost luat de elemente 
provenite din familii burgheze. 
Circulînd prin oraș în autoca
mioane pe care au fost instalate 
difuzoare, ei cer oamenilor mun
cii să se abțină de la noi acțiuni,

în 10 zile — 3.000 de arestați 
în Africa de sud

JOHANNESBURG 28 (Ager
pres)

După cum transmit agențiile 
de presă, în ultimele 10 zile nu
mărul total al persoanelor ares
tate în Uniunea sud-africană a 
depășit 3.000. Numai la 27 apri
lie, în urma noilor razii de masă 
în suburbiile africane ale orașelor 
Johannesburg și Capetown poliția 
și trupele au arestat încă 638 9- 
fricani. 44 persoane au fost re
ținute de poliție la Kenneman și 
Ventersburg (statul liber Oran
ge).

Opinia publică își exprimă in
dignarea față de represiunile po
lițienești care continuă împotri
va populației băștinașe din Uniu
nea sud-africană. Comitetul exe
cutiv al sindicatului lucrătorilor 
din rețeaua comercială și de dis-

tribuție, care numără 350.000 de 
membri a adoptat o rezoluție prin 
care înfierează „politica rasistă 
bestială și inumană a guvernului 
sud-african“.

Consiliul Național al Muncii, 
care grupează partidul laburist, 
sindicatele și mișcarea coopera
tistă, a cerut guvernului englez 
și tuturor membrilor partidului la
burist să exercite presiuni asupra 
guvernului Verwoerd pentru a-1 
sili să renunțe la „linia politică 
nefastă care a zguduit... întreaga 
lume“. „Recentele evenimente 
(din Africa), se spune în apelul 
de 1 Mai al Consiliului Național,; 
au arătat limpede că în acest an 
trebuie luate hotărîri de impor- 
tanță vitală și trebuie înfăptuite 
schimbări cuprinzătoare".

con- 
ame-

au 
asemenea, arestarea șî 
lui Li Sîn Man în fața 
poporului, dizolvarea 

Naționale și a apara-

marea unui aparat administra
tiv alcătuit din reprezentanți ai 
tuturor păturilor populației, care 
în mod provizoriu să îndepli
nească funcțiile organelor pute
rii în Coreea de sud, dizolvarea 
poliției lisînmaniste și formarea 
în locul ei a unei poliții popu
lare, abrogarea neîntîrziată a 
tuturor legilor represive, denun
țarea imediată a acordurilor tră
dătoare, inclusiv a acordului a- 
mericano-sud-coreean cu privire 
la „asigurarea securității mu
tuale", asigurarea libertății de 
acțiune pentru toate organiza
țiile politice și de masă din Co
reea de sud, legalizarea parti
delor politice și a organizațiilor 
de masă care fuseseră declarate 
în afara legii, asigurarea liber
tății cuvîntului, a presei, a în
trunirilor, 
excepționale 
punerea în 
persoanelor 
cu ultimele 
ținuților 
imediată a celor vinovați de a- 
sasinate în rîndul populației, 
confiscarea averii lui Li Sîn 
Man și a chiaburlmii pentru a 
fi folosită la ajutorarea celor 
nevoiași.

Declarația repeta propunerea 
de a se convoca o consfătuire 
comună a reprezentanților tutu
ror partidelor politice și ai or
ganizațiilor de masă din Coreea 
de nord și Coreea de sud în sco
pul lichidării scindării țării, de 
a crea un consiliu economic din 
reprezentanți ai organizațiilor e- 
conomice din Coreea de nord șî 
Coreea de sud în scopul resta
bilirii economiei naționale rui
nate a Coreei de sud șî norma
lizării vieții populației.

In declarație se subliniază că 
libertatea șî independența țării 
pot fi asigurate numai pe ca
lea organizării unor alegeri pe 
întreaga Coree, fără vreun a- 
mestec din afară.

suspendarea stării 
din Coreea de sud, 
libertate a tuturor 
arestate în legătură 
evenimente și a de- 

politici, sancționarea
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--- o----

Lupfele din Oman
DAMASC 28 (Agerpres).
După cum anunță reprezentan

tul imamului Omanului la Da
masc, partizanii din Oman con
tinuă lupta împotriva ocupanți- 
lor englezi. Recent, în apropie
rea orașului Libra a avut loc o 
ciocnire armată între partizani 
și trupele engleze la care a par
ticipat de asemenea un grup de 
bombardiere ușoare engleze. Par
tizanii an doborît un avion en- 

.glez. Lupta care a durat trei 
ore, s-a soldat cu 12 soldați e 
glezi morți și 10 răniți.

In apropierea satului Izki par
tizanii au aruncat în aer un de
pozit de muniții engleze și au 
distrus trei autocamioane mili
tare de transport.

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

Rezultatu' plebiscitului 
din Ghana

(Agerpres).
s-a mai anunțat, 
în Ghana a înce-

cu

a plebiscitului 
districtul Accra 
votat în favra- 
de consti' î

ACCRA 28
După cum 

la 19 aprilie 
put plebiscitul în legătură 
proiectul de constituție prezentat
de guvern, precum și pentru a- 
legerea primului președinte al 
Republicii.

Prima etapă 
s-a desfășurat în 
unde populația a 
rea proiectului
prezentat de guvern și peni 
legerea lui Kwame Nkruma j 
președinte al Republicii.

Agenția France Presse anun
ță rezultatele celei de-a doua e- 
tape a plebiscitului constituțio
nal care a avut loc în regiunile 
Askanti și Volta. Și în aceste 
regiuni majoritatea populației a 
votat în favoarea proiectului de 
constituție și pentru alegerea lui 
Nkrumah ca președinte.

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I. 8,00 Din 

presa de astăzi, 8,30 Cîntece și 
jocuri populare 
Limba noastră, 
prof. Al. Graur 
Școala șî, viața 
Muzică din opere, 
preți sovietici de muzică ușoară, 
13,05 Album de valsuri, 15,30 In 
jurul globului — concert de mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova, 17,25 Emisiunea de muzi
că ușoară „Ascultați o nouă me
lodie" (reluare), 18,00 Roza 
vînturilor, 18,30 Din muzica po
poarelor, 19,05 Intîî de mai, 
19,35 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 20,30 La mi
crofon : Satira și Umorul, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 14,07 Din cîntecele de luptă 
ale proletariatului, 14,30 Pagini 
alese din muzica ușoară a țări
lor prietene, 16,15 Concertul: 
Voci de primăvară, 17,00 Soliști

romînești, 
Vorbește 
(reluare), 
(reluare), 

12,00

30 aprilie
și formații artistice de amatori, 
17,30 Sfatul medicului, 19,00 
„Salutul cravatelor roșii", emi
siune de cîntece pionierești, 19,30 
Transmisie de la Teatrul de 
peretă din București. „Vînt 
libertate" de Dunaevski.

O- 
de

deRadiojurnale și buletine 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro. 
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00 f 
23,00.

CINEMATOGRAFE
30 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mireasa răpită; AL. SA- 
HIA: Sabie și zar; PETRILA: 
Omul cu pantaloni scurți; LO- 
NEA: ' ' --------------
Mai tare ca moartea; VULCAN : 
N-a fost în zadar; LUPENI: 
Vise de duminică; BARBATENI: 
Viața e în mîinile tale.

Avalanșa; ANINOASA
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