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FRUNTAȘII MINEI
fruntaș

minei Lonea

Sectorul V este 
sectorul 
al 
în întrecerea so
cialistă ce se 
desfășoară în cin
stea celui de-al 
IlI-lea Congres 

cadrul unei recen- 
de producție ce a

P.M.R. In 
consfătuiri 

avut loc pe mină, s-au analizat 
importantele succese 
pînă în prezent în 
angajamentelor de 
Planul de producție 
lui V e îndeplinit cu 
în prezent, sectorul

obținute 
îndeplinirea 

întrecere, 
al sectorn- 

cinste. Pînă 
V al minei

Lonea a realizat prin reducerea 
consumului specific și îmbună
tățirea calității cărbunelui o e- 
conomie de 89.952 lei.

Titlul de brigadă fruntașă pe 
mină în această întrecere a fost 
cucerit de brigada condusă de 
minerul comunist Compodi loan 
care are cele mai frumoase rea
lizări. Brigăzile conduse de to
varășii Toacă Ștefan, Berindei 
Aurel și altele sînt de aseme
nea în primele rînduri ale luptei 
pentru obținerea de succese de 
seamă în întrecerea în cinstea 
Congresului partidului.

N. S. Hrușciov 
a plecat 
la Paris

Spre cele mai frumoase 
locuri ale patriei

In cursul lunilor martie «i a- 
prilie unui număr de 356 oameni 
ai muncii din minele și întreprin
derile Văii Jiului le-au foist re
partizate prin sindicate bilete de 
odihnă sau tratament în cele mai 
frumoase stațiuni balneo-climate- 
rice ale patriei. In cursul ultimei 
luni, spre exemplu, la mina Lu
peni au fost repartizate 51 de bi
lete de odihnă și tratament, la 
mina Petrila — 20, la termocen
trala Paroșeni 12. Printre munci
torii termocentralei Paroșeni care 
au primit bilete de odihnă sau 
tratament se numărătov. Barcaru 
Mircea, Roșea Toniță ș.a.

Primind 
tratament, 
muncii se 
Herculane,
Techirghiol — locuri 
la munte și de la mare, spre a-și 
reface forțele de muncă.

bilete 
sutele de 
îndreaptă
Govora,

i și
ai

băile

Sc poate extrage numai, 
cărbune de buna calitate !

de odihnă 
oameni 
spre I 

Călimăne-ti, 
minunate de

I

Participă 
la refacerea pădurilor

Tinerii de la mina Lonea par
ticipă cu mult entuziasm la ac
țiunea de refacere a patrimoniu
lui forestier.

In zilele de 7, 8, 9 și 10 mal 
a. c. 34 tineri mineri și munci
tori din diferite sectoare ale mi
nei, constituiți într-o brigadă 
de muncă patriotică, au plantat 
cu puieți de brad o întindere de 
peste

In
s-au 
gen, 
lică,

4 hectare.
fruntea acestei acțiuni 

situat tinerii Becheru Eu- 
Popa Gavrilă, Anghel Mi- 
Dinu Gheorghe, Onuț Du

mitru și alții. întreaga brigadă 
a efectuat 1360 ore de muncă 
voluntară.

GHEORGHE PUȘCU 
corespondent

In ultimul timp, la Aninoasa, 
ca de altfel și în celelalte loca
lități din Valea- Jiului au avut 
ioc numeroase acțiuni de mun
că voluntară. La< ele participă 
cu entuziasm și tinerele din bri
gada de muncă patriotică a or
ganizației de bază U.T.M. car
tier din Aninoasa.

IN CLIȘEU: Boroș Ghizela, 
Cernovicz Elisabeta, Borodi E- 
lena, Bereczki Estera, Karacsoni 
Elisabeta și Nedescu Ana, mem
bre ale brigăzii de muncă pa
triotică, participînd la o acțiune 
de înfrumusețare a localității.
♦
♦ 
! 
I 
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♦
ț orașul nostru, ce mare e diferen

ța dintre Vulcanul de altă dată 
și cel de azi, povestea într-o zi 
bătrînul miner Fedor Petru unui 

? grup de tineri adunați în juru-i.* Trvif . o-, .... -.î —

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Nikita Sergheevici Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a părăsit Mos
cova plecînd spre Paris pentru a 
participa la Conferința ia nivel 
înalt a șefilor guvernelor celor 
patru mari puteri.

Locuitorii Moscovei l-au con
dus cu multă căldură pe condu
cătorul guvernului sovietic. Dis 
de dimineață pe aeroportul Vnu
kovo s-a adunat o mare mulți
me de oameni. Reprezentanții 
oamenilor muncii din Moscova 
i au urat Iui Nikita Hrușciov 
drum bun și succes în desfășu
rarea tratativelor de la Paris.

N. S. Hrușciov a fost condus 
de conducători ai partidului co
munist și ai statului sovietic. 
Printre persoanele care l-au în
soțit au fost diplomați și zia
riști străini.

N. S. Hrușciov a plecat Ia 
Paris pe bordul unui avion 

IL-18“.
Împreună cu N. S. Hrușciov 

au plecat la Paris, pentru a 
participa la conferința conducă
torilor celor patru mari puteri, 
membrii delegației sovietice, An
drei Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe și mareșalul Mali- 
novski, ministrul Apărării.

Au plecat de asemenea consi
lieri și experți al delegației so
vietice.

★

(Agerpres). TASS

zilei de sîmbătă, 
Consiliului de Mi-

PARIS 14
anunță:

In cursul 
președintele
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, însoțit de A. A. Gromîko 
și R. I. Malinovski a sosit la 
Paris.

Unul din principalele 
ale întrecerii socialiste 
minerii Văii Jiului o desfășoară 
în cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului, îl consti
tuie îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui extras. Re
zultatele cu care s-a încheiat 
luna aprilie în această direcție 
confirmă faptul că sub îndru
marea organizațiilor de partid 
și a celor sindicale s-a mani
festat 
pare 
pentru 
lățirea 
cărbunelui.

In luna trecu
tă pe ba-zin s-a dat cărbune mai 
bun ca în perioada anterioară 
fapt care a adus exploatărilor mi
niere bonificații de peste 723.000 
lei în total. La aceasta și-au 
adus din plin contribuția lor mi
nerii de la Lonea, Petrila, Ani
noasa și Vulcan. Minerii de la 
Aninoasa, de exemplu, pentru că 
au livrat preparației cărbune cu 
1,7 la sută mai puțin șist vizi
bil au primit drept bonificație 
suma de 415.700 lei. Tot pentru 
reducerea procentului de șist 
vizibil în cărbunele livrat sub 
norma admisă, au beneficiat de 
bonificații ce totalizează valori 
cuprinse între 90.380—244.300 lei 
colectivele de la Vulcan, Lonea 
și Petrila.

Munca depusă de mineri pen
tru îmbunătățirea calității căr
bunelui s-a îmbogățit luna tre
cută cu o prețioasa experiență. 
Așa de pildă, 
parea pentru 
cărbune curat 
ga masă de 
din transport 
auxiliare. Calitatea cărbunelui a 
constituit de asemenea un punct 
principal în întrecerea pe pro
fesii. Efectul se vede: mina a 
dat cărbune cu un procent de 
cenușă mai redus cu 0,8 la sută 
decît cel admis, primind boni
ficație 102.000 lei. La mina Vul
can, care în lunile anterioare a 
pierdut aproape 380.000 lei pe
nalizare pentru calitatea neco-

o preocu- 
susținută 
îmbună- 
calității

respunzătoare a cărbunelui, s-a 
extras în aprilie cărbune cu 0,3 
la sută mai puțină cenușă decît 
norma admisă, obținînd astfel 
o bonificație de 90.380 lei.

Faptul că minerii de la Pe
trila (care au pierdut în primul 
trimestru 414.000 lei drept pe
nalizare) au putut da în aprilie 
cărbune mai bun, beneficiind de 
o bonificație 
244.300 lei se

• ©»♦♦♦•••< •

Pe teme economice
actuale

obiective 
pe care

la Lonea preocu- 
extragerea unui 
a cuprins întrea- 
mineri, muncitori 
și din serviciile

An de an Vul- 
canăl devine tot 
mai frumos. Se 
construiesc noi 
blocuri, noi magazine, poduri, 
drumuri, se amenajează parcuri, 
aspectul orașului devine din ce 
în ce-mai plăcut.

— Cît de mult s-a schimbat

VULCANUL ASTĂZI

i
♦
* 
ț
T îmi aduc aminte ca de un vis 
j urît de mizeria trecutului, de 
| munca înrobitoare de atunci, de
♦ nenumăratele hărțueli dintre mi- 
» neri și proprietarii minei, pentru 
? a obține condiții mai omenești de 
! lucru, de trai.. Visul nostru era
• să ajungem oameni liberi intr-o 
ț țară liberă, să ne scuturăm de 
i jugul exploatatorilor, să făurim
♦ o viață nouă, fericită. Am trăit
♦ din plin mărețele transformări
* petrecute în ultimii ani

Tinerii îl ascultau atenți, mai 
auziseră ei despre aceste lucruri. 
Ascultau totuși cu drag, încercau 
sentimente asemănătoare cu cele 
trăite și povestite de Fedor baci, 
cum îi spun ei.

Fedor baci, continuă domol să 
povestească. In răstimpuri trăgea 
cu sete cîte un fum de țigară, în 
acele clipe părea că vedea 'aevea 
cele povestite, în rologoalele de 

1 ce se risipeau în aer
— Multe s-au făcut de atunci

• spunea el. Pe strada asta, prin- 
i cipală, cum în spuneam noi, erau

♦
♦

»
♦
»
I

?

i cele
I fum

♦
♦ -.
♦ numai case vechi, proprietatea u.
»

în valoare de 
datorește aplică
rii unor măsuri 
tehnice eficace 
și operative in 
această direcție. 

Munca și exem
plul unor bri- 

cum sînt cele con-

nor negustori, oameni cu stare. 
Azi totul e schimbat. Pe străzile 
de altă dată părăsite, acum lo
cuiesc oameni ai muncii, mineri, 
meseriași, funcționari. Avem aici 
blocuri cu sute de apartamente 
locuite de noi, de vot, de inulți 
mineri ai noului Vulcan

Discuția se însuflețea din ce în 
ce mai mult, tinerii puneau între-

bări, la care, comunistul Fedor 
Petru răspund ia bucuros.

...Intr-adevăr dacă cineva care 
a plecat acum 15 ani s-ar reîn
toarce în Vulcan, ar rămîne ui
mit de transformările orașului. 
Ar fi plăcut surprins de cele ce 
ar vedea: Zîmbelul fericit al co
piilor, care pășesc cu încredere 
în viață, voioșia gospodinelor, 
care se întorc de la magazine cu 
coșurile pline de alimente, mul
țimea care după-amlază se plim
bă, vizionează filme, terenurile 
de sport, parcurile, cluburile do
vedesc pulsul vieții noi, a unei 
vieți înfloritoare.

In centrul orașului s-a cons
truit un cartier frumos, cu blo
curi cu cîte 3 etaje. La parte
rul unuia din blocuri, special 
construit, s-a deschis, în urmă cu 
cîțiva ani, un magazin de con
fecții, unul de alimente și o co-

fetărie. In oraș, i- 
în fiecare cartier ■ 
au fost deschi- * 
se noi magazine j

♦ 
i
* 

duminică, fără îndoială că f 
iratte terenul de iot bal a. | 

t ț

care asigură o bună deservire a 
populației. Iar dacă cel care venit 
la Vulcan după mulți ani ar sosi 
intr-o <..............
l-ar atrage terenul de fotbal a- 
menajat în uitimii ani, ar încu
raja împreună cu toți vulcănenii 
echipa lor preferată. *

...S-au făcut multe lucruri fru- ♦ 
moașe, la care au contribuit prin * 
munci voluntare și muncitorii de - 
la întreprinderi și instituții, li- 4 
nerii, minerii de aici. Orașul con- * 
tinuă să-și schimbe înfățișarea, t 
Se construiesc alte noi blocuri, ț 
In prezent, către gară, pe noul ; 
șantier de construcții se află s 
în plin lucru 5 blocuri cu 120 a- i 
partarnente, care vor fi curîna * 
terminate și date în folosință. In f 
luna aceasta se va da in folosin-t 
ță magazinul de la parterul blo- • 
cului G. care cuprinde 4 încăperi. ! 
In Dealul Babii sînt aproape ga- j 
ta 12 locuințe cu cite 4 aparta- i 
mente. In incinta minei se va I 
termina în acest- an o baie pentru I 
mineri. |

Vulcanul de azi, ca și multe * 
orașe ale țării, care au crescut în f 
anii puterii populare, continuă să T 
se dezvolte, să devină din ce în > 
ce mai frumos. Oamenii muncii : 
se străduiesc și luptă pentru a I 
obține rezultate de seamă acolo | 
unde muncesc, pentru ca orașul ♦ 
lor să devină tot mai frumos, un t 
adevărat oraș socialist. |

găzi harnice, 
duse de Hrițcan Vasile, Deme
ter Augustin, Malnaș Gheorghe, 
a dus la mobilizarea minerilor 
de la Uricani pentru extragerea 
cărbunelui de calitate. Cu toate 
că în aprilie cărbunele extras -'de 
aici a conținut cu 0,51a sută’mai 
mult șist vizibil decît este ad
mis, față de luna martie* cali
tatea cărbunelui s-a îmbunătă
țit totuși cu 1 la sută, ceea ce 
denotă că și la Uricani s-a por
nit pe o cale bună în privința 
calității producției. La mina Lu- 
peni însă, cu toate măsurile -lua
te în ultima parte a lunii apri
lie, calitatea cărbunelui nu s-a 
îmbunătățit în mod corespunză
tor posibilităților. Cărbunele ex
tras de la Lupeni a avut cu 1,5 
la sută mai multă cenușă decît 
este admis, fapt pentru care mi
na a fost penalizată cu 105.300 
Iei.

Comparînd situația din apri
lie cu cea din lunile anterioare 
reiese un fapt promițător, anu
me că; dacă fiecare muncitor, 
miner, tehnician sau inginer este 
preocupat și urmărește să se 
extragă numai cărbune de bună 
calitate, se pot obține rezultate 
de seamă, indiferent de condi
țiile de exploatare. Cei peste 
723.000 lei primiți ca bonifica
ție pe bazin sînt o dovadă con
cludentă despre ce înseamnă fo
losirea deplină a acestei impor
tante rezerve interne care este 
calitatea cărbunelui în lupta 
pentru cît mai mari economii. 
De aceea este necesar ca expe
riența acumulată în aprilie să 
fie extinsă și aplicată continuu, 
este necesar să fie folosită orice 
nouă inițiativă izvorîtă din ma
se, orice posibilitate existentă 
pentru ca producția dată de mi
nerii Văii Jiului să fie mereu de 
calitate cît mai superioară.

ing. GH. DUMITRESCU

S. E.

Emisiuni despre 
protecția muncii

Stația de amplificare a minei 
Aninoasa transmite cu regulari
tate emisiuni consacrate populari
zării fruntașilor în producție, în
trecerii socialiste ce se desfășoa
ră în întîmpinarea Congresului 
partidului, extinderii experienței 
înaintate. De curînd programul 
stației de amplificare s-a îmbogă
țit cu o nouă emisiune: cea con
sacrată protecției muncii. Tehni-: 
elenii din serviciul de protecție a 
muncii de la mină iau cuvîntul 
în fața microfonului, vorbind des
pre normele de tehnica securității' 
muncii. Ei popularizează măsu
rile ce se iau în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă în 
mină, critică abaterile de la j 
N.T.S. și arată cum trebuie să 
se lucreze în diferite locuri de 
muncă pentru evitarea accidente
lor.

Aceste emisiuni sînt urmărite 
cu interes de mineri și mund- 
teri



ZA DRUM SPRE LI MIXA *)

Anuța, Dionisie, Eugen și Ferdinand sînt văzuți de cele 
mai multe ori jucindu-se împreună. Dar ceilalți copii de la gră
dinița nr. 2 din Lupenî îi văd adesea pe cei 4, nu numai ju- 
cîndu-se ci și urmărind atenți reviste pentru copii. Deși la vîrsta 
lor nu cunosc încă tainele literelor, au îndrăgit totuși revistele 
și cărțile „studiindu-le“ cu atenție după cum se vede .și în cli
șeul alăturat.

t- •O- i

La școala populară de artă 
din Petroșani

Elevii clasei de pictură a Școlii 
populare de artă (prof. Szilvester 
Victor) au terminat nu de mult 
un număr de .15 lucrări, care au 
fost trimise la Deva, urmînd să 
fie expuse la expoziția regională 
ce se organizează In cinstea ce
lui de-al III-lea Congres al par
tidului. Intre cele 15 lucrări se 
numără studii, afișe, peisaje care 
îmbrățișează aspecte caracteristice 
Văii Jiului.

la o săptiămînă, la 28 mal, în fața 
minerilor petrîleni.

★
Recent cei ce participă la stu

dierea istoriei muzicii la Școala 
populară de artă, au terminat cu 
studierea capitolelor referitoare la 
muzîca simfonică din secolul 
XIX-lea. Urmează ca din lecțiile 
viitoare elevii să facă cunoștință 
cu muzica de operă din secolele 
XVIII—XIX. In prealabil însă 
prof. Ciorgoveanu Petre, la cererea 
cursanților, va preda o lecție le
gată de compoziție și forme mu
zicale.

In cadrul producției de sfîrșit 
de an, elevii clasei de mandoline 
și chitare (profesor Varga Iosif), 
pregătesc în prezent un bogat și 
interesant program. Din reperto
riu fac parte lucrările „Salut Mos
cova", „Hora", „Santa Lucia”, 
„La Paloma”, „Cîntec napolitan", 
„Vals tirolez” și un balet pentru 
chitare. Elevii Gosa Dumitru, 
Olteanu Letiția și alții se pregă
tesc cu intensitate, urmînd ca 
programul să fie prezentat la 
Aninoasa în ziua de 21 mai, iar

Acum cîteva zile la căminul 
cultural din Bănița a avut loc 
spectacolul cu piesa „Deșteaptă pă- 
mîntului“ de V. I. Popa, prezenta
tă de elevii clasei de regie a Șco
lii populare de artă. încasările 
care s-au făcut cu acest prilej au 
fost donate căminului cultural 
pentru a contribui la dezvoltarea 
activității amatoare de aici.

Acum elevii clasei de regie lu
crează la pregătirea piesei „In 
căutafea extraordinarului" care va 
constitui producția lor de sfîrșit 
de an.

— Lasă-mă aici — spuse o- 
> mul. Pleacă singură cu materia- 
, iul. Ține-o înainte pe galerie. 
^Dacă nu s-o fi prăbușit pe un. 
§ deva, vei ieși la o gură în deal, 
? de unde vei putea coborî în co- 
vlonie. Eu mă ascund in nișă... 
AGrăbește-te. Urmăritorii nu pot 
: fi departe. Clara ezită. Tovară- 
|șul ei observă acest gest și con

tinuă repede: — Pleacă, altfel 
materialul va ajunge în mîinile 
lor. Și nu-i voie. E i 
foarte important. De 
lui la destinație depinde 
unei acțiuni.

In timp ce tovarășul 
▼orbea, flacăra lămpii din mi
na fetii începu să pîlpîie, să slă
bească. Amîndoi își dădură sea
ma că în curînd se va stinge. 
Omul întinse Clarei un pache
țel și fără vreo altă vorbă îi 
strînse puternic mîna. Stătu pu
țin așa, apoi cu glas hotărît îi 
spuse :

— Du-te. 
Clara I

Fără să 
puns, lăsă 
lampa care lumina 
iar el se apropie de nișă. II în
ghiți întunericul. Clara auzi miș
cări în nișă, ca și cînd ceva ar 
fi fost dat la o parte, apoi se 
făcu liniște. Mai stătu puțin așa. 
apoi luă lampa și porni grăbită 
în beznă. Parcurse un drum greu, 
fără să dea însă de capătul ga
leriei. Temperatura 
că, aerul devenea 
înăbușitor.

— Mă apropii de 
re — îi trecu prin 
Cum voi ieși de aici ? Cum voi 
preda materialul ? Deodată fla
căra slabă a lămpii, ca o ame
nințare, pîlpîi de cîteva ori re
pede, precipitat, apoi se stinse 
de tot. Se făcu un întuneric de 
smoală. Clara încremeni. Uni
cul ei ajutor, luminița aceea 
plăpîndă, dispăruse. începu să 
cumpănească situația. Căuta o 
ieșire. Materialul ce-1 ținea strîns 
la piept, o îndemna să meargă 
înainte. Din gîndurile ce 
învălmășeau în minte doar 
singur era clar: materialul

material 
ducerea 

! reușita

Clarei

Drum bun, tovarășă

aștepte vreun răs- 
pe Clara locului cu 

încă slab,

creștea par 
mai uscat.

V. ADRIAN

vreo 
gînd

asana- 
Clarei.

i se 
unul 
tre-

anul*) Acțiunea se petrece în 
1941. Fragmentul face parte din 
povestirea „Clara".
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g Ziua bună se cunoaște de di- 
g mineață. Dimineața zilei de 13 
g mai era însorită cum puține di- 
g mineți au fost în acest an în Va- 
g lea Jiului unde cerul a fost mai 
g tot timpul înnourat.
g In curtea minei Aninoasa ca-

buie predat la timp. Acest unic 
gînd, deslușit, îi dădea puteri. 
Privi în. urmă. Se îngrozi. Licu
rici mărunți, plutind ritmic în 
beznă, se vedeau undeva depar
te. Erau urmăritorii care pătrun
seră în galeria părăsită. La în
ceput se sperie, apoi un alt gînd 
îi aduse bucurie: omul care-i 
predase pachetul n-a fost des
coperit. Dacă l-ar fi găsit ur
mărirea n-ar fi continuat. Cîteva 
clipe privi fascinată la acele lu
minițe care apăreau ca o ame
nințare, apoi se întoarse brusc 
și fără să știe unde va ajunge, 
continuă drumul pe galerie. 
Merse cu greu. La fiecare pas 
picioarele i se izbeau de cîte ce
va tare. La un moment dat, îm- 
piedieîndu-se, se prăbuși cu fața 
înainte. Se ridică. Păși înainte, 
deși picioarele păreau că refu
ză s-ă mai asculte. Căldura creș
tea mereu. Simțea că se sfîrșeș- 
te. Privi înapoi. Licuricii pe ca
re-i văzuse mai înainte se legă
nau mult mai aproape de ea.

— Nu mai încape nici o îndo
ială că cei porniți pe urmele 
tovarășului Havas — gîndi Cla
ra — sînt hotărîți să meargă 
pînă Ia capăt. Vor să-l prindă 1 
Dar nu vor putea, niciodată. 
Niciodată. Clara vorbea singu
ră, ca și cînd ar fi vrut să se 

încurajeze : Materialul va ajunge 
la destinație, va ajunge...

Din grupul urmăritorilor fă
ceau parte trei oameni: obărul 
Keiling și doi jandarmi. Keiling, 
zelos om al patronilor și tot
odată unul din conducătorii gru
pului etnic german din locali
tate, nu se dezminți nici de 
astădată. Dorea să prindă ban
ditul, așa cum se exprimase în 
cîteva rînduri...

...Clara deodată simți un cu
rent rece de aer. Respiră ușu
rată. Se îndreptă în direcția de 
unde venea aerul proaspăt. Dă
du într-o altă galerie. Curentul 
devenea tot mai puternic. Clara 
mai prinse viață. Aerul rece o 
învioră. întunericul era tot atît 
de nepătruns, așa îneît de văzut 
nu vedea încă nimic, 
să meargă bijbîind. 
lămpilor din spate o
necontenit. Deodată, în fața Cla
rei se ivi ceva ce părea a fi lu
mina zilei. Lumina văzută era 
atît de slabă îneît părea o nă
lucă mînată de capricii: cînd a 
părea, cînd dispărea. Clara, slei
tă de puteri, socoti că are ve-

-----------o---

denii și că zorii îndepărtați, 
trăiesc doar in imaginația ei în- 
fierbîntată. Dar nu, nu 1 Tot 
mai bine se contura un loc pe 
unde pătrundea lumina zilei. 
Era un petec mic ca și intrarea 
într-o vizuină. Dar cu fiecare 
pas al Clarei, petecul de lumi
nă creștea, se vedea din ce în ce 
mai bine. Iși dădu seama că se 
apropie de ieșirea din galeria 
secundară. Iși spori eforturile, 
încetul cu încetul bezna începu 
să se destrame. Privi iar înapoi. 
Ca niște ochiuri hîde, dușmane, 
luminile lămpilor erau în urma 
ei. Iși dădu seama că va fi prin
să după ieșirea din galerie. La 
lumina zilei nu va avea cum să
se 
de 
de 
cei 
de 
fu

BOB

g In curtea minei Aninoasa ca- 
g re în alte dăți la această oră 
g era cam văduvită de mineri, a- 
g cum era o forfotă puțin obișnui- 
g tă. Sute de mineri, unii dintre ei 
g abia teșiți din șut purtînd încă pe 
g chipuri urmele de cărbune, adu- 
g nați in grupuri rtdeau șl • glu- 
g meau. Unul mai Mtru, ce tocmai 
8 pusese ciutacul jos gata să-l fo- 
8 losească îh loc de scaun, se 
8 dresă rîzînd celor din jur.

. ..........................e

a-

o zi8 —Mă, să știți că azi
8 cu bucluc...
8 — De ce măi Nicolae ?
8 — Cum de ce? Păi
8 de 13? După cum spun
8 tițioșii e zi cu ghinion...
8 — Bată-te să te bată, măi Ni-
8 culae, că numai de pozne te ții
8 — zise un miner virstnic răsu-
8 cindu-și țanțoș mustața. Adică...
8 Stai să mă gîndesc un pic... Șă
8 știi că ai dreptate. Chiar e zi cu
8 ghinion...
8 _ Cum ? dumneata baci Mi-
8 hai mai crezi în asemenea bra-
8 șoave ? — îl cam luară peste pi
to clor cîțiva tineri.
8 _ Stați și nu vă oțărlți așa...
8 Nu-i azi zi de plată ?

zinu-t 
supers-

Continua 
Luminile 

urmăreau
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— E. Dar ce are ghinionul cu 
asta ?

— Pentru voi știu că nu are, 
dar pentru C uliță, chiulangiul, și 
pentru alți 2—3 blaumeșteri, să 
știți că are. Drept e că mat de
mult, cînd robeam pentru domni 
apoi la plată nu era unu să 
n-aibă „ghinion”. Din bruma de 
ctștig agonisit cu trudă ne tră-

«eiîceiciz/
gea o parte, ba pentru una, ba 
pentru alta de ne alegeam cu o 
nimica toată. Pe aceea ■ vreme 
umbla o vorbă printre nai că „azi 
îi plata, miine-i gata”.

Discuția a fost întreruptă pen
tru scurtă vreme de o melodie 
săltăreață ce venea din difuzorul 
din curtea minei. Apoi se auzi vo
cea lui Vasile Tomazian ce-și de
păna una din întîmplările hazlii. 
Cică nevastă-sa la trimis la pia
ță să cumpere niște borcane. 
Trage omul un loz in plic și 
iacă-i pică pleașcă un ciștig de 
2000 lei...

Minerii din jurul difuzorului 
se amuzau. Baci Mihai ride pe 
sub mustață. In minte ii vine un 
gînd năstrușnic. Ia să le mai 
tragă o păcăleală tinerilor.

— Ce vă mirați că a cîștigat 
la loz în plic ? Doar au mai cîș
tigat și alții. Aflați numai că cu 
unul și azi am cîștigat și încă 
peste 2000 de lei. '

— Prea ne crezi copii baci 
Mihai. Parcă noi nu știm că la 
loz în plic nu-s premii mai mari 
de 2000 ?!

— Am zis eu că nu știți ? Dar 
tacă eu chiar azi am cîștigat 
2000 și încă vreo 500. Tacticos, 
scoase din buzunar a fișă lungă o 
și își opri degetul pe o cifră. A- o

8 
8 
8 
8 
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8

ascundă. Era deja aproape 
gura galeriei. Mergea lipită 

zid spre a nu fi observată de 
din urina ei. Ajunse aproape 
ieșire. Un pas, încă unul și 
afară, respirînd aerul cald al

amiezii de iunie. In același timp 
însă, auzi în spatele ei un stri
găt :

— Uite-I... după el... Acum a 
ieșit din galerie.

Clara își dădu seama că a fost 
observată. Înțelese însă că ur
măritorii nu știau că au de-a 
face cu o femeie. Privi în jurul 
său, căutînd un ascunziș, in a- 
fară de pajiștea sărăcăcioasă, a- 
coperită de fum, nu văzu nimic. 
Nu de departe însă, din spatele 
ridicăturii la poalele căreia se 
afla, auzi glasuri. Se sperie și 
se retrase în gura galeriei. Ur
măritorii erau aproape de tot. 
In acel moment văzu 
prin gura galeriei doi 
Pe unul îl cunoștea. Era 
varăș din altă celulă. Se 
putu de repede afară și-l 
Acesta se întoarse uimit la Clara.

— Ia pachetul și du-l la tova
rășul Andrei. E important, foar
te important. Repede, sînt urmă
rită.

Omul la început nu înțelese 
ce se petrece, dar insistența Cla
rei îl convinse că trebuie să facă 
ceea ce i se spune. Luă pache
tul și se îndepărtă în grabă.

Clara adunindu-și ultimele 
puteri, se retrase în galerie, la 
cîțiva pași de ieșire, unde ră
mase înghemuită lîngă 
rece. Aici a 
rul Keiling 
darmi.

—- Bestia 
Keiling cînd 
Năpîrca ne-a tras pe sfoară... 
Unde i pachetul ? Cine a plecat 
cu el ? Spunînd acestea o lovi 
cu piciorul. Clara căzu la pă- 
mînt...
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trecind 
mineri, 
un to- 
tîrî cit 
strigă.
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V. FULES1

„ISTETUL
SAȘKO"

răta așa cum spusese.
— No, am ori nu dreptate ? 

Uitați-vă și voi ce scrie aici. Nu-i 
mai mult decit premiul cel mare 
de la loz în plic ? Bune îs și 
cîștigurile de la loz în plic, dar 
asta-i plata cîștigată din picha- 
măr și-i plată faină...

Ceilalți au rîs de glumă, dar 
apoi să, se „răzbune”, și-au scos 
și ei fișele. A lui Mănăilă Vasile 
arăta un ciștig de 2911 lei, a lui 8 
Oprean Nicolae — 2733 lei, a 8 
lui Cristea Aurel — 2665 lei. Fișe 8 
multe și pe toate sume frumoase 8 
ce depășeau cu mult premiul cel 8 
mare de la loz în plic și pe care g 
numeroși mineri de la Aninoasa g 
le obțin lună de lună, răspla- 8 
tă a hărniciei lor din adine... 8 

8
D. CRI ȘAN 8 

8

Filinul sovietic „Istețul Sașko" 
este inspirat din activitatea tine
rilor fii ai Țării Sovietice care In 
timpul Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei au participat ală
turi de partizani la lupta Împo
triva ocupanților fasciști.

Greutățile prin care trece, tot 
ceea ce vede în jurul său, in ora
șul ocupat de fasciști, produc o 
mare transformare In firea micu
lui Sașko, un băiețel de 10 ani, 
cu ochi mari și negri. Sașko, pipă 
nu de mult un școlar obișnuit, 
autor a nenumărate ștrengării, în
cepe să privească viața cu serio
zitatea unui om mare. El jură să 
se răzbune împotriva dușmanilor 
cotropitori.

Ajutîndu-i pe partizani, Sașko, 
împreună cu prietenii săi, Înde
plinește diferite sarcini încredin
țate de moș Mihailo, comandan
tul partizanilor.

Micul actor Leonea Babici in
terpretează cu naturalețe rolul is
tețului Sașko, băiat curajos, plin

mul-de inițiativă, care săvîrșește 
te fapte glorioase.

Filmul va rula începînd 
marți la cinematograful „7 
iembrie" din Petroșani. In 
de 19 mai se va organiza 
tema acestui film un concurs 
„Cine știe cîștlgă" cu participa
rea unor elevi din Petroșani.

de 
No- 
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• I. L. Caragiale, MOMENTE 
Șl SCHIȚE, 2 volume, ediția a 
11-a revăzută.

• 1. Slavici, NUVELE, 2 vo- 
lume. Ediție îngrijită și adnota
tă de 1. Pervain, R. Todoran și 
Maria Protase.

• Al. Viahuță, POEZII. Edi
ție îngrijită de Teodor Vîrgolici. 
Cu o prefață de Ion Rotaru.

• G. Panu, PAGINI ALESE. 
Antologie de Alexandru Leon.



IN CINSTEA CELUI DE AL III-lea CONGRES al P.M.R

Tinerii mineri din Lupeni slnt hotărîți 
să-și sporească realizările

Mina I.upeni este principala 
furnizoare de cărbune cocsifica- 
bil necesar cocsarilor hunedo- 
reni. La mina noastră tineretul 
formează cea mai mare parte a 
colectivului. De aceea, mobiliza
rea tineretului Ia îndeplinirea 
sarcinilor economice constituie 
unul din obiectivele principale 
în activitatea organizației U.T.M. 
de la mina noastră.

Pentru a spori necontenit con
tribuția tineretului la îndeplini
rea sarcinilor economice care 
stau în fața colectivului exploa
tării noastre, comitetul U.T.M. 
al minei, precum și organiza
țiile U.T.M. din sectoare, acordă 
o deosebită atenție constituirii 
de noi brigăzi de tineret și în
tăririi celor existente. In cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. noi ne-am propus să în
ființăm încă 5 brigăzi de tine
ret, pe lîngă cele 74 existente, 
să mărim numărul posturilor 
U.T.M. de control de la 8 la 11, 
să sprijinim mișcarea de inova
ții, astfel ca pînă la sfîrșitul a- 
nului ,să putem realiza prin ino
vațiile tinerilor o economie în 
valoare de 475.000 lei.

Tinerii mineri ai exploatării 
noastre s-au angajat ca pînă la 
sfîrșitul anului Să extragă 11.000 
tone cărbune cocsificabil peste 
plan, din care 4.500 pînă la 
Congresul partidului. Ei și-au 
propus de asemenea să contri- 
,*’.iie din plin la realizarea an- 

ij-amentului luat în chemarea 
la întrecere socialistă în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului de către colectivul 
exploatării noastre, de a’realiză o 
economie în valoare de 1.300.000 
lei. Din acest angajament, tine
retul a hotărît să realizeze 
910.000 lei economii.

Comitetul U.T.M. al minei, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, a instruit birourile or
ganizațiilor de bază cu sarci
nile ce le revin în mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecere.

Totodată, la clubul muncito
resc din localitate s-au organi
zat consfătuiri cu tinerii pe di
ferite teme, ca de exemplu: 
căile de reducere a prețului de 
cost pe tona de cărbune, impor
tanța îndeplinirii ritmice a pla- 
ului de producție etc. La aces

te consfătuiri au vorbit tinere
tului tovarăși din conducerea 
exploatării, printre care tov. 
Iliescu Gheorohe, inginerul șef 
adjunct, tov. Kiray Zoltan. con
tabil șef și alții.

In preajma închiderii cursorilor universității 
muncitorești de ia Petrila

Problemele construcției socia
liste, avîntu'l neîntrerupt al tehni
cii moderne, cer oamenilor mun
cii să fie înarmați cu bogate și 
variate cunoștințe. Pentru a con
tribui la satisfacerea acestor ce
rințe, sub îndrumarea comitetului 
de partid, a sindicatului, la E. M. 
Petrila s-a deschis la data de 1 
octombrie 1959 primul an de ac
tivitate al Universității muncito
rești Petrila. In acest an școlar 
care se încheie la 15 măi a.c. s-au 
predat 19 lecții de socialism știin
țific. 17 lecții de cultura genera
lă și 28 lecții cu probleme d" 
specialitate minieră.

Predarea lecțiilor la un nivel 
accesibil cursanților ?-a făcut sub 
o formă atrăgătoare. In acest 
scop s-a primit un sprijin real 
din partea subfilialei S R.S.C. 
Petroșani, prin materialul didac
tic și mai ales diaîilmele primi
te. Lecțiile de geologie, ■ de exem
plu, însoțite de proiecții, au fost 
mult apreciate de cursanți.

Deoarece la deschiderea cursu
rilor, obiectivele noii forme de în- 
vățămînt popular încă nu erau 
tine cunoscute masei de mineri, 
înscrierile au fost puține la ,nu- 
măr. Dar imediat după începerea 
cursurilor, numărul înscrierilor a 
crescut. Astfel se explică faptul 
că de ia cei 20 înscriși la înce
putul anului s-a ajuns să frec
venteze universitatea peste 30

Organizațiile U.T.M. din sec
toare . au fost îndrumate să antre
neze tot mai mulți tineri pen
tru a urma cursurile școlii de 
calificare. In prezent la mina 
Lupeni sînt încadrați la școala 
de mineri 264 de tineri.

Munca brigăzilor și a între
gului tineret este mai atent în
drumată și sprijinită de birou
rile organizațiilor U.T.M. din 
sectoare și secții. In adunările 

generale ale organizațiilor U.T.M. 
se discută cele mai importante 
probleme legate de procesul de 
producție, de activitatea brigăzi
lor de tineret. Organizațiile 
U.T.M. au desfășurat o susți
nută activitate pentru întărirea 
disciplinei. Drept rezultat, în 
ultimele luni nemotivatele în 
rîndurile tineretului sînt cazuri 
cu totul izolate. Aceasta a in
fluențat în bine activitatea bri
găzilor de tineret. Dacă anul tre
cut, din cele 74 brigăzi au fost 
luni cînd rămîneau sub plan 
cite 30—35 brigăzi, în prezent 
numărul brigăzilor rămase în 
urmă s-a redus la 10—15.

întărirea disciplinei în cadrul 
brigăzilor de tineret, preocupa
rea pentru ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, au a- 
sigurat obținerea unor rezultate 
însemnate în lupta pentru spo
rirea productivității muncii. In 
cursul lunii trecute, productivi
tatea realizată pe exploatare a 
atins peste 0,910 tone pe post 
In primele rînduri ale lupte? 
pentru o productivitate înaltă se 
situează și brigăzile de tineret, 
între care cele conduse de tov. 
Dioancă Sabin, Spînu Petre, 
Huda Mihai, Velek Ioan și altele.

Tineretul exploatării noastre a 
obținut însemnate succese și în 
acțiunile de muncă patriotică. La 
mina noastră avem create 24 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, cuprinzînd aproape 900 
de tineri. Prin acțiunile între
prinse, brigăzile de muncă pa
triotică au realizat peste 14.000 
lei economii.

Mobilizați de organizațiile de 
partid și de U.T.M., tinerii mi
neri din Lupeni participă cu a- 
vînt la întrecerea socialistă în 
întîmpinarea celui de-al 111-tea 
Congres al P.M.R. Elanul lor în 
muncă va fi încununat, cu sigu
ranță, de succese de seamă în 
lupta pentru o producție ieftină, 
de bună calitate.

JURA IOAN
secretarul comitetului U.T.M. 

mina Lupeni

numărului 
odată mai

de tovarăși. Creșterea 
de cursanți dovedește 
mult interesul oamenilor muncii 
față de această nouă formă de râs- 
pîndire a științei și culturii în 
rîndurile oamenilor muncii.

O atenție deosebită s-a acordat 
activității extrașcplare. Astfel, au 
fost organizate excursii la termo
centrala Paroșeni, s-au făcut vi
zite la laboratoarele institutului 
de mine din Petroșani, s-au pre
zentat mai multe filme documen
tare legate de minerit.

In această direcție trebuie sub
liniat ajutorul și sprijinul deose
bit primit din partea conducerii 
institutului de mine Petroșani. 
Profesorii Tomescu Iiie și Pop 
Aurel, nu au precupețit niciun efort 
și au venit la clubul minier Pe
trila pentru a prezenta lecții bine 
pregătite în cadrul catedrei de 
socialism științific. Vizitele la la
boratoarele institutului au fost în
totdeauna însoțite de proiecții de 
filme documentare și de prezen
tări tehnico-științiîice ținute de 
profesorii institutului.

In cadrul cursului, paralel 
prezentarea lecțiilor, s-a insistat 
și așupra demonstrațiilor practice. 
Astfel, la geometrie au fost pre
zentate aparatele topografice și 
modul lor de utilizare, fiecare 
cursant a efectuat o lucrare prac
tică în laboratoarele C.C.VJ.

Seminariile organizate pînă în

cu

La expoziția radioamatorilor

In sala fondului plastic din Petroșani, de cîteva zile, locul 
tablourilor și al picturilor a fost luat de diferite aparate electri
ce, majoritatea construite de radioamatorii din Petroșani. înde
lungata lor activitate, puțin cunoscută de marele public, apare 
acum în evidență prin expoziția deschisă cu prilejul zilei radio
amatorilor (7 mai). Aparatele expuse aici de diferite tipuri, mă
rimi și întrebuințări, purtînd fiecare un bilețel cu denumirea Iui 
și numele (sau consemnul) constructorului, sînt examinate și ad
mirate de numeroși vizitatori.

IN CLIȘEU: Un aspect de la expoziția radioamatorilor din 
Petroșani în care un pionier examinează atent „Amplificatorul de 
antenă cu 4 etaje pentru televiziune (construit de YO2—1733) 
Conyar Tiberiu.

-----------------O—-------- ■-----

Reducerea consumului specific 
de lemn —• preocupare a colectivului 

sectorului
Ca urmare a muncii politice 

desfășurate de comuniști și a 
măsurilor luate de conducerea sec. 
torului, consumul lemnului de mi
nă a fost redus în ultimele luni. 
Dacă înainte la armări se foloseau 
bandaje noi, acum acestea sînt 
făcute din lemn vechi, fapt ce a- 
duce sectorului economii însem
nate. In ultimele luni din acest 
an, minerii au economisit canti
tăți însemnate de lemn, seîndură, 
contribuind la reducerea prețului 
de cost al producției. De pildă, 
brigada condusă de tovarășul K.ar- 
da Emerik, care lucrează la aba
tajul cameră nr. 19 vest, a făcut 
economii de material lemnos în 
medie de 3,67 lei la tona de căr
bune, iar brigada tovarășului 
Țurcaș loan, din abatajul cameră 
nr. 1 V. stratul V, a realizat eco
nomii la lemnul de mină de 3,60 
lei pe tona de cărbune. Realizări 
importante în această direcție a 
înregistrat și brigada din abata
jul nr. 17, orizontul 10 A, condu
să de tovarășul Munteanu C. care, 
reducînd consumul specific de 
lemn, a obținut o economie de 
1,90 lei pe tona de cărbune.

Conducerea sectorului se îngri
jește ca fiecare brigadă, după ter
minarea cîmpului de cărbune, să 
facă poditura abatajului cu văn- 
drugi, reducînd astfel consumul 
de cherestea care este mai scum
pă. Economii importante în aceas
tă privință au obținut și muncito
rii din echipele de întreținere cum 
sînt cele conduse de tovarășii 
Munteanu loan 83, Moldovan Teo
dor și alții care la lucrările de 
rearmare a galeriei direcționale în 
culcușul stratului 3, între numă
rul 17—19 și altele, au folosit nu
mai bandaje confecționate din 
lemn vechi.

In întrecerea ce se desfășoară 
în cinstea Congresului partidului, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
sectorului și-au propus ca . obiec
tiv principal, reducerea și pe mai 
departe a consumului specific de 
lemn — rezervă importantă pe 
calea reducerii prețului de cost al 
cărbunelui și obținerii de economii.

Z. S.

Minerii sectorului IV al minei 
Petrila obțin însemnate realizări 
în întrecerea socialistă pentru în
deplinirea angajamentelor luate 
în cinstea celui de-al IH-lea 
Congres al P.M.R.

Organizația de partid din sec
tor desfășoară o susținută muncă 
politică în rîndurile minerilor pen
tru a-i mobiliza la gospodărirea 
cu grijă a lemnului de mină. In 
acest scop biroul organizației de 
bază a trasat sarcină membrilor 
și candidaților de partid de a an
trena pe fiecare muncitor din sec
tor la reducerea consumului de 
materiale. Așa de exemplu, maiș
trii mineri, șefii de brigăzi, au 
primit sarcina să urmărească în
deaproape folosirea rațională a 
consumului de materiale pe fiecare 
schimb și să țină evidența pe bri
găzi asuptra materialului consu
mat și a economiilor realizate.

Agitatorii au vorbit muncitori
lor din abataje, de la lucrările 
de pregătiri și întrețineri, despre 
importanța economisirii materiale
lor cu care lucrează, despre fap
tul că folosirea cu chibzuință a 
lemnului de mină, explozivului și 
altor materiale, duce la reducerea 
prețului de cost al cărbunelui.

prezent au dovedit că universita
tea muncitorească a ajutat cursan
ților să-și 
științifică 
tate, să 
dragostei 
și față de

Azi se ’ 
Petrila, închiderea festivă 
cursurilor anului școlar 1959 
1960, iar în ziua de 22 a acestei 
luni, cu sprijinul sindicatului mi
nier, se va organiza o excursie 
colectivă la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara.

Deși sindicatul minier a spri
jinit în suficientă măsură buna 
desfășurare a cursurilor, totuși 
nu a reușit să asigure o sală sa
tisfăcătoare pentru ținerea lecții
lor. De asemenea, prin faptul că 
participanții la cursuri au fost 
de diferite meserii, lecțiile din 
domeniul mineritului nu au fost 
destul de atrăgătoare pentru toți 
cprsanții.

Prin întocmirea - unei programe 
mai atrăgătoare, mai cuprinzătoa
re se va putea asigura în anul 
viitor o participare și mai largă 
a muncitorilor, funcj’oriarilor și 
tehnicienilor la această formă de 
răspîndire a ideilor marxism-le- 
ninismului, de popularizare a poli
ticii partidului și guvernului, de 
propagare a cunoștințelor din do
meniul tehnicii.

ing. FR. DONIN

i formeze o concepție 
despre natură și socie- 
se cultive sentimentul 

față de patria noastră
1 partid.
va ține ia clubul minier 
închiderea festivă a

Î.I.U. PEÎSOIMI

Anunță publicul consu
mator că a deschis grădi
nile de vară care oferă 
toate condițiile unei des
tinderi plăcute.

lliiilali liădinile Î.LP.L
„Minerul" și 

„Constructorul" — 
Petroșani 

„Gambrinus" — iscroni 
„Minerul" — Lupeni 

VEȚI GĂSI AICI: 

Diferite băuturi 
răcoritoare 
Bere și vinuri 
de bună calitate 
Grătar special

ANUNȚ 
Pentru sezonul 

de primăvară și vară, 

O.C.L. Produse 
Industriale 
Petroșani,

pus în vînzare prin

II

Jl

a
toate magazinele de țe
sături, un bogat și vari

at sortiment de :

imprimeuri 
din țesături 

de bumbac 
și mătase 

Vizitați magazinele de 
textile ale O. C. L. Pro

duse Industriale.

Oameni ai 
din Valea

I T I Ț

STEAGUL ROȘU
C

muncii 
Jiului
I

o
i»

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 

TRIMESTRIALE
și SEMESTRIALE

Primesc abonamente 
DIFUZORII VOLUNTARI 

din întreprinderi 
și Instituții 

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

t
♦ t 
î
♦ 
f1

In alentia vînâforilor și pescarilor sportivi
Cu începere de la 5 mai pînă la 15 iunie este interzis 

pescuitul de clean, mreană și scobar în toate apele de șes 
și de munte precum și în bălți, ekștee și lacuri, între aceste 
date fiind cuprinsă perioada de înmulțire.

In ziua de 20 mai a. c. orele 17 se ține ia sediul filialei 
conferința educativă. La Petroșani vor participa vînătoril și 
pescarii din Petroșani, Petrila, Lonea.

In aceeași zi, conferința se ține și ia Lupeni unde vor 
participa vînătorii și pescarii din Lupeni, Vulcan, Uricani, 
Cîmpu lui Neag. Prezența obligatorie.

♦

r
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IN PREAJMA CONFERINȚE? LA NIVEL ÎNALT
Mesajul adresat Conferinței de către 

fruntași ai vieții publice din diferite țări
NEW YORK 14 (Agerpres).
Ziarul „New York Times** a 

publicat mesajul adresat parti- 
cipanțjlor la Conferința la nivel 
înalt, semnat de 20 de fruntași 
ai vieții publice din diferite 
țări. Printre semnatarii mesa
jului se află Lester Pearson 
(Canada), Bertrand Russel (An
glia), Ilya Ehrenburg (Uniunea 
Sovietică), Pablo 
tin Luther King 
Cousins (Statele 
natarii mesajului 
tanților celor mai 
lume „ca la această conferință 
istorică să acorde atenția prin
cipală dezarmării eficiente. Aș
teptăm îndeosebi de la dv. să

Casals, Mar- 
și Norman 

Unite). Sem- 
cer reprezen- 
inari țări din

biruiți puținele dificultăți care 
stau în calea spre încheierea 
unui acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arme nu
cleare. O asemenea realizare ar 
fi salutată de toți ca un pas real 
înainte pe calea spre o pace trai
nică. In actuala etapă grea a is
toriei omenirii în fața dv. se 
deschid perspective fără prece
dent. Vă urăm succes".

Ziarul „New .York Times" cere 
cititorilor săi să se alăture aces
tui apel. „Alăturați-vă declarației 
fruntașilor vieții publice care vor 
remite acest apel șefilor guver
nelor care participă la conferin
ța la nivel înalt".

•O-----------------

Cuvîn ta rea lui 
la sosirea

Stimați domni!
Mă bucur foarte mult că am 

sosit din nou la Paris, capitala 
Franței ospitaliere, pe care am 
vizitat-o de curînd și care mi-a 
lăsat atîtea amintiri frumoase și 
plăcute. Vreau să mulțumesc în
că odată președintelui Republicii 
Franceze, generalului Charles 
de Gaulle, oamenilor de stat și 
fruntașilor vieții publice din 
Franța, întregului popor francez 
pentru primirea excepțional de 
călduroasă și prietenească care 
mi-a fost făcută în timpul vi- 

~ pentru .numeroa-’ 
telegrame de sa- 

emoționat pro-

zjtei în Franța, 
sele scrisori și 
lut care m au 
fund.

întîlnirile și 
numeroși reprezentanți ai mare
lui popor francez au arătat în 
mod convingător că 
Uniunii Sovietice și 
Franceze năzuiesc cu 
spre pace, spre dezvoltarea și 
întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre țările noastre.

Convorbirile pe care le-am a- 
vut cu președintele de-Gaulle au 
fost foarte 
mat- faptul 
de guverne 
portant în 
destinderea 
nale și în 
bune între

Folosesc 
transmite tuturor francezilor 
salut fierbinte din partea popoa
relor Uniunii Sovietice, din par
tea guvernului sovietic și urări 
de prosperitate și măreție Fran
ței.

Apropiata întîlnire la cel mai

convorbirile cu

popoarele
Republicii 

ardoare

utile. Ele au confir- 
că întîlnirile șefilor 
au un rol foarte im- 
întărirea păcii, în 
încordării internațio- 
dezvoltarea relațiilor 
țări.
acest prilej pentru a 

un

N. S. Hinișciov 
în Paris

înalt nivel a conducătorilor de 
stat ai Uniunii Sovietice, Fran
ței, Statelor Unite ale Americii 
și Marii Britanii are o mare im
portanță în viața internațională. 
Cu prilejul întîlnirii noastre an
terioare ne-am cunoscut destul 
de bine și sper că acest lucru 
va contribui la desfășurarea cu 
succes a lucrărilor Conferinței. 
Avem de examinat cele mai ur
gente probleme internaționale 
și trebuie să încercăm să gă
sim căile de rezolvare a lor în 
interesul tuturor popoarelor.

Deși toate popoarele doresc 
fără îndoială întărirea păcii și 
destinderea încordări internațio
nale este îndeobște cunoscut că 
mat ales în ultimul timp, în u- 
nele țări cercurile influente care 
caută să reînvie „războiul rece" 
și să împiedice însănătoșirea si
tuației internaționale și-au inten
sificat simțitor activitatea.

Să sperăm că eforturile 
nu 
rea 
rea 
rea 
lea

Poziția R. D. Germane 
față de rezolvarea 

problemei dezarmării 
generale și totale

Interviul lui W. Ulbricht
BERLIN 14 (Agerpres)
După cum s-a anunțat la Ber

lin, Walter Ulbricht, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, a acordat un interviu unui re
prezentant al societății americane 
de televiziune „National Broad
casting Company". In acest inter
viu Walter Ulbricht a expus po
ziția Republicii Democrate Ger
mane față de rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale așa 
cum a fost propusă de N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

Walter Ulbricht a subliniat 
eesitatea încheierii tratatului 
pace cu cele două state germane 
,și a lichidării 
diei de război 
dental

Adresîndu-se 
lor Unite ale 
Ulbricht a declarat:

Știți la fel dc bine ca și mine 
că dacă asupra Germaniei 
cădea bombe atomice ele vor 
dea și asupra Statelor Unite 
Americii. Scopul Conferinței 
nivel înalt constă 
chidarea focarelor 
război care există 
Vrem ca să servim 
întreaga lume. Nu 
și cetățenii Statelor Unite ale 
mericii vor pace.

Walter Ulbricht a chemat pe 
prezentanții Statelor Unite 
Americii, Marii Britanii și Franței 
la conferința la nivel înalt să 
încheie un acord cu privire la 
asigurarea păcii, călăuzindu-se 
după principiile coaliției antihit
leriste

de

ne-
de

focarului prime]- 
din Berlinul occi-

cetățenilor State-
Americii. Walter

vor 
că- 
ale 
la

11-
de

așadar în 
primejdiei 
în Germania, 
cauza păcii în 
ne îndoim că

A-

re
ale

Oameni de știință și artă sovietici 
aleși membri ai Academiei americane 

de știin|e și arte
NEW YORK 14 (Agerpres).
La sesiunea sa anuală de la 

Brooklyn (statul Massachusetts), 
Academia americană de științe 
și arte a ales ca membri de o- 
noare ai academiei pe A. N. 
Nesmeianov, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., și pe 
N. N. Bogoliubov, L. D. Lan
dau, L. 1. Sedov, membri activi 
ai Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

G. S. Ulanova, artistă a po
porului din U.R.S.S., a fost a- 
leasă membră de onoare a aca
demiei.

Academia americană de știin
țe și arte a fost înființată în a- 
nul 1780. Ca membri ai acade
miei sînt aleși cei mai remar
cabili oameni de știință, de 
cultură și fruntași ai vieții pu
blice.

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

Populația Coreei de sud continuă 
lupta pentru libertate

SEUL (Agerpres).
Populația din- Coreea 

continuă să-și exprime 
față de încercările autorităților 
sud-coreene de a menține regi
mul instaurat de Li Sîn Man.

Potrivit știrilor apărute în 
presa sud-Coreeană, studenții de 
la Universitatea „Hanyang" din 
Seul au declarat o grevă cerînd 
demisia rectorului universității 
și a altor profesori, unelte ale 
lui Li Sîn Man, care calcă în 
picioare drepturile studenților și 
regulile de 
versității.

La Taegu 
denți de la 
ungbook" au

de sud 
opoziția

funcționare a Uni-

peste 4.000 de stu- 
Universitatea „Kv- 
declarat grevă pre-

—O-----

Un avion american 
a vioiat spațiul aerian 

al R. P. Chineze
PEKIN 14 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

China Nouă, la 13 mai între o- 
rele 11,20 și 11,26 (ora locală) 
un avion al forțelor navale ale 
Statelor Unite a violat spațiul 
aerian al R. P. Chineze în re
giunea insulelor Iunsin, Sih și 
Sib din provincia Guandun.

In legătură cu aceasta purtă
torul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze a fost împuternicit să dea 
un nou avertisment serios.

zentînd conducerii universității o 
petiție în care cer înlăturarea 
profesorilor corupți.

Peste 800 de muncitori de la 
fabrica de produse ceramice din 
Pusan au încetat lucrul și au 
manifestat pe străzile orașului 
cerînd plata imedia'tă a salarii
lor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

S. U. A. livrează avioane 
cu reacție ciankaișiștilor
PARIS 14 (Agerpres).
După cum anunță coresp 

dentul din Taipe al agenții i 
France Presse, Dudley Sharp, 
ministrul Aviației al S.U.A., a 
declarât la 13 mai că „într-un 
viitor apropiat" guvernul S.U.A. 
va pune la dispoziția ciankai
șiștilor avioane de vînătoire cu 
reacție de tip „F-104 Starfighter".

lor 
vor avea succes și discuta- 
unor probleme ca dezarma- 
generală și totală, lichida- 
rămășițelor celui de-al doi- 
război mondial și încheierea

Tratatului de pace cu Germania 
relațiile dintre Est și Vest vai 
da rezultate folositoare cauzei 
păcii generale.

Ne dăm. bine seama, ce mari 
speranțe își pun popoarele din 
lumea întreagă în întîlnirea con
ducătorilor celor patru puteri. 
Guvernul sovietic va depune toa
te eforturile pentru succesul 
Conferinței, pentru ca această 
conferință să ducă la slăbirea 
mai departe a încordării inter
naționale, la întărirea păcii 
securității popoarelor.

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

Declarația lui Macmillan
LONDRA 13 (Agerpres) TASS 
Luînd cuvîntul în numele opo

ziției în încheierea dezbaterilor 
pe marginea problemelor de poli
tică externă, care au avut loc 
în Camera Comunelor, laburistul 
Healey Denis a declarat că nu 
noate fi justificată în nici un fel 
declarația lui Herter cu privire 
la intenția S.U.A. de a încălca în 
mod sistematic prevederile dreptu
lui internațional din considerente
le ..necesităților lor strategice".

Primul ministru Macmillan, care 
a'luat apoi cuvîntul a declarat că 
în cursul dezbaterilor el a remar
cat o largă comunitate a speran
țelor într-un „oarecare succes" 
al Conferinței de la Paris.

Macmillan a declarat în conti
nuare că, după părerea sa, pro
blema cu privire la experiențele 
frucleare are cele mai mari pers
pective și este cea mai importan
tă din toate problemele care ur
mează să fie discutate. „Dacă în 
legătură cu această problemă va 
fi adoptată o oarecare hotărîre, a- 
ceasta va exercita o mare influen-

CARAC1 14 (Agerpres).
După cum relatează presa pa

kistaneză, între 25 și 27 mai 
va avea loc la Washington cea 
de-a 12-a conferință a consilie
rilor militari ai pactului agresiv 
S.E.A.T.O. Ziarele menționează

că conferința se va ține sub 
controlul direct al consilierului 
militar american pentru SEATO. 
La conferință se vor discuta pro
bleme în legătură cu așa-nnmi- 
ta „securitate generală milita
ră" a regiunii S.E.A.T.O.

O-----------—
Și

înță asupra problemei dezarmării 
întregime".

Referindu-se la Germania 
Berlin, premierul englez a decla
rat că, potrivit convingerii sale, 
poate fi găsit un, mijloc pentru a 
se întreprinde ceva în vederea îm
bunătățirii situației.

In legătură cu problema dezar
mării, Macmillan, a declarat că. 
deși la Conferința la nivel înalt 
nu va putea fi încheiat un acord 
privitor la dezarmare, totuși se 
poate întreprinde o încercare de 
a ajunge la un acord cu privire 
la unele principii de bază, dîn- 
du-se, apoi, instrucțiuni privi* 
toare la elaborarea detaliilor co
mitetului celor 10 țări pentru 
dezarmare...

Oricît s-ar deosebi din punct de 
vedere ideologic, a declarat Mac
millan în încheiere, țările înțeleg 
totuși că într-o lume atît de strim
tă cum devine în prezent lumea 
noastră, ele trebuie să trăiască 
în pace alături una de cealaltă.

Dezbaterile s-au încheiat fă
ră să se treacă la vot.

Ș»

Poziția guvernului indonezian 
față de trimiterea de noi trupe olandeze 

de vest
Irianului de vest. Indonezia nu 
vrea un conflict armat cu Olan
da. Dar dacă Olanda trimite în
tăriri în Irianul de vest, nave 
de război și avioane, noi nu pu
tem rămîne nepăsători. Dacă O- 
landa va provoca un conflict ea 
își va asuma răspunderea, 
că va fi necesar noi vom 
punde la forță prin forță.

în Irianul
14 (Agerpres). 
unei conferințe de

HAVANA 
In cadrul 

presă care a ținut-o la Havana 
ministrul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Subandrio, a preci
zat poziția guvernului indone
zian față de trimiterea de noi 
trupe de către Olanda în Tria- 
nul de vest.

Noi, . a spus Subandrio, vom 
folosi forța pentru eliberarea

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

Declarația Consiliului național al păcii 
din Australia

căzut de acord că Irianul 
vest aparține Indoneziei.

„Refuzul olandezilor de a 
ce tratative și faptul că ei 
mit arme și trupe în Irianul de 
vest, se spune în declarație, a- 
rată că ei sînt pregătiți să fo
losească forța împotriva Indone
ziei. Noi cerem ca guvernul aus
tralian să-și exprime protestul 
împotriva trimiterii de noi tru
pe olandeze în această regiuue".

SYDNEY 14 (Agerpres).
Consiliul Național al Păcii 

Australia a dat publicității o 
clarație în care se arată că pla
nul Olandei de a trimite noi 
trupe și armament în Irianul de 
vest reprezintă o amenihțare 
pentru pacea și securitatea Aus
traliei. In declarație se subli
niază că majoritatea membrilor 
Organizației Națiunilor Unite au

din 
de-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 1 Petroșani, Sir, Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban 322.
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PROGRAM DE RADIO
16 mai

PROGRAMUL I. 7,15 Muzică 
distractivă, 8,00 Cîntece și jo
curi populare romînești, 9,30 Un 
tăciune șLun cărbune: „Piatra 
cea fierbinte" de Arkadii Gai
dar, 10,00 Soliști și orchestre de 
muzică populară romînească, 
10,30 Interpreți sovietici, soli , i 
păcii în lumea întreagă, 11 •

științific (reluare/, 
,Din umbra crematoriu

lui", roman de Oliver Lustig 
(fragmente), 13,05 Concert de

Almanah
12,25 •-
lui , lUllldll 
(fragmente), 
prînz, 14,00 Folclorul în prelu
crarea
16,00 
păcii" '
17,30 Prog^ajn muzical pentru 
fruntașii fn producție din J in-

compozitorilor noștri, 
„Interpreți, partizani ai 

Cîntă Paul Robesort,

dustrie și agricultură, 18,30 Mu
zică ușoară romînească, 19,30 
Teatru la microfon: „Scurtă 
convorbire", comedie de Levi- 
dova. PROGARMUL II. 14,07 
Muzică ușoară, 14,30 Muzică 
corală romînească, 15,00 Muzi
că populară din Ardeal, 16,30 
Vorbește Moscova ! 17,00 Din 
folclorul popoarelor, 17,25 Sfa
tul medicului, 18,05 Cîntece de 
pace și prietenie, 19,45 Tribuna 
Radio : Un important eveniment 
internațional: „Conferința
nivel înalt", 20,00 Melodii 
lare romînești, 20,30 „Din 
țiile lui George Enescu", 
Muzică de estradă, 21.45 
trete de artiști amatori.

Radiojurnale șt buletine 
știri. Programul 1: 5,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15.00; 
19,00; 21,00; 23,52.
gramul II. 14,00; 16,00; 
21,00; 23,00.
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la 
popu- 
crea- 
21,15 
Por-

de 
6,00j 
17.00;

Pro- 
18.00;

CINEMATOGRAFE
16

PETROȘANI
BRIE: Revolta , , __ .
SAHIA: Lilly; PETRILA : Som
brero; LONE A: Oaia cu 5 pi
cioare; ANINOASA: Inimă de 
mamă; VULCAN: Băieții noș
tri; LUPENI : Întîlnire cu viața; 
URICANI: Voci în insulă.

mai
— 7 NO1EM. 

peonilor; AL.
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