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Pregătirilor de iarnă 
o atenție deosebită!

...25.000 kg. 
nădăcinoase, 
6.000 kg. legume diferite, 2.800 
kg. ceapă uscată, 10.000 kg. var
ză și cîte altele nu sînt cuprinse 
în planul de aprovizionare pentru 
perioada de iarnă, a cantinelor 
care deservesc pe muncitorii mi
neri și constructori din Valea Jiu
lui. Acum, odată cu începerea 
toamnei, acest plan începe să fie 
tradus în viață, s-au făcut pregă
tirile necesare ca : 
văruirea podurilor, 
unde va fi de
pozitată ceapa ; 
curățirea butoaie
lor pentru varză, 
pregătirea pivni
țelor, lăzilor, nisipului, necesare 
însilozării de rădăcinoase.

...Cărbunii și lemnele își așteap
tă cumpărătorii, la depozitul de 
combustibil din Petroșani. Oame
nii muncii vin zilnic la depozit 
pentru a se aproviziona cu aceste 
mărfuri de sezon. Dar, mai greu 
este transportul. I.C.O. nu trimite 
mașini decît rar, și atunci numai 
cîteva ore pe zi. De acest fapt pro
fită căruțașii particulari... Și în
treprinderea forestieră livrează de
pozitului într-un ritm lent lem
nele.

...La I.U.T. Livezeni toate re
zervoarele sînt pregătite pentru a 
fi umplute cu benzină. Fierul vechi 
este adunat de prin curte aștep- 
tîndu-se numai expedierea lui, u- 
tilajele sînt grupate în jurul ate
lierelor de reparații, în magazii 
se fac pregătiri pentru a se depo
zita piesele de rezervă mai des 
solicitate în transportul auto, iar-

cartofi, 6.000 kg.
8.000 kg. bulion,

Trei aspecte diferite din locuri 
diferite despre pregătirile de iar
nă, dar care toatț vorbesc despre 
preocuparea bunilor gospodari în 
aceste zile de toamnă. Fiind vorba 
de cantine, de aprovizionarea 
populației, de asigurarea pentru 
iarnă a întreprinderilor cu cele 
necesare bunei activități, de aceea 
acestei probleme însemnate tre
buie să i se acorde o atenție 
deosebită. Sînt mulți buni gospo
dari care din timp se preocupă de 

pregătirile necesare 
de iarbă. Așa 
sînt conducerile de 
la U. R. U. M. P.; 
preparațiile de căr
bune, depoul și 

Petroșani. Mai sînt

ȘT. M1HAI

(Continuare în pagi 3-a)
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extrase peste

Din activitatea tinerilor de la preparafta Petrila

II, s-a dat un
65 tone. Iar mi-

sectorul IV В cele 
frumoase realizări 

ct ținut minerii 
cdftduși de

tuziastul colectiv de la 
exploatarea minieră Lu- 
penî întîmpină conferința 
de dare de seamă ale
geri a comitetului de 
partid cu însemnate suc
cese în producție.

cocsificabil peste planul

Muncind 
harnicii mineri ai 
peniului au obținut re
zultate deosebit de fru
moase in extragerea căr
bunelui cocsificabil. En-

• 836 tont cărbune
zilei de 5 octombrie 1961 ;

• Toate sectoarele minei și-au depășit sar
cinile planului zilnic;

•.."Sectorul 11 fruntaș pe exploatare;
• Mari cantități de cărbune 

plan ăe brigăzile miniere. •

La toate locurile de 
muncă lucrul s-a desfășu
rat cu mult spor. Mai cu 
seamă în abatajele briga
dierilor delegați la con
ferința de partid succe
sele au întrecut așteptă
rile. Frontaliștii conduși 
de comunistul Ghioancă 
Sabin, din sectorul III, 
au trimis la ziuă în afara 
planului zilnic 142 tone 
de cărbune de calitate. 
Și din frontalele în care 
lucrează brigada condusă 
de Nagy Andrei, de la

sectorul 
plus de 
nerii conduși de Musta 
Alexandru, din același 
sector, și-au depășit pla
nul cu 63 tone de cărbu
ne. Sectorul II s-a situat 
fruntaș în extracția căr
bunelui pe ziua respecti
vă.

In 
mai 
le-au
frontalist:
Lucaci Andrei care :i-au 
depășit planul cu 89 tone 
de cărbune.

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

stația C.F.R.
însă și gospodari care își spun că 
iarna-i încă departe (?). Așa sînt 
tovarășii de la depozitul Compe- 
trol al cărui teren este inundat 
de apă. Așa se crede la unele 
șantiere de construcții unde o sea
mă de materiale stau încă împrăș
tiate, iar condițiile pentru trecerea 
la lucru interior, în mediu încăl
zit, nu sînt încă asigurate ; la li
nele mine ca Lupeni, Uricani, Lo
nea, unde sînt multe de adunat și 
rinduît în jurul exploatărilor îna
inte de a cădea ploi și zăpezi.

Timpul însă nu așteaptă. Sîntem 
în trimestrul patru. De aceea, fie
care conducere de exploatare mi
nieră, uzină, șantier, atelier, can
tină, unitate comercială să-șî alcă
tuiască planuri cu măsuri concrete

f CIFRE GRĂITOARE
Cîteva. adeverințe eliberate de serviciul con

tabilității a pr parației Petrila atestă contribuția 
tineretului la realizarea de economii la rubrica : 
preț de cost. Numai în prima jumătate a anului 
economiile realizate de tineretul preparației depă
șește cifra de 130.000 lei.

Iată doar cîteva cifre și fapte grăitoare. Bri
găzile U.T.M. dte muncă patriotică din cadrul or
ganizațiilor de bază U.T.M. de la spălătorie, 
transport, atelierul electric și haldă, în frunte cu 
tinerii Marcu loan. Doboș Emilian, Jurca Nicolae, 
Felea Alexandru și Ivașcu Constantin au adunat 
toată cantitatea de fier vechi din cadrul preparației 
și au încărcat-o în vagoane cu destinația : Com
binatului. siderurgic Hunedoara. Adeverințele ser
viciului contabilității arată că s-au contabilizat 
economiile rezultate din colectarea a 127.410 kg 
fier vechi din care numai în luna 
septembrie a fost adunată o can
titate care se ridică la valoarea 

de 3.600 Iei.
La numele celorlalți se mai a- 

daugă și al utemiștilor Resiga 
Nicolae, Hagiu Sabin, Keberle 
Ferdinand, Florea Elisabeta, 
Meszaroș Chiriac care au parti
cipat cu însuflețire la toate ac
țiunile patriotice întreprinse de 
brigăzile U.T.M. de muncă pa
triotică diin cadrul preparației.

IN TIMP
Pînă la 1 octombrie, 

întreținerea parcului de 
transport la mina Ani- 
noasa a aparținut secto
rului VI. In urma unei 
analize s-a constatat că 
întreținerea parcului se 
desfășoară defectuos, da
torită faptului că, oame
nii care lucrau la repa
ratul vagonetelor și ■ a 
căruciorelor erau folosiți 
și la alte munci.

Aceasta a făcut ca zeci 
de vagonete și cărucioare 
să rămînă nereparate și 
răsturnate prin galerii, 
iar sectoarele să ducă lip
să de vagonete.

De la 1 octombrie re
paratul vagonetelor și în 
general întreținerea par-

SCUPT
cufui d? transport a fpsț 
încredințat sectorului me
canic.

In numai 3 zile de la 
această dată, datorită or
ganizării mai judicioase 
a muncii, lucrătorii de la 
intreținerea parcului de 
transport au reușit să 
repare 74 vagonete și 21 
cărucioare, iăr altor 50 li 
s-a făcut reVizia și au 
fost Unse.

Merită scos în eviden
ță aportul adus de echi
pele de lăcătuși, conduse 
de Novac Petru, . Perr 
Ștefan și Damaschin Ilie 
care s-au situat în frun
tea acestei acțiuni, dînd 
în același tiriip și lucru 
de calitate.

...A sosit ziarul. Oare despre Amnoasa scrie ceva ? Scrie și 
încă cu cuvinte de laudă : mina și-a depășit planul pe septembrie 
cu aproape 2000 tone cărbune de bună calitate. Dar despre secto
rul IV scrie? Scrie că minerii sec torului. a-u dat peste plan mai 
bine de 2700 tone de cărbune cur at. Citind astfel de vești în ziar, 
minerii Vass Grigore, Berci Alex andru, Buliga Vasile, Vasiliu 
Virgil și Bledea Vasile (din clișeu) încearcă sentimentul mîndriei 
că la succesele sectorului IV și a le minei și-a dat cu prisosință 
contribuția și brigada lui lane V ictor din care fac parte.
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FRAȚII DIN ACEEAȘI BRIGADA
(E

Calificalive 
îmbucurătoare

De curînd. un număr de 22 
tineri muncitori ai preparației 
Petrila au încheiat cu succes 
cursul de specializare în funcția 
de preparator cărbune. Tehno
logia profesională, matematici și 
geometrie, desen tehnic și teh
nica securității au fost cîteva 
din materiile predatp la care 
nib oritatea cursanților au pri
mit calificative de : foarte bine 
și bine.

Printre cei care s-au prezen
tat cel mai bine în perioada 
cursului de specializare cît și la 
examene au fost tovarășii ^usu 
Constantin. Mihăilă Aurica, Cor- 
ban Gheorghe, Stoica Ioan și 
alții.

Sini trei frați. Lucrează in a- 
ceeași brigadă. Au aceeași mese
rie. De multe ori. s-a întîmplat' 
ca minerii din Lonea să-i con
funde. Seamănă leit unul cu altul. 
Nu rare au fost cazurile cind lui 
Petru îi spuneau luliu sau lui 
luliu, Blaj. Cu toate acestea însă 
Petru pare puțin mai trecut. Fața 
lui aspră și lunguiață este străbă
tută de cute subțiri, ochii măs
linii arată un aer de severitate 
și inteligență.

Om calculat și calm, cu mersul 
domol și apăsat, răspunde celor 
cu care stă de vorbă judecat. Fie
care

— Cu cîtva timp în urmă în 
brigada lui Deak s-a întîmplat 
o mică „ceartă”, lată cum s-au 
petrecut lucrurile.

...Blaj, cel mai mic dintre frați, 
este și șef de schimb. Trebuia să 
prindă o surpare într-o lucrare

vorbă e „așezată” la locul

Cind vine vreun om din bri- 
condusă de Deak P. să-i a-gada

prob concediul, nici nu stau pe gîn- 
duri. Știu că lucrurile în brigadă 
o să meargă bine, oamenii s-au 
înțeles, că doar Deak cintărește 
bihc orice ;r:> n înainte de â-l face 

spunea mai zilele trecute to
varășul inginer Boghe Carol, șe
ful sectorului 111 de la mina Lo
nea.

Și într-adevăr așa este. Cind 
lipsește vreun om din brigadă, 
ceilalți pun umărul mai vîrtbs, tar 
lipsa lui nu se simte.

veche unde urma să atace o ga
lerie.

— Nu se poate, Petre. E foar
te greu. E 
. — Dar 
muncit tu 
Nici să nu

Schimbul
Blaj n-a putut prinde surparea. 
Nici schimbul următor.

Deak Petru cam supărat, le-a 
spus-o în față minerilor din cele 
două schimburi.

— Eu vă știu mai energici. De 
lucrat știți să lucrați bine. Atunci 
de ce n-ați prins surparea ?.

periculos...
ce, numai acum 
la asemenea lucrări ? 
te aud, vorbind.

pe care-l conduce

ai

Și pentru a le dovedi celor din 
brigadă că se poate munci mai 
■pine, el a fost primul care ă în
ceput lucrul spumnau-t fiecăruia 
ce are de făcut. Cu fiecare. schimb 
„gura' surpării se închidea, se 
făcea tot mai mică.

Ni văzut că se poate mun
cii? Iți trebuie puțină îndrăzneală, 
judecată și lucrul merge de mi
nune.

Ortacii din brigadă au pus pri
virile în pămînt fără să scoată 
nici o vorbă. Blaj și cu luliu in
tr-un tîrziu își priviră fratele cu 
nedumerire. Fratele lor Petru pă
rea mai așezat, mai blind. Și a- 
cum așa dintr-o dată s-a supărat 
pe ei...

— Degeaba .vă uitați așa nu 
știu cum la mine. Știu că am 
dreptate. Și să mai știți un lucru. 
Trebuie să îndepliniți conștiincios 
sarcinile ce vi se trasează. Trea- 
ba-i treabă și ea trebuie făcută.

De atunci a. trecut mai mult 
timp. „Certuri” asemănătoare n-au 
mai avut loc în brigada lui Deak.

...Pe la jumătatea lunii trecute 
Deak Petru- a fost chemat la sec
tor.

— La orizontul 706 trebuie să 
săpăm un suitor lung de 33 metri.
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Lucrarea este urgentă. Aveți 20 
de zile, pentru lucrare — ii spuse 
șeful sectorului.

— O să începem deîndată. Nu
mai să ni se dea tot ce trebuie.

— Nici o grijă — îi răspunse 
șeful sectorului.

Zilnic, șeful sau locțiitorul șe
fului de sector mergea pe la bri
gada lui Deak. In fiecare zi> la 
sfîrșitul schimbului 1, în biroul 
sectorului puteau fi auzite discu
ții la adresa lui Deak. „Merge 
bine cu suitorul și face un lucru 
de ți-e mai mare dragul să-l pri~ 
vești: 3 m. I. înaintare pe zi !"•

Au trecut doar 13 zde, Șt 4e~ 
ful de brigadă putea raporta con
ducerii sectorului: „Suitorul este 
gata pentru recepție”.

— Meriți laude tovarășe Deak 
— spuse șeful de sector. Am vă
zut suitorul și sânt mulțumit de 
lucrul pe care l-ați făcut. '

Frații Deak Petru, luliu și Blaj 
sînt fii de miner. Născuți și cres
cuți în Valea Jiului au îndrăgit 
meseria tatălui lor care a lucrat 
peste 40 de ani în minele din Va
lea Jiului. Ei sînt urmași demni 
care aduc numai cinste familiilor 
lor. Pe bună dreptate se vorbește 
de bine despre 
la sectorul III 
Merită stimă și

cei trei Deak de 
al minei Lonea. 
respect.

F. ISTRATE
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CURIOZITĂȚIVITRINA DE
toate

etec- 
elec 

ale
(este 

are
comutator, 

alternativ

întrebați ce ane co- 
oră tirzie cu o ges- 

și un claxon. Locui-

Din laboratoare și din sta
țiile de radîoemisie, electronica 
pătrunde tot mai mult în 
ramurile industriale.

Elementul esențial al 
tronicii tl constituie tubul 
tronic (lampa de radio), 
cărui calități deosebite 
maleabil la comenzi, nu 
'inerție, poate fi 
transformă curentul 
în continuu și invers, produce 
oscilații electromagnetice și 
amplifică semnale slabe etc.) 
fac ca electronica să pătrund.
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CĂLEȘTE...

Instalațiile de călire prin 
curenți de înaltă frecvență, car 
funcționează de cîțiva ani în
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Ora tîrzie, 
gestionara și claxonul

Vă 
mun o 
donară 
torii blocurilor ,nr. 14 și 15 din 
cartierul Livezeni nu se mai în
treabă. Nu I Cînd cadranele cea
surilor indică orele 23 mulți din
tre ei sar la geamuri, deșteptați 
din somn de claxonul autobuzului 
се-și face ultima cursă în direcția 
Petroșani. Și ce văd ? Văd cum 
Jampa Ana, gestionara bufetului 
„Paring" din cartier iese pînă în 
dreptul mașinii, care între timp 

înainte de a 
omul care a 
întoarsă spre 
de așteptare 
de nerăbda- 
dată cu atîta

baj șoferesc înseamnă : La reve
dere, pe mîine 1

Numai că locatarii din împre
jurimile bufetului „Paring" s-au 
cam săturat de asemenea revederi 
și ar dori să nu mai aibă 
claxonări în plină noapte.

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

Factor poștal 
original

Factorul Pocsan Gheorghe de 
oficiul poștal Petrila este un 
scump la vedere Deși ai de 
mit scrisori mult așteptate, a 
tot sosire au fost avizate prin 
mijloace decit ale P.T.T.R. 
mandate telegrafice, scrisori reco
mandate factorul nu vine. Unele 
scrisori parcurg distanța de la poș
ta Petrila la cartierul Feru în... 
4 —5 zile.

Gurile rele susțin că factorul 
Pocsan ține cu orice preț 

evidențieze. A si m.-.eput dc 
prin originalele sale „me
de avizare și distribuire a 
folosindu-se de copiii ți 

cartierului. S ut origi-

ț 
4 
i 
i
i 
i
i

Lingă o friptură gustoasă de purcel, servită la masă, varza 
roșie este o murătură excelentă.

Duma Liidovica. o tLnă muncitoare la cantina termocen
tralei Paroșeni este de aceeași părere, lat-o preocupată cu pregă
tirea unei porții.

pri- 
că- 
alte 
sau

ț
♦
♦

ia tras la scară, însă 
urca în autobuz, ca 
uitat ceva, face calea 
bufet. După minute 
șoferul dă noi semne 
re, daxonînd, de astă 
insistență îneît la geamuri și pe 
terase apar alți locatari. Gestio
nara însă întîrzie să reapiară. 
Alte claxonări și apoi liniște. Du
pă vreun sfert de oră cînd loca
tarii conturbați și-au reluat som
nul, autobuzul le trimite, un ul
tim semnal, prelung, care în lim-

SALINE,
0 ln salina de la Cacica, la 32 

de metri adâncime, se află o bise
rică — Sfînta Barbara — săpată 
în sare, iar 40 de metri mai jos 
se găsește o imensă sală de dans, 
împrejmuită cu un balcon de lemn 
pe care sarea îl împiedică să -pu
trezească. Pe marele lac subteran 
aflat în salină, se făcea... canota/ 
după cum o dovedesc barca și 
cele două rame acoperite de cris
tale de sare.

0 Lacul Ursu, situat la Sovata 
are la suprafață o temperatură de 
19—20 grade. La un metru adîn- 
cime, temperatura se ridică la 30-- 
40 grade, 
mătate la 
se explică 
subțire de 
față lasă 
trundă în 
și să se înmagazineze, acolo, fără

---------------- 0

LACURI».
însă a-i permite să mai iasă afa
ră. l.

In Capitali au existat nu
meroase, lacuri. Actualul cartier el 
„Icoanei" era un lac. Spitalul Col- 
țea de azi e clădit pe vechiul fund 
al „Lacului Șuțului'-. Documentele 
amintesc și de „lacul de lingă lo
cul lui Dura Neguțătorul". Spre 
deosebire de celelalte care au se
cat, acesta din urmă există și azi. 
El este... lacul Cișmigiu!

0 Pînă în secolul trecut, Azuga 
se numea „Intre Prahove", datorită 
așezării ei de la îmbucătura Pra
hovei cu Prahovița. Numele „A- 
zuga" e totuși foarte vechi și e 
legat de o legendă potrivit căreia 
frumoasa Azughia, fiica împăratu- 
tului Timuș (personificare a rîului 
Timiș) s-a prăbușit în aceste lo
curi plîngîndu-și iubitul căzut în 
bătălie. Lacrimile prințesei ar fi 
născut apele Prahovei.

poștal 
să sc 
altfel, 
inc’c1’ 
pcștei 
pensionarii 
nale aceste metode, nu ? Sînt, dar 
nu sînt bune.
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unele uzine din Brașov, Reșița 
și Ploiești dau rezultate foarte 
bune. Aceste instalații se deo. 
sebesc de stațiile de emisie nu-

• mai prin modul cum este uti-
♦ Uzată energia electromagnetică 
X și, bineînțeles, prin faptul că, 
: pe cînd una este folosită le emî- 
t ferea undelor radio, cealaltă

se utilizează la încălzirea și 
lirea pieselor.
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Instantanee: Bine ap fi să nu mai fie
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LIPEȘTE...
tnstolafii asemănătoare 

fi folosite știa lipirea maseto 
plastice. Energia electromagne
tică încălzește intr-o fracțiun 
de secundă masa plastică, dup’ 
care prin presare foile de mas1 
plastică se lipesc Intre ele.
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CONTROLEAZĂ.,

Un capitol important al e’ec 
tronicii îl formează aparate’' 
de măsură și control. Așa, de 
pildă, prin intermediul uitra 
««netelor, defectoscoaoele 
derne ne ajută să detectăm de
fectele interioare din piesele 
turnate pe o bandă de hîrtie, 
aparatele electronice pot înscri 
automat situația în fiecare mo
ment a presiunilor, tempera^ 
tarilor, vitezelor dinitr-un pro
ces de producție oarecare. De 
asemenea, în automatizare, elec
tronica constituie un element 
J senț i al.

Ora 9,30. Un scrișnet de frîne 
și autobuzul se opri în stația din 
fața hotelului din Petroșani. Ca 
la orice stație, unii urcă, alții co
boară. Totul a decurs bine și ma
șina tixită de călători pornește 
mai departe. Ajunsă ia stația din 
fața O.C.L. se oprește din nou.

Printre cei се-și așteptau liniș
tiți rindul, un om bine îmbrăcat 
se înghesuia, făcîndu-și loc cu 
umărul și coatele.

— Stai că doar n-au năvălit 
tătarii — căuta să-l domolească 
o bătrinică.

— Ce, vrei să rămîn pe jos ? 
— se rățoi grăbitul.

Discuția lor a fost întreruptă 
de taxatoare.

— Luați bilete, vd rog !
Conștienți, călătorii iau bilete.

Numai „grăbitul'* e mai cu moț.
— Dumneavoastră nu luați bi

let ? — îl întrebă taxatoarea.
— Bilet ? Nu ! Nu iau.
— §i de ce, mă rog-?
— Păi dacă nu mi se face

pe scaun nu iau, e bine ?
— Nu-i bine tovarășe — îl cri

ticară ceilalți călători.
Văzînd că nu-i dă nimeni drep

tate {rină la urmă a scos bilet.
Călătorii 

se numără 
Cotorceanu 
este vorba, 
ar fi să nu mai fie nici unul.

loc

iar la un metru și ju- 
60 grade 1 Fenomenul 
prin aceea că, pătura 

apă dulce de la supra- 
căldura solară aă pă- 
pătura de apă sărată

g
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Rămase de Ia Twain
ce merg cu autobuzele 
cu miile, dar ca tov. 
Marin, că despre el 
nu prea sînt. Și bine

Concediu puțin obișnuit
O săptămînă în masivul Re

tezat 
trece 
însă

Masivul Retezat este 
dinspre Sarmisegetuza 
lea Rîului Mare, dinspre gara 
Băiești, prin comuna Nucșoara, 
dinspre gar,a Pui prin comuna 
Hobița, dinspre Petroșani — U- 
ricani prin Făgetele sau prin 
comuna Cîmpul lui Neag ca și 
dinspre Herculane 
muntele Godeanu), 
sebeș — Muntele 
Tăul Țarcului).

este idteală 
un concediu puțin 
foarte plăcut.

pentru a pe- 
obișnuit,

accesibil 
pe va-

(traversînd 
sau Caran- 

mic (pe la

Preșurile le
ii scuturat, 

prin casă am 
măturat. „Ce 
să mai facem 
oare ?“ — par 
a se întreba 
cele două mici 
gospodine.

J
< гJ?
i
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0 Monarhia, sub orice formă, 
este o jignire adusă omenirii.

Ѳ In toate țările monarhice, 
prima poruncă trebuie să fie: 
răscoala, a doua tot răscoala și a 
treia 
orice 
fie : 
și a

0
In afara celor 15 vîrfuri cu 

înălțimi de peste 2000 m., ma
sivul ne dezvăluie 80 de lacuri 
glaciare, iezere și tauri de un 
aspect impresionant. In jurul la
cului Lia, din apropierea Bucu- 
rei, O.N.T. Carpați a organizat 
o tabără de corturi care permite 
popas îndelungat in însăși inima 
masivului.

Producerea luminii in apa mă
rilor era cunoscută cu sute de 
ani în urmă. In operele sale, 
Plinius cel Bătrîn scria despre 
corăbierii care au văzut foc în 
apele mărilor și oceanelor. Pe 
vremea aceea stadiul înapoiat de 
dezvoltare a științei nu a permis 
să se 
țifică 
tăzi, 
există 
care emană lumină 
timpul nopții. Astfel, peștele lu
minos. peștele cu cap luminos, 
peștele bardă și rechinul albas
tru, care înoată și vînează noap
tea, produc lumină. Se cunoaște, 
de asemenea, meduza care noap
tea radiază o lumină slabă ver
zuie și un coral care iradiază 
lumină alfiă-roșie.

Protozoarele. animate formate 
dintr-o singură celulă, conțin in 
corpul lor o substanță grasă fos- 
forată care atunci cînd se agită 
valurile, venind in contact 
aerul, devine fosforescentă.

sint gândaci, flu- 
și licurici 
luminoase. PI an

cele inferioare

dea o explicație știin- 
acestui fenomen. As- 
însă se știe că 

unele plante și animale 
vizibilă în

cu

Și pe uscat 
tari, păianjeni 
emană radiații 
tele tn special 
(bacterii, ciuperci, alge) emit și
ele radiafii luminoase, însă ele

care

și toate celelalte porunci, în 
țară monarhică, trebuie să 

răscoala împotriva bisericii 
statului.
Fără tăgadă, creștinismul va 

exista pe pămînt și peste o mie 
de ani, în chip de sperietoare, la 
muzeu.

0 Zgomotul nu dovedește totuși 
nimic : cîteodată găina face un 
biet ou și coteodăcește ca și cum 
ar fi ouat o planetă întreagă.

0 Ploaia, precum se știe, nu 
alege ; ea cade cu aceeași putere 
și peste cei drepți și peste cei pă~

A ■ 
cătoți. Dacă mi s-ar fr încredințat 

’ cîrmuirea ploilor, atunci pe cei 
drepți i-ași fi stropit ușurel ți 
mîngîietor, dar dacă aș fi ajuns 
în stradă pe vreun păcătos, l-aș fi 
potopit din cap pînă în picioare. 

0 Din mila domnului, noi cei din 
America, am căpătat trei daruri 
neprețuite : libertatea cuvîntului, 
libertatea conștiinței și înțelepciu
nea de a ne abține să le folosim. 

Ѳ Numai morții au libertatea 
cuvîntului. Numai morților le este 
îngădăit a zice adevărul.- In Ame
rica, libertatea cuvîntului este 
dreptul exclusiv al morților.

V I I
emană mai ales radiații invizi
bile. Frunzele de iederă, cartof, 
ceapă, usturoi, mușcată etc. pre
zintă o radioactivitate destul 
pronunțată.

S-a constatat, de asemenea, 
tulpinile, rădăcinile plantelor 
codițele frunzelor emit radiații 
electrice de diferite intensități în 
toate direcțiile. Astfel, tulpinele de 
viță de vie, rădăcinile de morcov, 
fructele de pătlăgele roșii pre
zintă o radiație electrică intensă.

Sînt unele plante ca, de exem
plu, ceapa care emană radiații 
ultraviolete și infraroșii.

Unele plante emană și radiații 
calorice. Multă căldură 
bacteriile care produc 
tarea tutunului și a gunoiului, 
precum și plantele de primăvară ( 
(brebenei, ghiocei etc.). (

Atit radiațiile emise de ani- (, 
male cit și cele emise de plante ( 
sînt strins legate de viața orga*- \ 
nismului respectiv. Producerea S 
luminii de către animale și plan- 
te este o adaptare la condițiile / 
de viață ale acestora. De ase- ? 
menea, datorită radiațiilor calo- 
rice, plantele de primăvară pot ? 
străbate ușor pătura de țăpadă £ 

_ care acoperă pămiutuL

de

că 
Șl

emană : 
termen-

I

Felinar 
în loc de... bec

In timp ce magazinele 
cu produse electrice din 
toată Valea Jiului sînt a- 
provizionate din abundență 
cu tot felul de produse de 
uz casnic, lipsesc mărunți
șuri cum sînt, de exemplu, 
becurile electrice de 
volți.

■ Unde ai 
o-ntinzi

plecat, vecine 
așa grăbit ? 
de la Vela

110

De
— Auzit-am
Cum că becuri au sosit!
— Zău, așa să fie oare ? 
Drept să spun, nu cred deloc
— Păi a face o-ncercare, 
Precum cred eu, n-o fi foc.
...Și plecă Ionel al noSîru, 
Cată becuri în zudar...
Ca să nu stea pe-ntuneric 
Cumpără un... felinar.
Cînd nu l-a zărit vecina
11 cam luă in răspăr : 
—• No găsi-și, bată-le vina, 
Ori umbla-și de flori de măr i
— N-am găsit, precum vezi bine 
Umbletul îmi fu-n zadar,

ca să-i fac de rușine
Că de becuri n-au habar,
Să vadă aceste lipsuri 
Eu le-aprind un... felinar.

.✓
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Din primele zile 
cu planul

îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan, printr-o organizare judi
cioasă a fiecărui loc de muncă, 
aprovizionarea în funcție de nece
sități. creșterea vitezelor de avan
sare și a productivității muncii 
constituie pentru minerii din Vul
can o preocupare permanentă. 
Luni de-a rîndul, mina Vulcan 
și-a îndeplinit și depășit sarcinile 
de producție.

Acest lucru a făcut ca mult 
timp minerii din Vulcan să se 
situeze fruntași pe bazin. In pri
mele 8 luni ale anului, datorită 
creșterii productivității muncii, 
mina Vulcan a extras peste pla
nul anual la zi cca. 30.000 tone 
de cărbune de bună calitate. Insă 
din luna septembrie, colectivul a 
început să' dea înapoi, rămînînd 
cu peste 6.000 tone de cărbune sub 
plan. Randamentul mediu pe mi
nă a scăzut la 0,950 tone/post.

Starea de lucruri din luna tre
cută trebuia curmată cit mai ur
gent. Conducerea exploatării, a 
sectoarelor, îndrumate de comite
tul și organizațiile de partid au 
trecut la luarea unor măsuri teh- 
nico-prganizatorice menite să ducă 
la ^dresarea producției, la ridica
rea* la plan a celor 4 sectoare 
productive. Rezultatele s-au făcut 
simțite încă din primele zile 
lunii octombrie. 3 din cele 4 
toare productive (I, III și IV) 
acum cu planul depășit.

La sectorul I s-a întocmit 
grafic pentru executarea lucrări
lor de pregătire care să asigure 
punerea în funcțiune, în următoa
rele două luni, a unui abataj fron
tal în stratul V. Pentru ca aceste 
lucrări să fie executate la timp și 
in bune condițiuni, conducerea lor 
a fost încredințată celor mai buni 
prim-maiștri mineri, răspunzînd 
fiecare de cite un schimb. In luna 
curentă sectorul are fronturi de 
lucru care să asigure extragerea 
producției planificate.

Vorbind de sectorul II, sector 
care a rămas mereu sub plan, se 
constată că și 'lăcurn adeastă' stare " care există, să 
de lucruri se repetă. Pînă în ziua 
de 4 octombrie sectorul II avea 
un minus de 379 tone de cărbune. 
Aceasta e o urmare a unor defi
cient mai vechi și care încă mai 
persistă : lipsa unei lungimi de 
front cate să asigure extracția vo
lumului de producție cerut, pre
siunea redusă de aer comprimat 
l i locurile de muncă, aproviziona
rea nesatisfăcătoare, lipsa unei ju
dicioase organ’zăn a muncii și a 
unui sprijin efectiv a maiștrilor și 
tehnicienilor din sector acordat 
brigăzilor de mineri. Minusul de 
la sectorui К a făcut ca și mina 
să rămînă sub plan pînă la aceea 
dată cu peste 100 tone de cărbu
ne. Și aici s-au luat unele măsuri 
prin care se preconizează o îmbu
nătățire simțitoare a activității de 
producție, măsuri care — așa cum 
a afirmat tov. inginer șef al mi-

ale 
sec- 
sînt

Ull

îndeplinit 2
nei, Fodor Arcadie — creează po
sibilități ca sectorul să încheie 
na fără să rămînă sub plan. In 
abatajul frontal din stratul 18, 
singurul care putea produce din 
plin, însă unde lucra o brigadă 
mai slabă, a fost repartizată să lu
creze una din cele mai bune bri
găzi, cea condusă de Mîcoară
loan, transferată de la sectorul
III. De asemenea în abataj s-a 
îmbunătățit presiunea aerului ‘com
primat. Mai trebuie însă urgentate 
lucrările de pregătiri a căror vite
ză de înaintare lasă de dorit. De 
asemenea, o altă deficiență care 
există în sector este că nu se asi
gură rambleierea la timp, aceasta 
din cauză că sectorui de rambleu 
nu are oameni corespunzători în 
această muncă și nu-și organizea
ză temeinic , lucrul.

La sectorul III, care în prezent 
merge cel mai bine, avînd un plus 
de 226 tone de cărbune, sînt son- 
diții pentru a se obține depășiri 
însemnate. Insă și aici persistă u- 
nele lipsuri : se observă o plasare 
insuficientă a locurilor de muncă, 
sînt puțini artificieri, se manifestă 
lipsa spiritului de răspundere în 
ce privește o mai bunăz coordonare 
a pregătirii abatajelor. Atacarea 
abatajului cameră nr. 7 trebuia ter
minată la 1 octombrie, dar nu este 
gata nici în prezent.

La sectorul IV au fost atacate 
abatajul cameră din stratul V și 
abatajul frontal din stratul 14 blo
cul 6, lucrări care vor asigura o 
producție ritmică în tot cursul ul
timului trimestru. In prezent sec
torul este la plan.

Din primele zile cu planul în
deplinit 1 Aceasta este sarcina mi
nerilor de la Vulcan care s-au 
angajat ca în aceste 3 luni rămase 
din acest an să extragă peste pro
ducția planificată 15.500 tone de 
cărbune. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, conducerea minei, îndru
mați de comitetul de partid, tre
buie să ia măsuri corespunzătoare 
în vederea lichidării lipsurilor 

asigure condiții 
pentru ca planul să fie îndepli
nit zi de zi, în fiecare lună din 
acest trimestru. Toată atenția să 
fie îndreptată spre ridicarea tutu
ror brigăzilor și sectoarelor 
plan !

lu-

18,

la
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Sîrguincios în muncă și la învățătură, Green Pavel a 
ț cîștigat simpatia tovarășilor săi. Fotoreporterul nostru l-a sur- 
1 prins pe elevul-muncitor Greou Pavel, din clasa a IX-a serală 
І a școlii medii din Lupeni, executînd reparația unei mașini de
* răsucit la Filatura Lupeni.
♦

La Aninoasa
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A intrat în funcțiune sistemul central 
de distribuție

Aninoasa. Tabloul □ 
fost montat lîngă ca
sa puțului „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", eli* 
minîndu-se cele două 
tablouri de distribu
ție. Prin intrarea în 
funcțiune a tabloului

Zilele trecute, 
constructorii LC.M.M.

au 
lu- 
la 
de

ener-
electrice pentru 

minieră

din Petroșani 
terminat ultimele 
crări de montate 
tabloul central 
distribuție a 
giei
exploatarea

central de distribuție 
se concentrează în
treaga distribuție a 
energiei electrice în* 
tr-un singur tablou 
precum și consumul 
de' 380 volți din 
cinta minei.

in-

Ѳ

Pregătirilor de iarnă - 
deosebită !и

(Urmare din pagina l-a)

de înfăptuit în vederea pregătirilor 
de iarnă, prin care să se stabi
lească cine execută lucrarea sau 
măsurile respective, pînă 
men trebuie înfăptuite, 
punde de înfăptuirea

o?.......' . . .=--------

la ce ter- 
cine 
măsurilor.

răs-

5720 kg. fier vechi predat LC.M.-ului
In zilele de 3 și 4 octombrie, 

tinerii de pe șantierul de prefa
bricate pentru mină de la Petro
șani, mobilizați de organizația 
U.T.M., au desfășurat o largă 
acțiune de descongestionare și în
frumusețare a incintei șantieru
lui. Muncind cu însuflețire, ti
nerii ca Mitrache Gheorghe, Ka- 
racsoni Francisc, Țacea Ion,

Radu Constantin și alții au 
strîns și încărcat în două auto
camioane cantitatea de 5720 kg. 
fier vechi pe care l-au predat 
I.C.M.-ului.

Tot în cadrul acestor acțiuni, 
utemiștii de pe șantier au adu
nat și predat la D.A.C., numai 
pînă în prezent, un număr de 
38.887 saci de ciment vechi.

Organizație U.T.M. fruntașăCea mai mare 
parte din mun
citorii sectorului 
de transport ai 
minei Lupeni sînt tineri, ai or
ganizației de bază U.T.M. în
drumați și sprijiniți în perma
nență de membrii și candidații 
de partid, tinerii din această or
ganizație de bază au obținut re
zultate frumoase atît în, producție 
cît și la întărirea vieții interne 
de organizație.

Prin activitatea rodnică a ute- 
miștilor, prin acțiunile intere
sante cu caracter educativ ce 
s-au organizat în sector, orga
nizația U.T.Aj. și-a cîștigat stima 
și încrederea întregului colectiv. 
In fiecare lună, tot т\н mulți ti
neri din sector au cerut să fie 
primiți în rîndurile organizației 
U.T.M. In cele 9 luni care s-au 
scurs din anu! acesta, peste 60 
de tineri fruntași, inovatori și ra- 
ționalizatori au fost puși în dis
cuția adunărilor generale și pri
miți în unanimitate în rîndurile 
utemiștilor.

Paralel cu întărirea rîndurilor 
organizației de bază, biroul, 
membrii și candidații de partid 
ce fac parte și din organizația 
U T M. desfășoară o muncă rod
nică privind educarea comiinistă 
a noilor membri ai organizației

U.T.M. Așa de pildă, ța indicația 
comuniștilor din sector, biroul 
organizației U.T.M. s-a îngrijit 
ca periodic să fie ținute în fața 
tinerilor conferințe educative în 
care să se vorbească despre 
„Cinstea de a fi utemist", „Sar
cinile tineretului în construcția 
socialistă", „înaltul titlu de 
membru de partid", „Cinstea, de 
a face parte din avangarda 
clasei muncitoare". Ca urmare a 
preocupării continue față de edu
carea tinerilor, în acest an 55 
utemiști fruntași în producție și 
activitate obștească au fost re
comandați de a fi primiți în 
rîndul membrilor și candidaților 
de partid. Prin grija biroului 
organizației de partid fiecare din 
acești tineri a fost încadrat în 
diferite cercuri și cursuri ale 
învățămîntului de partid și în
deosebi în cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. sau în învă- 
țămîntul politic U.T.M.

Din inițiativa tinerilor din 
sector, aici, a luat ființă o bi
bliotecă volantă, numeroși tineri 
și-au cumpărat biblioteci perso
nale cu un număr însemnat de

cărți politice și 
de literatură. De 
asemenea, o bu
nă parte dintre 

tinerii sectorului activează în
brigada artistică de agitație a 
sectorului precum și în alte for
mații artistice ale clubului sin
dicatelor din oraș.

In prezent, membrii organiza
ției de tineret se pregătesc să 
întîmpine cu însuflețire adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri în organizația U.T.M. 
In acest scop cele 7 brigăzi de 
muncă patriotică au efectuat 
sute de ore muncă voluntar? 'я 
colectarea a peste .30 tone de 
fier vechi, la înfrumusețarea sec
torului, organizarea unor acțiuni 
în cadrul pregătirilor de iarnă. 
In ultima vreme tinerii din bri
găzile de muncă patriotică au 
recuperat zeci de tone cărbune 
din șist de la moara de rambleu, 
.au participat la prelungirea tri
bunei stadionului din Lupeni. 
Pentru rezultatele obținute im 
procesul de producție și activitate 
obștească, nu de mult organiza
ției U.TM. din sectorul VIII 
transport al minei Lupeni i-a fost 
decernat drapelul de organizație 
U.T.M. fruntașă pe exploatare.

A. MICA 
corespondent

o atenție

Decadal,’ avînd în vedere că tim
pul este înaintat, conducerea uni
tăților să analizeze stadiul de în
făptuire a planului de măsuri, in
tervenind operativ acolo unde se 
observă rămîneri în urmă.

Pregătind agregatele și utilajele 
pentru lucrul pe timp de iarnă, 
protejînd conductele împotriva în
ghețului, adunînd fierul vechi și 
făcînd rînduială prin curte, asigu- 
rînd stocurile de combustibil, 
materiale, materii prime, repa- 
rînd acoperișurile și asigurînd în
călzirea etc. colectivele respective 
nu fac numai o muncă adminis
trativă ci asigură condițiile ca în 
perioada anotimpului nefavorabil 
procesul 
fășoare 
sarcinile 
în bune 
niile de 
gătirilor de iarnă 
sebită !

*‘Г> n

de producție să se des- 
nestinjenit, din plin, iar 
de plan să fie realizate 

condițiuni. In toate dome- 
activitate economică, pre* 

o atenție deo~

Decorarea 
lui O. Kuusinen 

MOSCOVA. La 5 octombrie 
Leonid Bre]nev, președintele Pre* 
zidlului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a înmînat Kremlin 
ordinul „Leniirt", medalia de 
aur „Secer* șl Ciocanul" șj di
ploma Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu privire la 
acordarea titlului de Erou ăl 
Muncii Socialiste lui Otto Kuu
sinen, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. ăl P.C.U.S.

hrtTIniri ale partteipanților 
la marșul picii

MOSCOVA. Participanții la 
marșul păcii Sar^Francisco— 
Moscova s-au întîlnit cu studerb 
ti de la universitatea din Mos
cova. EI au tost primiți de un 
mare grup de studențl și de pro
rectorul universității, Orlțorl 
Vovcenko.

— —--

A. Gromîko l-a primit 
pe W. Lîppmann

NEW YORK. La 6 octombrie 
A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., l-a 
primit pe cunoscutul comentator 
de politică externă al ziarului a- 
merican „New York Herald Tri
bune", W. Lippmann, Ia cererea 
acestuia.

întrevederea prinților 
iaoțieni

VANG-VIENG. La 5 octom
brie prințul Suvanna Furtuna și 
prințul Sufanuvong au sosit la 
Vang-Vieng în vederea IntîWril 
cu prințul Bourn Oum.

Declarația președintelui 
Nasser

CAIRO. Referindu-se la postul 
de radio Cairo, agenția France 
Presse transmite că intr-un discurs 
radiodifuzat rostit la 5 octombrie, 
■președintele Nasser a arătat că a 
dat indicații reprezentantului per
manent al R.A.U. la O.N.U. să 
nu se împotrivească admiterii Si
riei in această organizație interna
țională. El a adăugat de asemenea 
că nu obiectează împotriva, admi
terii Siriei în Liga țărilor arabe:

Președintele Nasser, arată a- 
genția France Presse, a declarat că 
nu se va opune recunoașterii in
dependenței Siriei de către orice 
stat.
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A Xll-a aniversare a R GermaneLucrările Adunării Generale 
N. D.
naționale. El a amintit că, cu toa- 

declarațiile adoptate cu privire 
acordarea independenței țărilor 
popoarelor coloniale, milioane 
oameni; îndeosebi din Africa, 

găsesc ca și înainte sub jugul

a 0.
i NEW YORK 6 (Agerpres).

La ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 5 octombrie a A- 
dunării Generale a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile de politică ex
ternă. Ministrul Afacerilor Exter
ne al 
care a luat cuvîntul primul, 
propus 
rial al 
O.N.U., care să fie format 
cinci membri permanenți și cinci 
sau mai multi reprezentanți ai 
Aștri, Africii, Europei și Ameririi.

Apoi a rostit o amplă cuvîntare 
ministrul Afacerilor Externe al 
Bulgariei, Karlo Lukanov.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Bulgariei a sprijinit cu căldură 
propunerile de dezarmare prezen
tate la sesiunea în curs a O.N.U. 
de către delegația sovietică.

Lukanov s-a pronunțat din nou 
pentru transformarea Balcanilor și 
a regiunii Adriatice într-o zonă li
beră de arma atomică.

Prin exemple concrete, minis
trul Afacerilor Externe al Bulga
riei a demascat declarațiile fățar
nice ale puterilor imperialiste re
feritoare la așa-zisa „prosperitate" 
a coloniilor lor.

Apoi s-a dat cuvîntul ministru
lui Afacerilor Externe al Republi
cii Somalia, Isse, care a subliniat 
că existența de baze militare pe 
teritorii străine este una din prin
cipalele surse ale încordării inter-

Tailandei, Tanat Koman, 
a 

crearea unui comitet spe- 
„păcii în lume“ în cadrul 

din

te 
la 
Și 
de 
se 
unui număr restrîns de străini.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Somaliei a atras atenția delegaților 
asupra situației anormale care ș-a 
creat la O.N.U. ca urmare a ab
senței din această organizație a 
reprezentantului Republicii Popu
lare Chineze.

Dezbaterile de politică generală 
continuă.
- ---- . © —

Scrisoarea de felicitare 
adresată de N. S. Hrușciov 
unor fruntași din sovhozuri
MOSCOVA 6 

TASS transmite :
N. S. Hrușciov 

Liuba Peregudova, șefă de echi
pă în sovhozul „Nadejdinski" din 
regiunea Penza și întregul colec
tiv al sovhozului pentru recoltele 
mari de porumb obținute.

Echipa Lubei Peregudova a ob
ținut de pe o suprafață de 80 
ha. cîte 140 de chintale de po
rumb știuleți la ha.; iar de pe o 
suprafață de 70 ha. cîte 665 de 
chintale de masă verde de siloz, 
din care cîte 190 de chintale 
știuleți cruzi la ha.

------- e:-- - : e—-_л--------

4800 algerieni sînt aruncați 
în închisori

(Agerpres)

a felicitat pc

de

PARIS 6 (Agerpres)
Ziarul „L’Humanite" relatează 

că ministrul francez al Aface
rilor Interne, răspunzînd la in
terpelarea unui deputat, a făcut

de

©

cunoscut că în prezent 4.800 
cetățeni de naționalitate alge
riană sînt deținuți în lagăre de 
internare de pe teritoriul 
tei.

Fran-

Situația grea a
ATENA 6 (Agerpres)
La 4 octombrie ziarul „Avghi" 

a publicat un reportaj al cores
pondentului din Thessalia cu 
privire la situația economică ex
trem de grea a țăranilor greci.

=©=-

țăranilor greci
In regiunea Kardita nu 
nici o singură familie de 
care să nu aibă de multi ani da
torii la banca agrară.

Țăranii sînt nevoiti să-și vîn- 
dă produsele la preturi artifi
cial scăzute. Precupeții, de exem
plu, cumpără carnea de la ță
rani cu 12 drahme kg și revînd 
aceeași 
kg.

există 
jărani

carne cu 36 de drahme

BUDAPESTA. In ședința din 
dimineața zilei de 5 octombrie 
a Consiliului Federației Demo-, 
erate Internaționale a Femeilor 
au fost reluate discuțiile asupra 
rapoartelor prezentate la 4 oc
tombrie.

Au luat cuvîntul delegate ale 
organizațiilor de femei din Al
geria, Brazilia, Chile, Japonia, 
Italia și alte țări. Reprezentan
tele organizațiilor de femei 
Maroc, Nigeria și Camerun 
vorbit despre lupta dusă de 
meile din aceste țări pentru 
bSndfrea drepturilor lor 
gitime.

din 
au 
fe- 

do- 
le-

KIEV. La 5 octombrie Tribu
nalul militar al districtului mi
litar Kiev a pronunțat sentința 
în procesul celor doî spioni, „tu
riștii" olandezi Zwert Reydon și 
Low de Jaeger. Ei au fost con
damnați la cîte 13 ani deten
țiune, după ce șî-au recunoscut 
în întregime vina.

Procesul de la Kiev a dez
văluit încă o dată rolul nefast 
pe care îl joacă organizația a- 
gresivă N.A.T.O. în menținerea 
și intensificarea încordării inter
naționale.

WASHINGTON. După cum 
anunță agenția Associated 
Press, la 4 octombrie președin
tele Kennedy a semnat un proiect 
de lege potrivit căruia S.U.A. 
vor transmite în viitorul apro
piat Franței informații în ve

derea ’nstruirii trupelor franceze 
în mînuirea armei atomice.

La 7 
ani de 
muncitoresc- țărănesc 
poporului german — R. D. Ger
mană, care face parte din marea 
familie frățească a țărilor socia
liste. Acest act istoric a marcat 
efîtțtaii dominației marei burghezii 
fi iankerimii prusace pe o treime 
a teritoriului Germaniei, unde pu
terea a trecut în mîinile clasei 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare și cu toate pătu
ri* B4**ției unite în Frontul Na- 
0ОМЙ il Germaniei Democrate.

Apariția în Europa a unui stat 
german muncitoresc-țărănesc, de
mocrat și iubitor de pace are o 
mare importanță nu numai pentru 
destinele poporului german ci și 
pentru toate popoarele europene. 
Prin aceasta a fost dată o lovi
tură de moarte imperialismului și 
militarismului german și creată o 
bază puternică pentru dezvoltarea 
viitoare a națiunii germane.

R. D. Germană este adevărata 
moștenitoare a tot ce este mai bun 
din istoria poporului german — 
tradițiile revoluționare ale lui 
Marx, Engels, Karl Liebknecht și 

’Ernst Thălmann, umanismul lui 
Goethe, Heine și Beethoven, ca-

octombrie se împlinesc 12 
la crearea primului stat 

din istoria

nesecate ale 
Germană visu-

©

Se cere demisia 
unui lider sindical 

de dreapta din Anglia
LONDRA 6 (Agerpres)
Adunarea șefilor de secții de 

la 3 întreprinderi din Acton, 
reprezentînd aproximativ 70.000 
de membri ai Sindicatului unit 
al muncitorilor d-in industria 
constructoare de mașini a cerut 
cu hotărîre demisia președinte
lui de dreapta al sindicatului, 
Carron, pentru refuzul său de 
a sprijini greva celor 1.000 de 
muncitori de la firma „British 
Light Steel Pressings" afiliată 

de automobile

sprijine pe gre- 
cerut garanții îm- 

Carron

la concernul
„Rootes".

In loc să-i 
viștii care au
potriva concedierilor, 
le-a cerut să înceteze greva.

Declarația Comisiei administrative 
a C. G. T.

PARIS 6 (Agerpres)
„Este necesar să se lichideze, 

cît niu este prea tîrziu, primej
dia creată de militarismul vest- 
german, să fie lichidate toate 
rămășițele ultimului război, toate 
focarele de război'*, se spune în 
declarația Comisiei administra
tive a Confederației Generale a 
Muncii din Franța publicată la 
5 octombrie în 
nite". Comisia 
C.G.T. atrage

ziarul „L’Huma 
administrativă a 

atenția clasei

muncitoare asupra „seriozității 
situației internaționale și pri
mejdiei unui război nuclear pre
gătit de militarismul și impe
rialiștii vest-germani.

In declarație este condamnată 
politica guvernului de Gaulle 
care se împotrivește tratativelor 
și se subliniază că întregul po
por francez trebuie să determine 
guvernul să se situeze pe o po
ziție care să corespundă inte
reselor naționale ale Franței și 
ale păcii internaționale.

©

In apărarea celor persecutați în R.F.G.
VARȘOVIA 6 (Agerpres)
După cum anunță agenția

P.A.P., conducerea generală a 
Uniunii poloneze a luptătorilor 
pentru libertate și democrație a

o
deschisă în care pro-

adresat președintelui R.F.G. 
scrisoare
testează împotriva represaliilor 
la care sînt supuși în R.F.G. 
luptătorii antifasciști.

©

Un ziar iranian despre starea de lucruri 
din industria petrolieră

TEHERAN 6 (Agerpres)
Ziarul „Sedae Mardom" scrie 

într-un articol de fond că în 
cursul acestei săptămîni au în
ceput în Iran „mari procese" 
prezentate de guvern ca acțiuni 
în cadrul unei lupte serioase îm
potriva corupției.

Dar poporul, se spune în ar
ticol, nu ia în seamă aceste pro-

cese deoarece este de părere că 
lupta împotriva corupției trebuie 
începută în primul rînd cu or
ganizația dfe planificare și So* 
cietatea națională iraniană de 
petrol. „In ultimii 5 ani, scrie 
ziarul, încasările de pe urma in
dustriei de petrol s-au cifrat 
la circa 400 milioane lire ster
line, adică la peste 1100 milioane 
dolari".

paritățile creatoare 
poporului. In R.D. 
rile și idealurile celor mai buni 
fii ai poporului german se trans
formă în realitate.

In cei 12 ani oamenii muncii 
din R.D. Germană, sub conduce
rea Partidului Socialist Unit din 
Germania; au obținut succese re
marcabile în opera de construire 
a socialismului, în dezvoltarea in
dustriei; transformarea socialistă a 
agriculturii; ridicarea nivelului lor 
de trai material și cultural.

In prezent R. D. Germană o- 
cupă astăzi locul 5 în Europa și 
locul 9 în lume în ceea ce pri
vește volumul producției industria
le.

O mare victorie a fost obținută 
în transformarea socialistă a sa
tului. Anul trecut s-a încheiat co
lectivizarea agriculturii. Toți țăra
nii din R.D. Germană s-au unit 
de bună voie în cooperativele a- 
gricole de producție.

Nivelul ide trai al oamenilor 
muncii crește în permanență. Sta
tul muncitoresc-țărănesc alocă pen
tru consumul social și individual 
peste 80 la sută din venitul na
țional. In orașele distruse de răz
boi, în centrele industriale și la 
sate au fost construite numeroase 
locuințe moderne și confortabile. 
Salariul real al muncitorilor și 
funcționarilor a crescut în ultimii 
5 ani cu 41 la sută.

R.D. Germană se bucură de un 
mare prestigiu și pe plan inter
național. Ea face, de pildă, co
merț cu aproape toate țările lu
mii. In cei 12 ani volumul schim
burilor ei comerciale cu străină
tatea a crescut de peste 5 ori.'

Politica externă a R. D. Germa
ne, politica de dezvoltare și îm
bunătățire a relațiilor cu toate sta
tele, precum și lupta ei neobosită 
împotriva militarismului și revan- 
șismului vest-german aduc o mare 
contribuție la cauza păcii și - cola
borării internaționale. R.D. Ger
mană a făcut numeroase propuneri 
constructive în vederea asigu
rării condițiilor necesare pen
tru rezolvarea problemei germane. 
Aceste eforturi și-au găsit expre
sia cea mai vie fh Planul poporului 
cu privire la Germania — planul 
de soluționare pașnică a problemei 
germane. Acest plan cere renun
țarea la politica înarmării atomice 
a Germaniei occidentale, ieșirea 
acesteia din N.A.T.O. și desfiin
țarea bazelor militare străine de 
pe teritoriul ei, dezarmarea, înțe
legerea între cele două state pe 
bază de tratative, încheierea unui

de pace și transformareatratat
Berlinului occidental într-un oraș 
liber și demilitarizat.

Militariștii și revanșarzii care 
se află la putere în Germania oc
cidentală se opun cu înverșunare 
rezolvării pașnice a problemei ger
mane.

In pregătirea planurilor lor cri
minale revanșarzii de la Bonn și 
stăpînii lor acordă < un rol deose
bit Berlinului occidental situat în 
inima R.D. Germane. Aici a fost 
creat un puternic focar de provo
cări împotriva păcii în lumea în
treagă. Din Berlinul occidental își 
duc activitatea dușmănoasă împo
triva țărilor lagărului socialist pes
te 80 de centre de spionaj ale 
N.A.T.O.

Ținînd seama de această situa
ție Uniunea Sovietică a propus în
cheierea încă în cursul acestui an 
a Tratatului de pace cu Germania 
și rezolvarea pe această bază a 
problemei Berlinului occidental 
pentru a se închide astfel capito
lul celui de-al doilea război nîton- 
dial și a se pune capăt provocări
lor primejdioase la adresa păcii în 
Europă și în întreaga lume. Ca 
răspuns la această propunere a 
Uniunii Sovietice, sprijinită de toa
te țările socialiste precum și de 
alte țări iubitoare de pace, miii- 
tariștii vest-germani, folosindu-se 
de situația anormală din Berlinul 
occidental au organizat vaste ac
țiuni de provocare împotriva R.D. 
Germane.

Dar ei s-au înșelat în socotelile 
lor. In conformitate cu propune
rile țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, guvernul R. D. 
Germane a luat rțiăsuri hotărîte 
pentru apărarea frontierelor țării 
și curmarea activității dușmănoa
se duse* din Berlinul occidental 
atât împotriva R.D. Germane cît 
și împotriva tufttXQr țărilor soda? 
liste. Ca urmare a acestor măsuri 
s-a pus capăt acțiunilor de sub
versiune pornite din 
de război.

Oamenii muncii din 
mană sărbătoresc cea 
aniversare a republicii 
inosfera unui puternic avînt de 
luptă pentru realizarea obiective
lor planului șeptenal de dezvoltare 
a economiei naționale, pentru întă
rirea statului lor socialist, pentru 
încheierea Tratatului de 
man.

Poporul țării noastre 
sincer 
muncii 
urează 
ționale

acest focar 

R.D. ±er-
3e-a 12-a 
lor în at-

pace ger-

se bucură 
oamenilorde realizările

din R.D. Germană și le 
cu ocazia sărbătorii lor na- 
noi și noi victorii.

PROGRAM DE RADIO
8 octombrie

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri. Sumarul presei centrale, 
7,15 Concert de dimineață, 8,00 
Școala și viața, 
jocuri populare 
Muzică ușoară, 
microfon pentru copii : 
părații"; scenariu radiofonic 
Ion Mustață, după filmul german 
cu același nume, 11,00 „Sub stea
gul păcii și prieteniei", 11,30 
Vorbește Moscova ! 12,00 Cîntă 
orchestra de muzică populară a 
Radioteleviziunii, 13,10 De toate, 
pentru toți, 14,30 Cîntece popu
lare romînești de dragoste, 15,00 
La șezătoare, 17,30 Concert de 
muzică populară sovietică, 18,05 
Din cele mai bune programe mu
zicale alcătuite de ascultători, 
19,00 Muzică populară romîneas
că, 19,30 Melodii... melodii... — 
emisiune de muzică ușoară romî
nească, 20,00 Teatru la microfon : 
„Familia Wanner" de Friedrich 
Wolff, 21,15 Concert popular, 
21,45 Jocuri populare romînești, 
22,35 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 7,30 Program de cîntece, 
8,00 Muzică ușoară, 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării, 10,00 
„Gîntăreți sovietici, oaspeți ai ță-

8.30 Cîntece și 
romînești, 9,00
9.30 Teatru la 

„Neastîm-
de

rii noastre", 10,30 Revista presei 
străine, 11,00 Transmisiune din 
Studioul de Concerte al Radiote- 
levizunii, 13,15 De la frunză la 
marile ansambluri, 14,30 Cine știe 
cîștigă, 15,15 Muzică de estradă, 
16,30 Din folclorul popoarelor, 
17,15 Din versurile poieților noștri 
contemporani, 17,25 
muzică din opere, 
și formații artistice 
premiate la cel de-al VI-lea con
curs pe țară, 19,15 Uverturi din 
operete, 19,30 Muzică populară 
romînească. 21,15 Meridiane lite
rate : Moscova, 21, 30 Muzică de 
dans, 22,30 Progtany pentru iubi
torii de romanțe.

Concert de
18,30 Soliști 

de amatori
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Trecerea interzisă ; AL. 
SAHIA: Ln liniștea serii ; PE- 
TRILA: Avionul pleacă la ora 
9. (Responsabilii cinematogra
felor din Lonea, Livezeni, Ani- 
noasa, Vulcan. Crividia, Liipeni 
și Urîcani nu au trimis progra
marea filmelor pe luna octom
brie).
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