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, Circa 13.000.000 lei s-au cheltuit anul trecut pentru asi- 1 
. giurarea protecției muncii minerilor din Valea Jiului. Sume ■ 

mari au fost folosite în acest scop și îi» anul curent. Prin- ' 
tre alte măsuri luate la mina Lupeni este și dotarea tuturor ' 
minerilor cu măști de autosalvare individuale. IN CLIȘEU: i 
Minerul Hălăucă Gheorghe șef de schimb în brigada lui Do- ; 
bay Ioan de la sectorul IV A explică ortacilor săi Berechet < 
loan și Bălan loan modul de folosire a măștii de autosalvare. >
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Din munca celor care ne apără 
sănătatea

Puțini sînt acei oameni care nu 
au apelat măcar o singură dată, 
la sprijinul acelora care se stră
duiesc zi de z> să ne apere sănă
tatea.

Fiecare meserie are specificul 
ți,, Pentru medici, obiectivul mun
cii lor U constituie însă cel .nai 
complex și sensibil organism — 
omul, lată de ce în întreaga lor 
muncă medicii nu au voie’ să se 
pripească, să se supere, să gre
șească. In aceasta constă greutatea 
dar și valoarea muncii lor.

O zi la policlinică
Incepînd de la ora 8 dimineața, 

ușile policlinicii se deschid. Dar 
înainte de această oră, în fiecare 
cabinet, în fiecare laborator au 
loc pregătiri. Se verifică buna 
funcționare a aparatelor, se steri
lizează instrumentele medicale, se 
face curățenie. Intr-un cuvînt totul 
este pregătit pentru ca munca să 
se desfășoare în condițiuni opti
me.

Primul ‘ pacient intră pe ușă ' și 
astfel consultațiile au început. In 
cele 14 secții ale policlinicii din 
Petroșani activitatea la prima ve
dere se desfășoară la fel. Și to
tuși, observînd mai îndeaproape, 
fiecare secție are ceva specific. 
La radiologie pacienții sînt con
sultați mai repede. Aici intră cite 
5—6 deodată. Dar nu toți sîn! 
bolnavi. Unii își fac controalele 
periodice, alții își întocmesc fișele 
pentru... ofițerul stării civile. Dar 
în fiecare secție medicul consultă 
cu aceeași grijă, cu aceeași atenție 
pe fiecare, și pe baza constatări
lor sale, indică tratamentul.

Zilnic prin fața medicilor de la 
policlinica Petroșani trec zeci de oa
meni, cărora li se indică tratamen
tul. Cei 29 medici ai policlinicii 
și circumscripțiilor se străduiesc 
ca acesta să fie cu adevărat cel 
mai bun.

administrat la aproape 74.000 per
soane. Această importantă acțiune 
s-a desfășurat în două etape la in
tervale de 30 de zile. In prezent 
se pregătește o nouă acțiune — 
vaccinarea antidifterică a copiilor 
ț înă la 11 ani.

Alături de aceste acțiuni Sane
pidul are în această perioadă și 
alte sarcini cu caracter permanent. 
7,ilniâ se iau probe pentru apă și 
alimente iar de curînd, pe lingă 
Sanepid, s-a înființat o nouă sec
ție de toxicologie — care va ur
mări respectarea condițiilor opti
me de muncă in întreprinderi și 
instituții.

Organele Sanepidului fac de 
asemenea cu regularitate controale 
în unitățile alimentare verificînd 
starea alimentelor.

lată așa dar cum zi de zi oa
menii îmbrăcați în halate albe se 
străduiesc să preîntâmpine unele 
boli, să ne apere sănătatea.

C. COTOȘPAN

Acțiuni ale Sanepidului
In această perioadă, marea ma

joritate a acțiunilor Sanepidului 
sînt îndreptate spre prevenirea și 
combaterea diferitelor boli. De su
rind, majoritatea populației a fost 
vaccinată împotriva poliomelitei, o 
boală destul, de periculoasă. In 
Valea Jiului vaccinul necesar pri
mit din Uniunea Sovietică, a fost

FRUNTAȘI
IN ACȚIUNI OBȘTEȘTI
Deși tânără, mina Uricani e în 

fruntea întrecerii ce se desfășoa
ră între exploatările carbonifere 
din Valea Jiului. La succesul mi
nei și-a adus părticica lui de con
tribuție și colectivul sectorului c- 
lectro-mecanic. Pe lingă sarcinile 
de producție, harnicii meseriași de 
aici participă cu entuziasm la di
ferite munci patriotice. Mai zilele 
trecute, o bună parte din ei, in 
frunte cu maistrul Mihai Francisc, 
au strîns 2000 kg. ae fier vechi, 
în perioada scursă din acest an, 
colectivul sectorului electro-meca- 
nic a efectuat 120 ore de niuncă 
voluntară. Printre fruntașii în ac
țiunile obștești se numără Buteică 
Gheorghe, Adămuț Constantin, 
Voiculescu Ionel, Manta Victor, 
Popescu Ioan și mulși alții.

MOD1LGA CONSTANTIN 
corespondent

*—
SIMPOZION

cu A.R.L.U.S. Petro-

Sîmbătă 1 aprilie la ora 13 ci
nematograful Sabia din Petroșani 
în colaborare 
șani organizează un simpozion cu
filmul sovietic „Sfioasa", o produc
ție a studioului Lenfilm. Scenariul 
filmului este scris după povesti
rea cu același nume a scriitorului 
rus Dostoevski.

Pe drumurile publice — 
o circulafie sigură și ordonată I

Dezvoltarea într-un ritm tot 
mai susținut a tuturor ramuri
lor economiei naționale, atrage 
după sine o creștere corespunză
toare a necesităților de trans
port și deci o intensificare spo
rită a circulației. In această pe
rioadă. vedem cum și în orașul 
nostru se înmulțesc ca număr 
mijloacele de circulație perso
nale ale oamenilor muncii (ma
șini:, motociclete, scutere etc.).

Creșterea parcului de autove
hicule impune însă o reglemen
tare perfectă a circulației pe dru
murile publice care să ducă la 
siguranța transporturilor rutiere, 
apărarea integrității pietonilor

Realizarea acestei sarcini im
portante revine în primul rînd 
serviciului de circulație. Pe a-
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î clișeul nostru, tov. Nagy A- s 
! dalbert și Toth Carol, au fost c 

surprinși tocmai cînd se pre- > 
găteau să intre în mină; t j

,1

Minerul Mihai Ștefan este 
unul, din cei mai buni șefi de 
brigadă de la mina Petrila. 
Brigada sa execută lucrări de 
pregătire pe stratul 5 la sec
torul 1 al minei și în fiecare 
lună își depășește cu mult sar
cinile de plan. Minerii din bri
gada sa cîștigă cite 
lei pe post. Cei doi mineri din >

♦ V
• к. , zi; celor ce obiș- J

nuiau să cam ♦
lipsească nemo- ♦ 

_ tivat ,de la lucru î
— aveți' de gînd s’ă vă puneți ♦ 
pe treabă ori ba ? ♦

Discuțiile de mâi i sus au a-.< 
vut loc în cadrul unei adunări ♦ 
a organizației de . bâză . U.T.Mt .♦ 
în care s-ă analizat activitatea ♦ 
brigăzii. Acei ce absentau au * 
fost ajutați prin critică, iar cei *

că temeinic meseri-ад Toate a- J 
........... ♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

spor. Cele două decade încheia- ♦
♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

i s?£ ă IN LUPTA CU STINC1LE
♦ Pînă -------s
♦ însă __ ______
♦ tește din toate puterile. Ajunsă
♦ în gafa Bănița se oprește res-
X pirînd a ușurare. Partea cea

. J mai grea a traseului a rămas♦ Ж - - ' ' - T-» ТЛ M ± _
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să ajungă 
aici locomotiva se opin-

în urmă. Stația 
nu prea atrage 
rilor. In schimb 
care a drumețit 
pe ajqesț traseu 
de frumusețea 
roșcat de calcar ce domină ca 
un gigant stația și împrejuri
mile. Din acest masiv, prin hăr
nicia minerilor, se hrănesc gu
rile mereu flămînde ale furna
lelor hunedorene. Cățărați pe 
cieanțuri,.: ei", sfredelesc mărun
taiele stâncii, apoi răbufniturile 
surde ale exploziilor desăvîr- 
șesc opera începută de om des- 
prinzînd din masivul muntos 
bulgări mari ce se prăvălesc cu 
gomot la vale
Printre cei de aici se numără 

și membrii brigăzii lui Pirtea 
Gheorghe, minerul acela tînăr 
care a învățat meseria în lupta 
cu stâncile de calcar. E tînăr 
șeful de brigadă, așa cum sînt 
de altfel toți ortacii lui. Briga 
da însă e mult mai tânăra. Ea 
s-a născut odată cu anul 1961.. 
In prima lună nu a reușit să se

C.F.R. Bănită 
atenția călăto- 
chiar și acela 
de zeci de ori 

este incinta t 
masivului alb-

pună temeinic pe picioare. Cal
culele de la sfîrșitul lunii i-a 
făcut pe tineri să plece capul 
în jos rușinați. Brigada avea 
un minus dte 80 de tone față de 
plan.

— Ce ne facem fraților — se
эосюсоооооооооооооооооооооооооооос

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI
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adresă Pirtea ortacilor — sîn- 
tem noi chiar așa de slabi să 
nu, putem dovedi planul?.

— Nu că sîntem slabi, dar 
cred că o parte din n'oi nici nu 
prea știu meseria ca himda —- 
își dădu cu părerea un .tînăr.

— O fi și asta dar oare dacă 
Rizea loan și Kiss Emerik n-ar 
n‘ absentat nemotivat n-am fi 
stat mai bine? — își dădu cu 
părerea alt tînăr.

—■ Cred1 că și una și alta au 
contribuit la obținerea de're
zultate slabe — spuse șeful de 
brigadă/ Noi, cei cu calificare 
mai‘bună să căutăm să ne b-

' cupăm de calificarea celor mai 
slabi, iar voi să ne spuneți răs
picat — se adresă șeful brigă-

slabi îndrumați să-și înșușeas- ♦ 
că temeinic meseria. Toate a- * 
cestea, îmbinate cu hărnicia, au 
făcut ca brigada de tineret a 
lui Pirtea să încheie luna fe
bruarie cu o. depășire de plan 
de 580 tone. Era primul succes 
al brigăzii. In luna martie bri
gada a muncit cu și . mai mult

te arată o depășire de plan de 
550 tone. Pirtea Gheorghe," Șe- 
laru Vasile, Georgescu Dumi
tru, Arsenie Eugen și ceilalți 
membri ai brigăzii n-au de gînd 
să se oprească aici. Și brigada 
lor este antrenată toar în între
cerea entuziastă ce se desfă
șoară în întâmpinarea celei de 
a 40-a aniversări a partidului ț 
și ține să cinstească acest eve- ♦ 
niment istoric cu realizări din «♦

♦
cele mai frumoase.

GISCA 1OAN 
instructor al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani
♦ ♦ ♦

ceasta temă, din inițiativa ser
viciului de circulație din orașul 
Petroșani, a fost organizată de 
curmd o consfătuire cU condu
cătorii auto, șefi de transporturi 
din Valea Jiului unde au fost 
discutate măsurile ce trebuie 
luate în primăvara acestui an 
pentru prevenirea accidentelor 
de circulație. Sala clubului 
U.R.U.M.P. (unde a avut loc 
consfătuirea) era plină, condu
cătorii auto în frunte cu șefii lor 
așteptau cu nerăbdare începerea 
ședinței.

In urma prezentării unui re
ferat. au luat cuvîntul mai mulțî 
conducători auto și șefi de ga
raje printre care Cazan loan, 
Negrescu Gheorghe, Âlbăștroiu 
Ioan, Moaga IHe, Roșoga Iancu 
și alții care au luat poziție hotă- 
rîtă împotriva unor șoferi care 
circulă pe străzile și șoselele din 
Valea Jiului nerespectînd regu
lile de circulație. Toți cei care 
au luat cuvîntul au subliniat ne
cesitatea ridicării nivelului de 
calificare în munca de conduce
re, accentuînd în special asupra 
motbcicliștilor care uneori stân
jenesc circulația, nerespectînd vi
teza permisă, semnalizarea cu 
luminile pe timpul nopții. Ei au 
dat exemple concrete în special 
din jjrașul Lupeni, din Aninoa- 
sa.
rea
sioniști și amatori, 
problema lipsei din librării a bro
șurilor privitoare la regulile de

De asemenea, pentru educa- 
conducătorilor auto, profe- 

s-a ridicat

(Continuare îrf pag. 3-a)
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Au amenajat 
căminul cultural

Membrii echipei artistice a că
minului cultural din Dîlja Mare 
au prezentat de la începutul a- 
cestei luni 3 programe artistice 
la care au participat peste • 700 
țărani muncitori și alți oameni 
ai muncii. Activitatea artiștilor 
amatori era' însă stingherită din 
cauză că localul era necorespun- 
zător. Cei peste 30 membri ai 
echipei artistice au rea.menajat 
însă căminul, i-âu mărit scena 
cu încă 10 m2, schimbîndu-i tot
odată 2 uși și punînd la punct 
instalația electrică.

De asemenea, ei au mai exe
cutat decorurile și alte materiale 
necesare pentru punerea în sce
nă a piesei „Partizanul".

La aceste lucrări făcute prin 
muncă voluntară au contribuit 
toți membrii echipei artistice în 
frunte cu directorul căminului. 
Economiile realizate prin această 
muncă voluntară sînt evaluate 
la suma de 1500 lei.

Printre tovarășii care s-au e- 
vidențiat în această acțiune se 
numără Mucenic Viorel, Maria 
Trif Sabin, Priseceru Virgil, Leu
ca Aurelia și, Godu Elvira.

—=★=—

CĂRȚI NOI
Biblioteca clubului minier din 

Petrila numără peste 11.000 vo
lume de cărți și broșuri. Acest 
fond a fost îmbogățit în cursul 
acestui an cu încă 687 cărți și 
broșuri în valoare de 5000 lei. 
De subliniat faptul că în anul 
1961 pentru îmbogățirea biblio
tecii, sînt prevăzuți în bugetul 
sindicatului 30.000 lei.

Printre cărțile cumpărate în 
ultimul timp se numără : Cartea 
minerului, Manualul inginerului 
de mine vol. V și VI precum și 
cărți beletristice, printre care 
„Ei au luptat pentru patrie" de 
M. Șolohov, opere ale lui Cehov 
și Tolstoi, „Germinai" de E. 
Zola, „Dragoste rea" de Sidonea 
Drăgușeanu și altele.

R. BALȘAN 
omіюсммі Л



STEAGUL ROȘU

— Intr-un Laborator de radiații ionizante —
Radiațiile sini dușmanii oame

nilor, ele pot fi însă și folositoare. 
In laboratorul Institutului pentru 
prelucrarea țițeiului fi gazelor și 
obținerea de combustibili artifi
ciali lichizi, radiațiile sînt folosite ■ 
în scopuri științifice.

—Ușa mamă se deschide încet 
și după ce am intrat se închide 
la fel de încet. Ne aflăm în labo
ratorul radiațiilor ionizante, Aici, 
sub acțiunea radiațiilor, oamenii 
de știință obțin substanțe absolut 
nai — lubrifianfi) mase plastice
— modifici structura moleculei, 
pătrund în tainele materiei.

Oameni în halate albe stau în 
fgța unor panouri uriașe pe care 
sînt montate numeroase aparate, 
lămpi de semnalizare, întrerupă
toare. Sînt pupitrele de comandă 
ale puternicelor instalații cu izo
topi. Fiecare din ele reprezintă o 
cameră cu pereți groși de beton 
in care se află sursa de radiație
— cobaltul 60 radioactiv.

In încăperile laboratorului, pe 
pereți sînt fixate mici tuburi me
talice — indicatoare de ionizate, 
care semnalizează de îndată ce 
nivelul de radiație depășește li
mita permisă.

— Noi creăm aici — spune con
ducătorul lucrărilor științifice, l. 
5. Zaslavski — ceea ce nu se 
poate obține pe cale obișnuită, 
supunînd diferite substanțe acțiu
nii radiațiilor ionizante se pot mo
difica considerabil însușirile lor. 
Dacă se ia, de exemplu, o fiolă 
cu isobutilenă și se plasează în- 
tr-un flux de raze gamma, peste 
cîtva timp se obține o cu totul 
altă substanță, cu altă structuri 
moleculară. A crescut viscozitatea 
ei, au apărut noi însușiri prețioa
se.

Aceste 
portanță practică. Automobilele,

■ trenurile, 
asalt barierele-vitez-ei folosesc lu- 
brifianți realizați la acest institut. 
Constructorii elaborează noi ma
șini >— ieftine, ușoare, rapide — 
din tot felul de mase plastice, ob
ținute de asemenea la acest labo
rator sau altele.

In cameră se aude sunetul stri
dent al unei sonerii. Pe pupitru se 
aprind și încep să clipească trei 
becuri roșii. începe o nouă expe
riență.

Aparatele de televiziune trans
mit din adîncurile de beton. Pe 
ecran se poate vedea camera ins
talației cu izotopi, luminată pu
ternic de reflectoare. La stînga se

илй? wisi adffrt cu apă. Tro- 
liul ridică încet de pe fund co
baltul radioactiv. Pe un suport 
speciei se afli un cub din masă 
plastică. Proprietățile ei au fost 

, stadiale amănunțit în laborator, 
iar acum pe cercetători îi preocupă 
problema: ce va deveni această 
masă plastici după ce va fi su
pusă iradierii ?

Acele aparatelor au tresărit, a- 
poi au rămas imobile — cobaltul 
a ajuns la suprafață. Aparatele în
registrează forța acestor raze tai
nice...

In cameră sînt multe aparate 
diferite — manametre, un ultra- 
termostat cure mșnține tempeiatu- 
та Си o precizie de pînă la a 
zecea parte dintr-un grad, contoa
re Geiger, camere de ionizate și 
multe altele. Unele aparate sînt
protejate de radiații prin table 
groase de plumb. După o sticlă 
speciali se găsește obiectivul trans- 
mițătarului de televiziune. Cablu
rile electrice, care sînt de aseme
nea distruse sub acțiunea radiații
lor, sînt așezate la o mare adînci
me în fundamentul de beton.

Cubul de masă plastică, care a 
putut fi văzut la început pe ecra
nul televizorului, după terminarea 
experienței părea la prima vedere, 
neschimbat. Cercetările de labora
tor au. arătat însă 
mer a căpătat noi 
sânte — a crescut 
topire, viscozjtatea

Pe pupitrul de
aprins din nou becurile roșii, se 
aude pocnetul releului, se desfă
șoară panglica înregistratorului au
tomat. In adîncul camerelor de 
beton ere toc o nouă transformare 
tainici a materiei. Energia аіотн-,* 
lui dezagregat ajută omul si cree- \ 
ze rțpi materiale- (După „ >da"i,i

Cea mai lungă 
magistrală de gaze 

din lume
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Conducta de gaze Gazli (Uz

bekistan) - Ural, al cărei pro
iect a fost examinat și aprobat 
de guvern, va fi cea mai lungă 
magistrală de gaze din Uniunea 
Sovietică ți din întreaga lume.

Construirea conductei de gaze 
va începe anul acesta, iar în 
1963 va intra în funcțiune pri
mul sector al conductei: Gazli- 
Celeabinsk.

Cete două linii de țevi ale con
ductei de gaze cu un diametru 
de 1990 mm. vor transporta a- 
nual Ia 
km. o
In ceea 
rică cu 
tone cărbune. Astfel, gazele na
turale vor înlocui aproape în în
tregime cărbunele folosit în Uri 
șl care este adus de la distanțe 
mari.

Distribuirea gazelor va fi to
tal automatizată și dirijată prin 
telecomandă. Localitatea 
este considerată o 
de gaze naturale, 
zervele industriale 
te ie aproximativ 
de metri cubi.

—=★=

cercetări au a mare im-

avioanele, care iau cu

că acest poli- 
însușiri intere- 

temperatura de 
etc.
comandă s-au

I

încă un bloc este gata să-și primească locatarii. Numărul său 
de șantier va fi înlocuit In cu rt nd cu numărul de ordin» de pe 
strada Sputnikului din Celeabinsk.

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

Penlru prima oara în 
De cîțiva ani, la Norilsk ca

sele cu mai multe etaje se con
struiesc pe piloți. S-a stabilit că 
în condițiile înghețului veșnic a- 
ceastă metodă este cea mai eco
nomicoasă. In ultimii doi ani, în 
oraș s-au construit pe piloți case 
cu o suprafață locuibilă de 
96.000 m. p. Termenul construc
țiilor s-a redus cu 2,5—3 luni, 
iar la lucrările de pămînt s-au 
economisit aproximativ un milion 
de ruble (în bani noi).

Această experiență a fcst fo
losită pentru prima oară de con
structorii din Norilsk și la con
strucțiile industriale. Colectivul

o distanțe de peste 2000 
cantitate de gaze egală 
ce privește puterea celo- 
aproximativ 30 milioane
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| Cuptoarele unei noi fabrici J
f de ciment din Estonia. i
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8 
g Tuapse, pe malul însorit al mă- 
g rit, în apropiere de satul Novo- 
8 Mihailovskoe, intr-un loc cunoscut 
8 sub denumirea poetică de „Valea 
8 de aur" și înconjurat de culmi 
8 împădurite printre care curge rîu- 
8 lețul cristalin Necepsuga, s-a în- 
8 ceput recent construirea celei mai 
8 mari tabere de pionieri din Uniu- 
8 nea Sovietică „Orlenok" („Vultu- 
8 rașzil'-f).

Noua tabără de pionieri ocupă 
o suprafață imensă de 300 ba. Ea 
va funcționa în tot cursul anului. 
Vara, aici se vor putea odihni 
circa 3000 de copii, iar iarna — 
circa 1000. „Inima" taberei o va 
constitui așa-numita zonă centra
lă. Aici se vor construi două clă
diri cu cite două etaje, la care se 
vor folosi cele mai moderne mate
riale — beton armat, aluminiu, 
sticlă, masă plastică și altele. Fie
care clădire va avea cite două 
holuri mari și luminoase, balcoa
ne, încălzire centrală, băi, dușuri, 
apă caldă și rece.

Pentru ca copiii care vor veni 
în tabăra „Orlenok" în timpul 
iernii să пи-și întrerupă învățătu
ra, aici se construiește o școală 
pentru 960 de copii. Este vorba 
de o școală de un tip nou : o clă
dire firi etaj, asemănătoare unui

„Orlenok* —
La aproximativ 50 km. de
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8
8
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practica construcțiilor 
biroului de poriectări a și termi
nat desenele de lucru pentru un 
depou de locomotive electrice, 
pentru galeriile de legătură 
unei mine și pentru un mare 
pozit de legume.

Un original muzeu 
de instrumente muzicale

Instrumentele purtînd marca fa
bricii din Cernigov sînt apreciate 
nu numai în Uniunea Sovietică ci 
și peste hotarele ei. Pianinele, chi
tarele, bandurele, țimbalele produ
se de mîinile iscusite ale munci
torilor ucraineni răsună în sălile 
de concert ale marilor orașe, ca și 
în modestele colțuri roții din col
hozuri, la spectacolele teatrelor 
profesionale, <sa și Iacale date pe 
scenele cluburilor de artiștii ama
tori.

Multe exemplare ale acestei 
producții muzicale pot fi văzute la 
originalul muzeu de instrumente 
muzicale organizat la fabrica din 
Cernigov din inițiativa inginerului- 
șef al întreprinderii, A. V. Sulia- 
kovski.

După o vizită pe care a făcut-ю 
în R.D. Germană, el a adus de 
acqlo cîteva instrumente rare, foar
te prețioase care au pus începutul 
originalei colecții a fabricii.

ale 
de-

Gazli 
bogată sursă 
deoarece re- 
sînt aprecia* 
600 miliarde

O gravură miniaturală
Muncitorul Vladislav Lîsak, de 

la Uzina „Arsenal" din Kiev, a 
executat o gravură în dimensiuni 
mai mici de uri milimetru pă
trat, pe care sînt reproduse1 un 
desen și 600 de semne. Ea este 
consacrată memoriei marelui poet 
ucrainean Taras Sevcenko.

Pe o bucată de sticlă sînt gra 
vate chipul lui Taras Șevcenkc 
data „1861 —1961“, o vinietă ș 
inscripția: „Nu te vom uita, 
Taras 1 Muzeului de stat „T. G. 
Sevcenko" din Kiev cu prilejul 
comemorării a 100 de ani de la 
moartea marelui cobzar. Munci
torii Uzinei „Arsenal". La dreap
ta se află textul cunoscutei poe
zii a lui Sevcenko „Testamen
tul".

------- --------  —țev ---------

PE MALURILE INGUREI
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cea mai mare tabără de pionieri 
din U. R. S. S.

imens pavilion de sticlă, scăldată 
în verdeață și în care fiecare cla
să va avea o uși care va da di
rect în grădină.

Proiectanții taberei de pionieri 
„Orlenok" au prevăzut tot ceea 
ce trebuie să asigure copiilor nu 
numai condiții optime de studii și 
odihnă, ci și să le permită să ca
pete deprinderile necesare de 
muncă, in acest scop se va ame
naja o stație de automobile înzes
trată cu mașini de mic litraj de 
tip „Zaporojeț" cu care pionierii 
care vor primi certificate de 
năr șofer" vor transpc.'ta diferite 
încărcături.

Copiii vor fi stipînii cu drep
turi depline ai taberei. Ei vor dis
pune de mijloace de transport 
proprii, sere și răsadnițe, stupi, 
ateliere mecanice, de tîmplirie, 
de reparații etc. Pentru cei care 
simt o deosebită atracție pentru 
astronomie și astronautică se va 
construi cu sprijinul observatoru
lui de la Pulkovo un observator 
pentru copai.

Locatarii taberei vor avea la 
dispoziție și un întreg complex 
de construcții sportive, între care 
un stadion cu tribune pentru 4000 
de locuri, un patinoar artificial și

ooeoeo* ^-=->

un bazin de înot. Vara, pereții de 
sticlă ai acestui bazin se vor strîn- 
ge asemenea burdufului unei ar
monici și copiii vor putea face 
baie în aer liber.

Desigur că de o mare populari
tate se va bucura în tabără „Clu
bul navigatorilor îndrăzneți", am
plasat în vecinătatea cheiului. Se 
va pune la dispoziția pionierilor 
o șalupă cu zbaturi subacvatice, 
circa 200 de șalupe cu motor, 
bărci, biciclete pe apă.

La sud de tabără se află un 
admirabil parc-pădure care ocupă 
o suprafață de vreo 200 ba. Aici, 
în dumbrăvile de castani și ste
jari vor face excursii tinerii tu
riști, spre „căsuța vinătorului" și 
baza de pescuit se vor îndrepta 
tineri vînători și pescari, tot aici 
se va afla și marea gospodărie 
de sere și răsadnițe a taberei. 
Trebuie menționat că în tabără se 
amenajează și o estradă de vară 
cu 3500 locuri, un acvarium și un 
întreg „orășel de atracțiuni’.

In centrul taberei, în mijlocul 
unui bazin de apă se va amena
ja „insula florilor", pe care se 
va înălța un monument al lui V. 
1. Lenin.

Proiectul taberei de piometi a 
fost elaborat de un grup de arbi- 
tecți din Leningrad.
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Rîurile din Caucaz sînt cunos
cute ca fiind reci, năvalnice și 
vijelioase. Intr-un viitor apro
piat pe unul dintre aceste rîuri 
se va începe construirea uneia 
din cele mai mari centrale hidro
electrice din Transcaucazia. Es»te 
vorba de micul rîu de munte 
Ingura, care fiind unul din cele 
mai impetuoase este sub aspect 
energetic și unul dintre cele mai 
puternic» rîuri din Gruzia. Vi
teza apelor sale a devenit de 
mult proverbială. Cu toate că 
este mic și sărac în ape, rîul 
posedă totuși o uriașă rezervă 
de energie evaluată la peste 11 
miliarde kW anual.

Colectivul filialei ’din Tbilisi 
al Institutului „Ghidroenergo- 
proekț'* a elaborat un plan ori
ginal de îmblînzire a rîului 
Ingura.

înainte de a ieși în vale, rîul 
curge printr-un defileu adînc și 
îngust. In apropiere de locul unde 
se termină defileul, se va con
strui un baraj în arc. Barajul va 
avea înălțimea de 300 de metri 
și va fi cel mai înalt din lume. 
El va fi cu 35 de metri mai înalt 
decît cele mai înalte baraje pro
iectate sau în curs de construc
ție în prezent în diferite țări.

Barajul va deveni un obstacol 
de netrecut în calea rîului și ca
pricioasa Ingura va fi obligată 
să se supună, să umple depresiu
nea, să se reverse formînd un lac 
de acumulare cu o foarte mare 
adîncime: el va îi aproape de 
trei ori mai adînc decît vestitul 
lac Seva» situat în apropiere.

Printr-un tunel larg, tăiat în 
stînci, apele Ingurei vor cădea pe 
paletele turbinelor de la o înăl
țime de aproape 500 m. Turbi
ne cu o putere atît de mare și 
care să funcționeze la o aseme
nea presiune a apei nu există în
că nicăieri în lume, După folosi
rea lor, apele Ingurei vor fi a- 
bătute spre rîul vecin Eris-Țhali 
și vor alimenta alte două hidro
centrale. Puterea totală a între
gului nod hidraulic de pe malu
rile Ingurei va fi de cîteva sute 
de mii de kW.

Viitoarea hidrocentrală va juca 
un rol important în dezvoltarea 
republicilor transcaucazfene. In
trarea ei în funcțiune va permi
te să se folosească pe scară mai 
largă energia electrică pe ogoa
rele colhozurilor, să se îndepli
nească mai repede hotărîrea C.C. 
al P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cu privire 
la electrificarea agriculturii 
U.R.S.S. în anii 1961 —1965. Ca 
urmare, va crește simțitor con
sumul de energie pe cap de lo
cuitor în întreaga Transcaucazie. 
Totodată prin construirea bara
jului se va lichida pericolul de 
inundații și se va putea iriga o 
mare suprafață de pămînt.

Clădirea electrocentralei, inclu
siv sila de mașini, va fi adăpos
tită adînc sub pămînt. La supra
față se vor vedea doar lacul de 
acumulare și barajul. Iar stîlpii 
liniei de înaltă tensiune vor trans
porta energia în orașele și col
hozurile republicilor transcauca- 
zierte.
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in sprijinul retor tare soil-.; a 
panto

In ajutorul muncitorilor,

Creșterea continuă a rîndutilor 
organizațiilor de bază prin primi
rea de candidați și noi membri 
de partid mărește capacitatea or
ganizațiilor de partid de mobili
zare a oamenilor muncii la înde
plinirea importantelor sarcini ale 
construcției socialiste, întărește le
găturile lor cu masele. Primind în 
rîndurile lor mineri și muncitori 
de frunte, numeroase organizații 
de partid, între care rele din sec
toarele II Aninoasa, III Lupeni, 
II și III Petrila și multe altele, 
reușesc să desfă
șoare o muncă po
litico - organizato
rică mai largă, 
mai eficientă pen
tru antrenarea colectivelor sectoare
lor respective spre succese importan
te în întrecerea socialistă pentru 9 
producție de calitate, pentru eco
nomii, pentru îndeplinirea celor
lalte angajamente luate în întîmpî- 
narea celei de a 40-a aniversări a 
partidului.

Experiența a dovedit că munca 
de primire în partid se desfășoară 
la nivelul cerințelor acolo unde 

t membrii de partid, mai ales 
<er cu o experiență mai mare în 

:uncă, acordă sprijin direct mi
nerilor și muncitorilor de frunte 
care solicită primirea în partid. 
In organizația de bază din secto
rul 8 al minei Lonea, spre exem
plu, membrilor de partid mai 
vechi li s-a repartizat sarcina de a 
se ocupa personal de dte un to
varăș care și-a exprimat dorința 
de a intra în rîndurile candidați- 
lor. Astfel tovarășii Gubaș Iuliu, 
Munteanu Cornel, Andraș Gheot- 
ghe s-au ocupat personal de mun
citorii Mîndreanu Niță, Ștefan 
loan și Marianu Nicolae care și-au 
exprimat dorința de a intra în 
rîndul candidaților ajutîndui să 
devină fruntași în producție, să-și 
ridice nivelul politic. Acum toți 
acești trei muncitori sînt candidați 
de partid, participant activi la 
munca organizației de bază.' buni 
agitatori. Alți tovarăși din această 
organizație de bază, între care Po- 
povici Nicolaie se ocupă de ase
menea de anumiți tineri pe care-i 
ajută să se pregătească pentru a in- 
tra in rîndul candidaților. Mem- 

• brii de partid din această organi
zație de bază se îngrijesc ca cei
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care solicită primirea în partid 
să cunoască statutul partidului, să 
fie abonați la presa de parcid,' Ie 
recomandă cărți pe care să le ci-» 
tească, îi atrag la rezolvarea a di
ferite probleme privind îmbunătă
țirea procesului de producție, spo
rirea economiilor. Biroul organi
zației de bază ia măsuri ca mem
brii de partid să se ocupe de cei 
pe care i-au ajutat să devină can
didați și în perioada stagiului de 
candidatură. Aceasta a contribuit 
mult la faptul

ieAwfcienifor p inginerilor 
LJCRăRI KOI AtifflHE 
IN EDITURA TEHIU&
Pentru a veni în

cttorilor, tehnicienilor și ingine
rilor, Editura Tehnică a publi- 
cat recent următoarele lucrări:

ajutorul mun-

Viața de partid

că în această orga
nizație nu există 
nici. un candidat 
de partid cu sta
giul expirat.

La îmbunătăți
rea muncii în a- 
a contribuit faptul

Pe trăirile — 
itlnHițle linii ii irtnati I 

(Urmare din pag. tra)

ceasta direcție
că biroul a controlat îndeplinirea 
de către membrii de partid a sar
cinii de a da ajutor concret celor 
care solicită primirea în partid. 
Din experiența acestei organizații 
de bază pot trage învățăminte și 
acele birouri de organizații de ba
ză care mai au lipsuri în re pri
vește sprijinirea minerilor și mun
citorilor înaintați care solicită pri
mirea în partid.

Biroul organizației de bază nr. 
8 de la mina Petrila, spre exem
plu, neglijează repartizarea de sar
cini concrete membrilor de partid 
privind sprijinirea muncitorilor 
care solicit primirea în partid. 
Aceasta este cauza care a făcut 
ca unii muncitori tineri, între care 
Pop Vasile, Sitno Iosif, să se pre
zinte slab pregătiți în fața adunării 
generale în care au fost discutate 
cererile lor de primire. Biroul or
ganizației de bază din secția meca
nică a Uzinei de reparat utilaj 
minier Petroșani, manifestă for
malitate în această direcție. Mai 
multor membri de partid li s-a 
repartizat sarcina de a răspunde 
de cîte un tînăr care solicită pri
mirea în partid. Dar nu se speci
fică de care tînăr trebuie să se 
preocupe și nici nu controlează 
dacă se face ceva pentru îndepli-f 
nirea acestei sarcini. In realitate, 

-cei care--nutresc dorința de a de-, 
veni candidați nu sînt sprijiniți și 
din această cauză munca de pri
mire în partid se desfășoară cu 
lipsuri.

Sprijinirea concretă a celor care 
solicită primirea în partid și me
rită acest lucru, trebuie să consti
tuie o preocupare permanentă a 
birourilor organizațiilor' de bază, 
deoarece astfel poate fi ridicată 
la nivelul cerințelor munca de pri
mire în partid. Comitetele de par
tid sînt chemate să studieze expe
riența pozitivă în areasă direcție, 
să o generalizeze, pentru a ajuta 
astfel birourile organizațiilor de 
bază să îmbunătățească sprijinul 
dat minerilor și muncitorilor îna
intați, devotați cauzei socialismu
lui, care solicită primirea în partid.

I. BRANEA

„Mărirea productivității 
la lucrări de strungărie**

de V. K. SEMINSKI
(Trad, din 1. rusă, 124 pag-, 

4,05 lei).
In carte se descriu căile dte 

mărire a productivității muncii 
la lucrările de strungărie, pre
cum și dispozitivele construite de 
autor, metodele și procedeele sale 
la strung.

Din cuprinsul lucrării mențio
năm capitolele: prelucrarea piese
lor din clasa arborilor; fileta- 
rea, prelucrarea bucșelor, roților 
dințate, cuplajelor și lagărelor; 
prelucrarea suprafețelor profilate.

Gartea este de un real folos 
pentru strungarii și maiștrii din 
uzinele constructoare de mașini.

„introducere în televiziune**
de I. V. KOSTIKOV 

și V. D. KRIJENOVSKF
(trad, din limba rusă, 420 

pag., 12,70 lei). -
Lucrarea cuprinde expunerea 

bazelor televiziunii în alb-negru, 
în culori și în relief, precum și 
nivelul actual al televiziunii.

Se adresează tehnicienilor, cît? 
și maselor largi de radioamatorî.1

Alegerile în grupele 
sindicale

un volum sporit de 
mai economic și 

siguranță corespun-

circulație. Este necesar ca aceste 
, broșuri să fie în dotarea fiecă

rui conducător auto.
In cuvîntul său tovarășul Ka- 

pelar Aladar, șeful autobazei 
l.R.T.A. Petroșani a propus ca 
masa de conducători auto din 
Valea Jiului și din întreaga re
giune să cheme la întrecere con
ducătorii auto din regiunile ve
cine — Oltenia, Cluj și Mureș 
Autonomă Maghiară — pentru 
ca în cinstea zilei de 8 Mai să 
se realizeze 
transporturi, 
condiții de 
zătoare.

Această chemare a fost sus
ținută de către toți cei prezenți.

in consfătuire a reieșit că în 
orașele din Valea' Jiului, circula
ția este îngreunată și din cauza 
pietonilor care nu folosesc tro
tuarele, nu se feresc de pe mij
locul drumului la avertizarea fă
cută cu claxonul, din care cauză 
șoferii sînt expuși la accidente.

Dacă majoritatea conducători
lor de întreprinderi de transport 
din Valea Jiului sprijină aseme
nea consfătuiri organizate de or
ganele de miliție, nu în aceeași 
măsură i-a preocupat aceasta pe 
tovarășii din conducerea I.C.O. 
Petroșani (ing Haidău și Hi- 
rean) care nu au trimis nici uft 
conducător la ședință, uitînd că 
din rîndurile acestora mulți au 
comis accidente destul de grave..

Pînă la sfîrșitul șutului mai 
erau vreo cîteva minute. Munci
torii din grupa sindicală nr. 2 
de la atelierul mecanic al minei 
Petrila se pregăteau pentru a 
lua parte la adunarea generală 
a grupei sindicale pentru prezen
tarea dării de seamă și alege
rea noilor activiști ai grupei.

In cadrul adunării s-a subli
niat faptul că în perioada de la 
ultimele alegeri și pînă în pre
zent grupa a desfășurat o acti
vitate rodnică. Ea a cerut mem
brilor dte sindicat să se afle me
reu în fruntea întrecerii socia
liste.

In cadrul grupei s-a analizat 
periodic în consfătuirile de pro
ducție munca membrilor de sin
dicat în legătură cu îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Pe pe
rioada la care se referă darea de 
seamă muncitorii din grupa sin
dicală și-au depășit cu regula
ritate sarcinile de plan, realizînd 
totodată importante economii. 
Numai în cursul lunii februarie 
a. c., de pildă, grupa a obținut 
mai bine de 76.000 lei economii 
prin valorificarea rezervelor in
terne și reducerea consumurilor
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„Pistoane**
de AL. DOMȘA și AL. CHIȘU

(236 pag.. 9,75 let).
Lucrarea este o monografie 

despre pistoane, cuprinzînd cal
cule, construcția, tehnologia și 
materialele pistoanelor motoare
lor cu ardere internă, ale mași
nilor cu abur, ale compresoare- 

rior și ale pompelor de diferite 
dipuri.

Cartea este utilă inginerilor 
proiectanți de mașini, inginerilor 
tehnologi și tehnicienilor din sec
țiile de producție ale uzinelor 
constructoare de motoare, ma
șini cu abur, pompe și compre- 
soare.

„Rigla de calcul și aplicațiile ei 
în electrotehnică**

de M. GHEORGHIU 
și ȘTEFANESCU

(96 pag., 5,15 lei).
In broșură se descrie și se e- 

xemplifică' modul de utilizare a 
riglei pentru efectuarea unor cal
cule în electronică, în special re
zolvarea calculelor cu mărimi 
complexe; de asemenea sînt cu
prinse metodele de calcul cu ri
gla al căderilor de tensiuni, al 
greutății conductoarelor, al ran
damentului etc.

TfATRIH. DE STAT
P R

s îmbăta 1 și

ECOUL ÎNDEPĂRTAT 
dramă In 3 acte, 4 tablouri 

de Sa va Golovaniskii
Regia artistică : ton Petrovici

Pentru sezonul de primăvară, magazinele 
O.C.L. produse Industriale Petroșani s-au apro
vizionat cu un bogat și variat sortiment de:

— Confecții pentru copii, femei și bărbați
— încălțăminte pentru copii, femei și bărbați 
—— Țesături de bumbac, lînă și mătase
—• Articole de parfumerie
—- Bijuterii

Vizitați magazinele bine aprovizionate cu 
produse industriale I

fel de 
și bău-

comen-

î. I. P. I. РПВИІ
anunță publicul consuma

tor că a organizat la' restau
rantele Minerul și Carpați 
din Petroșani, un serviciu 
pentru servirea clientelei la 
domiciliu cu orice 
mîncăruri, dulciuri 
tiiri.

Înainte de a face
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele 
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. 138).
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mîncirurile pre-' 
ferate.

Comanda se execută în cel 
mai scurt timp posibil.

!
Procurafi-vâ de la 

„Librăria noastră
I BIBLIOTECI 
: PERSONALE

I de 100 și 200 lei
I Piața cărților în 4 rate
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Intr-Q grupa fruntașa
de materiale. Cele mai frumoase 
realizări le-a înregistrat briga
da de lăcătuși condusă de tova
rășul Terentică Nicolae, care de 
altfel dteține în cadrul întrecerii 
socialiste' drapelul de brigadă 
fruntașă pe sector de aproape 6 
luni de zile. Muncitorii conduși 
de Terentică Nicolae au termi
nat cu 10 zile mai devreme con
fecționarea unei colivii cu 4 e- 
taje plentru puțul centru, el au 
demontat în bune conditiuni ma
șina de extracție de la puțul orb 
nr. 6.

Așa 
darea 
dicat

. mers 
cutat la casa cazanelor și la corn 
presoare reparații capitale de ca
litate, au înlocuit în timp re
cord cablul rotund al coliviilor 
de Ia puțul centru. Toată grupa 
sindicală se poate mîndri cu rea
lizările ei. In mod deosebit tre
buie remarcată strădania munci
torilor fruntași Dănescu Dumi
tru, Șulea loan, Frunză Iosif, 
Ardelean Ioan. Biro Iosii care > 
tot timpul au fost în primele 
rînduri pentru realizarea sarci-

cum a scos în evidență 
de seamă, membrii de sin- 
aU sprijinit efectiv bunul 
al producției. Ei au exe-

nilor de producție, excutarea lu
crărilor de calitate și obținerea 
de economii.

O lipsă a grupei sindicale a 
fost aceea că nu a urmărit în 
suficient; măsură felul în care 
au fost îndeplinite propunerile 
oamenilor muncii făcute cu oca
zia consfătuirilor de producție.

Mulți dintre tovarășii care au 
luat cuvîntul în cadrul adunării 
au cerut celor aleși în fruntea 
grupei sindicale ca împreună cu 
comitetul de secție și conducerea 
sectorului să rezolve problema 
transportului de ulei pentru com- 
presoarele de la Praga și Estul 
nou, să fie confecționat un pod 
de protecție la pompa din sub- 
orizontul puțului centru, apro
vizionarea cu rulmenți pentru 
pompe și fontă pentru bucșele 
de pompe.

Cu unanimitate de voturi adu
narea generală a ales ca organi
zator de grupă' pe tovarășul 
Pauer Hanz, lăcătuș fruntaș, a- 
preciat de întregul colectiv pen
tru activitatea sâ în producție 
și munca sindicală.

G. S1M1ON

întreprinderea 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCA 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul se- # 
ci al ist și particular lucrări * 
noi și de reparații la instar 
lațiile interioare de apă, ca
nal și electricitate In toate 
localitățile din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata 
ta rate lunare.

PROGRAM DE R№fO
1 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi. 8,30 Program de uverturi, 
9,30 Formații de muzică popu
lară create în anii puterii popu
lare, 10,30 Muzică ușoară, 11,03 
Cîntăreața sovietică Bella Ru
denko, pe scena Teatrului dte O- 
peră și Balet al R.P.R., 11,45 
Din muzica popoarelor, 12,30 
Mari ansambluri corale romî- 
nești, 13,05 Melodii ce străbat 
lumea, 14,00 Muzică din operete 
în interpretarea cîntăreților de 
operă, 15,10 Muzică simfonică 
romînească, 15,45 Actualitatea 
literară în ziarele și revistele 
noastre, 16,15 Vorbește Mosco
va ! 17,45 Știința în slujba păcii, 
18,00 Transmisie din Studioul 
de concerte a concertului orches
trei de Estradă a Radiotelevi- 
ziunii, 20,00 Muzică de dans, 
20,40 Concert de muzică popu
lară romînească. 21,30 Muzică 
dte dans. PROGRAMUL II. 14,30 
Muzică distractivă, 15,00 Muzică 
din folclorul nou și jocuri popu
lare, 16,30 Cîntece din țări prie
tene, 18,05 Vreau să știu (relua
re), 18,25 Tineri artiști afirmați 
în anii puterii populare, 19,40 
Muzică populară rusă, 20,30 In
terpret de muzică ușoară debu
tant la microfon, 21,30 Moment 
poetic: Demostene Botez, 21,35 
Soliști și orchestre de muzică 
populară romînească care au 
concertat în Uniunea Sovietieă, 
22,00 Muzică de dans

CINEMATOGRAFE
1 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Confidentul doamnelor; 
AL. SAHIA : Sfioasa : ANINOA- 
SA : Asasinul din umbră; LU- 
PENI : Aveau 19 ani; BĂRBA- 
TENI ; Balada soldatului; UR1- 
CANI ; Norii părăsesc cerul. 
Responsabilii cinematografelor 
Petrila, Lonea, Muncitoresc Pe
troșani, Livezeni, Coroiești nu 
au trimis programarea filmelor 
pe luna aprilie.
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Ce arată prima săpfămînă 
a tratativelor t_ _  _____

se întreabă cum se poate obține 
garanția că Franța, aliată a 
S.U.A. ș/ Angliei în N.A.T.O.. nu 
efectuează aceste experiențe în ca
drul unor obligații ce decurg din 
această alianță.

A trecut destul* vreme, scrie au
torul, de cînd U.R.S.S. a avertizat 
cu toată seriozitatea partea occi
dentală despre efectul negativ pe 
care îl poate avea asupra rezul
tatului tratativelor încăpățâna
rea Franței de a nu pune capăt 
primejdiosului plan de experiențe 
nucleare. S-ar părea că ar fi tre
buit de mult să se tragă conclu
ziile corespunzătoare.

Cu toate acestea însă, încâlcind 
rezoluția adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U., Franța des
fășoară din plin pregătiri pentru 
a patra experiență nucleară în Sa
hara. Potrivit relatărilor presei, 
experiența urmează să aibă loc în 
aprilie.

Toate acestea 6Înt simptome de 
rău augur care arată că în Occi
dent își continuă activitatea cei ce 
sînt dispuși, ca nedîndu-se în lă
turi de la nici un mijloc, să frî- 
neze rezolvarea unei probleme de 
importanță excepțională pe plan 
internațional.

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

Ip toate regiunile Angolei

MOSCOVA 30 (Agerpres)
Pravda publică sub semnătura 

lui V. Jukov, următoarea corespon
dență specială din Geneva :

Prima săptămînă a tratativelor 
de la Geneva a 
ale faptului că 
occidentale mai 
in mare măsură 
fluente care s-au 
șeele „războiului 
egida N.A.T.O.

Cei ce s-au specializat în a se
măna neîncredere atacă printre al
tele propunerea U.R.S.S. de a-1 în
locui pe conducătorul unic al vii
toarei organizații de control prin- 
tr-un organ colectiv care să fie 
alcătuit din reprezentanți ai pute
rilor socialiste, ai blocului occi
dental și ai țărilor neutre. Or, tra
ducerea în viață a acestei propu
neri ar constitui o garanție se
rioasă împotriva 
cări de a se ' 
de control în 
de puteri.

Referindu-se 
problemă ridicată de partea so
vietică la tratative — problema 
experiențelor nucleare efectuate de 
Franța — autorul corespondenței

adus noi dovezi 
poziția puterilor 
este determinată 
de cercurile in- 
cuibărit în tran- 
rece11 dus sub

oricăror încer- 
folosi mecanismul 
interesul unui grup

în continuare la о

au-

f NEW YORK 30 (Agerpres) 
î Unul din simptomele cele mai 
T acute ale actualei recesiuni a
* economiei americane este criza 
« permanentă în care se află in- 
ț du stria carboniferă. „Mai mult 
j de o jumătate de milion de mi- 
l neri au rămas șomeri în ulti- 
I mele două decenii — scrie săp-
* itămînalul american „Național 
I Guardian11 într-un comentariu 
ț consacrat situației din industria
• carboniferă americană. .... Sute
t de așezări miniere, odinioară
♦ ---- ------------- :---------- -----

I
înfloritoare, din statele miniere 
Pennsylavania, Virginia de 
vest, Kentucky, Ohio și Illinois 
care produceau 4/5 din produc
ția totală de huilă a țării, sînt 
la pămînt11.

In Virginia de vest, în 
tombrie anul trecut 281.000
oameni dintr-o populație de 
1.800.000, depindea de ajutorul 
în alimente acordat de guvern, 
se arată într-un raport cu pri
vire la regiunile afectate de de
presiune economică adresat pre
ședintelui Kennedy.
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Ciocniri între insurgenții angolezi 
și detașamentele armatei portugheze

LUANDA 30 (Agerpres)
In toate regiunile Angolei con

tinuă ciocnirile între insurgenții an
golezi și detașamentele armatei co
loniale portugheze.

Un nou partid politic 
în Norvegia

OSLO 30 (Agerpres)
în Norvegia ia ființă noul par

tid politic „Partidul socialist-popu
lar11. „Nu — armelor atomice și 
ca o urmare firească a luptei îm
potriva armelor atomice — ieșirea 
din N.A.T.O.11 — acestea sînt lo
zincile principale ale noului partid, 
a declarat prof. Hjossing, unul din 
întemeietorii lui.

In apelul Comitetului de organi
zare al noului partid se subliniază 
că este necesară lupta „pentru de
militarizarea Norvegiei, pentru o 
politică activă de pace, indepen
dentă de blocuri militare și con
formă principiilor O.N.U.11.

Partidul socialist-popular, se a- 
rată în continuare în apel, va co
labora cu toate organizațiile care 
își propun țeluri similare, și anu
me : constituirea în țările nordice 
a unei zone neutre demilitarizate ; 
lupta pentru pace și înțelegere în
tre toate popoarele.

in domeniul politicii interne au
torii apelului se pronunță pentru 
„reînnoirea politică11 generală a 
întregii vieți a țării.

La 15—16 aprilie, la Oslo va 
avea loc conferința de constitui
re care urmează să ia o hotărîre 
definitivă asupra întemeierii nou
lui partid.

După cum transmite corespon
dentul din Luanda al agenției U- 
nited Press International insurgen
ții au evacuat la 28 martie locali
tățile Vista Alegre și Vicos — 
două puncte de sprijin ale mișcă
rii insurecționale. Noi ciocniri s-au 
produs- de asemenea în regiunea 
orașelor Nabuangongo, Kiteșe și 
Kibașe.

în cursul expedițiilor de „cură
țire11, în nordul Angolei sînt ope
rate atestări în masă în rîndurile 
localnicilor care îi sprijină pe in
surgenți, 
pe scară

Au fost operate arestări 
largă în regiunea Banga.

1 mi alai
HAVANA 30 (Agerpres)
Agențja Prensa Latina citează noi 

fapte care ilustrează pregătirea de 
către serviciul de informații al 
S.U.A. a unui complot împotriva 
revoluției cubane.

După cum transmite corespon
dentul din San Jose (Costa Rica) 
al agenției, săptămînalul local 
„Adelante11 a publicat un articol 
în care se spune că la Puerto Ca- 
bezas, pe coasta atlantică a statu
lui Nicaragua, se construiește o 
bază aeriană secretă.

în informație se arată că, în 
afara unei piste de decolare-ate- 
rizare, în pădure se construiesc a- 
dăposturi subterane și piste de re
zervă pentru a se ascunde avioa
nele și că în ultima vreme la a- 
ceastă bază au început să sosească 
avioane cvadrimotoare fără sem
ne distinctive, aparținînd guvernu
lui S.U.A.

După cum se arată în continua
re în informație între 17 și 20 i 
martie la Puerto Cabezas aiu an- j 
corat trei nave americane care au I 
adus utilaje și materiale pentru! 
construirea acestei bâze.

Săptămînalul scrie de asemenea 
că inginerii care conduc lucrările 
de construire a bazei sînt ofițeri 
americani care se dau drept ci
vili. Guvernul din Nicaragua a 
întărit paza militară la Puerto Ca
bezas și localnicii nu sînt autorizați 
să se apropie de bază.

„Lucrările, scrie „Adelante11, au 
început în secret acum două luni

mate grabă, 
noapte.../1, 
că la Puerto

Noi laple iare mfiină mtitina m an S.II.I 
impoliiva Ш

și se desfășoară în 
fără întrerupere zi și

Aceste știri atestă
Cabezas se pregătește un atac îm
potriva Cubei.

Pregătirea mercenarilor are loc 
și pe teritoriul statului Guatema
la. Pe domeniul guatemalez „Hel
vetia11 se află o bază militară a 
mercenarilor pentru pregătirea unei 
invazii în Cuba.

-------  ----- O-----
Sporesc prețurile la mărfurile 
de larg consum în Austria

VIENA 30 (Agerpres)
Ziarul vienez „Arbeiter-Zeitung11 

anunță că în cursul lunii februa
rie s-a înregistrat în Austria o 
nouă sporire a prețurilor la măr
furile de larg consum. Indicele me
diu a crescut cu 0,5 la sută față 
de luna precedentă, ajungînd la 
104,7 puncte (nivelul anului 1958 
egal 100). Față de februarie anul 
trecut, indicele prețurilor prezintă 
o creștere de aproximativ 2,5 la 
șută.

Uniunea Sud-Africanâ

О
PARIS

CARTE GREA*
30 (Agerpres) ,

„Voi picta apocalipsul cu aju
torul unor explozii de bombe". 
Acesta este titlul sub care revista 
„Paris Match" publică un scurt 
articol în care explică „tehnica" 
folosită de Salvador Dali în rea
lizarea ilustrației „Pieta" pentru 
„Apocalipsul sfîntului loan".

„Dali — scrie revista — a ima
ginat o bombă pe care a fixat cu 
tencuială medalii, cuie și un ceas. 
Păcînd-o să explodeze, bomba a 
proiectat aceste obiecte pe o pla
că de cupru pe care s-au încrus
tat sau s-au gravat. Pe fondul a- 
cestor motive, trase pe pergament, 
Dali a desenat în acuarelă ilustra
ția „Pieta".

După cum scrie revista „L’Ex-
---- —= * ♦ ♦_

Poporul vietnamez condamnă atrocitățile 
săvîrșite de Ngo Oinh Diem

HANOI 30 (Agerpres)
Agenția Vietnameză de Informa

ții a transmis la 29 martie o de
clarație în care se spune că în
tregul popor vietnamez și guvernul 
Republicii Democrate Vietnam con
damnă aspru autoritățile lui Ngo 
Dinh Diem, cerîndu-le să pună ca
păt terorii și represiunilor împotri
va foștilor participanți la mișcarea 
de rezistență și altor patrioți, 
cum și împotriva persoanelor 
origină khmeră.

Autoritățile sud-vietnameze, 
liniază agenția, au întreprins 
începutul lunii martie razii 

scară largă și asasinate în rîndu-

pre- 
de

sub- 
la 
pe

rile locuitorilor provinciilor vestice 
ale Vietnamului de sud — Bak- 
Lie, Sok-Thrang, Thra,-Vin și ale 
altor provincii, unde locuiesc nu
meroși khmeri.

Guvernul R.D. 
tează cu hotărîre 
cii de persecuții 
față de khmeri și de alte minori
tăți din Vietnamul de sud pro
movată de autoritățile ngodinh- 
diemiste. Politica guvernului R. 
D. Vietnam în privința fra
ților khmeri, subliniază declarația, 
se întemeiază pe principiul solida
rității. prieteniei și colaborării.

Vietnam protes- 
lmpotriva politi- 

și discriminări

a—* * *

press", ilustrația „Pieta", împreu
nă cu alte două tot ale lui Dali, 
alcătuiesc coperta de bronz, în 
greutate de 80 kg., a cărții intitu
lată „Apocalipsul", pe care Salva
dor Dali a realizat-o cu concursul 
a 14 artiști și 7 scriitori.

Cartea care, după cum scrie re
vista, constituie „tentativa cea mai 
îndrăzneață din toate timpurile", 
este expusă la Muzeul de Artă 
Modernă din Paris.

Referindu-se la acest ,;Apocalips 
al Sfîntului loan" ziarul „Sud- 
deutsche Zeitung" scrie: „Rareori 
ne-a parvenit o știre mai dezgus
tătoare din așa-numitele sfere ale 
culturii, ca aceea care ne-a sosit 
din Paris cu privire la’ cea mai 
costisitoare carte din lume. Ea 
urmează să fie vîndută grandoma
nului care va fi dispus s-o plăteas
că cu suma de 800.000 de mărci. 
Este adevărat că pe acest om îl 
privește, personal ce anume face cu 
banii săi, dar felul în care această 
carte este artificial scumpită ilus
trează momentul în care snobis
mul devine o primejdie generala'.

Această carte monumentală, ara
tă ziarul, cîntărește 200 kg. Deci, 
cel care o va cumpăra va trebui 
să se folosească de scări și prese 
hidraulice pentru a o putea citi.’

in încheiere, după ce mărturi
sește că la început a considerat 
știrea cu privite la apariția acestei 
cărți drept „o farsă timpurie de 
1 aprilie", ziarul mai sus citat 
scrie: „Din păcate aflăm din 
surse competente că această carte 
„cu greutate"- există realmente.

Lupta împotriva jugului 
rasist nu încetează
CAPETOWN 30 (Agerpres) 
în pofida înăbușirii de către gu

vernul Verwerd a oricăror acțiuni 
împotriva politicii de apartheid, 
lupta populației africane din Uniu
nea Sud-Africană împotriva jugu
lui rasist nu încetează nici un mi
nut .

După cum relatează Agenția U- 
nited Press International patru in
fluente organizații musulmane din 
Capetown au hotărît să desfășoa
re o luptă comună împotriva poli
ticii de apartheid. Conducătorii a- 
cestor organizații au declarat că 
nu mai pot tolera politica rasistă 
a guvernului Verwoerd întrucît a- 
partheidul lipsește populația băș
tinașă a țării de dreptul ,.de a-și 
cîștiga existența și de a învăța11.

Hidroceatrala 
de la Saratov

MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
TASS transmite :

1.400.000 kW., aceasta va fi pu
terea hidrocentralei de la Saratov 
cea de-a șaptea treaptă a cascadei 
de pe Volga, a cărei construcție a 
început în regiunea cursului mijlo
ciu al Volgăi, în apropierea ve
chiului oraș Saratov.

Prin punerea în funcțiune a a- 
cestei centrale, sistemul energetic 
unic al părții europene a Uniunii 
Sovietice va primi suplimentar 4,5 
miliarde kWh energie electrică pe 
an. Lacul de acumulare al centra
lei de la Saratov va permite să se 
irige peste 100.000 ha. de terenuri 
secetoase, dar fertile de dincolo 
de Volga, ceea ce va da posibili
tatea să se obțină aici suplimen
tar 15—20 milioane puduri de 
grîu de prima calitate.

Hidrocentrala de la Saratov, 
care va fi dotată cu 28 de turbine 
puternice, va furniza cea mai ief
tină energie, electrică din întreaga 
cascadă de pe Volga.

-----O----- r -?

0 declarație a organizației 
„Mișcarea pentru libertatea 

coloniilor"
LONDRA 30 (Agerpres)
Organizația „Mișcarea pentru 

libertatea coloniilor11 a dat publi
cității o declarație de protest îm
potriva arestării în Sierra-Leone a 
fruntașilor 
„Congresul 
arestării și 
la Londra
tid Sahiaka Stevens.

Organizația cere ministrului 
glez al coloniilor și primului 
nistru al Sierra-Leone să acorde
amnistie tuturor deținuților, pînă 
la 27 aprilie (la această dată va 
fi proclamată independența colo
niei engleze Sierta-Leane — n.r.).

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

partidului progresist 
popular11, precum și a 
deținerii în închisoare 

a liderului acestui par-

en- 
mi-

in Katanga continuă 
să sosească noi grupuri 

de mercenari
ACCRA 30 (Agerpres) — TASS 

transmite :
încurajate de inactivitatea co

mandamentului trupelor O.N.U., 
marionetele colonialiștilor din Con
go continuă șă încalce în mod fă
țiș rezoluția Consiliului de Securi
tate al O.N.U. cu privire la eva
cuarea imediată din Congo a tu
turor mercenarilor. După cum re
latează corespondentul din Elisa- 
bethville al ziarului „Ghanian Ti
mes11, aici a sosit cu avionul de la 
Johannesburg încă un grup de sol
dați și ofițeri recrutați în bandele 
armate ale lui Chombe.

NEW YORK La 29 martie, A. 
A. Gromîko, șeful delegației so
vietice la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe Krishna 
Menon șeful delegației Indiei, 
ministrul Apărării al Indiei, și a 
avut o convorbire cu el.

LONDRA O sută de preoți en
glezi au semnat o declarație in 
care cer guvernului englez să-și 
ia angajamentul de a nu parti
cipa la un război nuclear, de a 
renunța la producția de arme 
nucleare și de a folosi realizările 
științifice în acest domeniu nu
mai în scopuri pașnice.

TASKENT In numărul său 
din 29 martie revista literară 
„Sark Ilduzi" („Steaua Răsări
tului11) a publicat poemul „O 
dimineață în inima Africii* de e- 
roul poporului congolez Patrice 
Lumumba.

Traducerea aparține poetului 
uzbec Djumaniaz Djabbarov.

LONDRA De 11 săptămîni 
cotinuă greva celor 1.200 de 
muncitori mecanici din Liverpool 
care cer mărirea salariilor.

LONDRA Tanganica, teritoriu 
sub tutelă engleză din Africa, își 
va dobîndi independența la 28 
decembrie 1961. Acest lucru a 
fost anunțat la 29 martie de Mi
nisterul Coloniilor al Angliei

Pe baza acordului realizat, de 
ta 1 mai 1961 teritoriului Tan
ganica i se acordă „autoadminis- 
trarea internă deplină11. In co 
municatul referitor la tratative 
se spune că și pe viitor între An
glia și Tanganica vor exista 
„strînse legături de prietenie11.

BERLIN In ultimii zece ani 
in industria Germaniei occiden
tale s-a<u înregistrat 50.000 de 
accidente mortale și 28 de mili
oane de accidente care s-au sol
dat cu fracturi și mutilări.
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