
Proletari din toate țările, uniți-vă!

eagul rnsu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și a» Sfatului popular orășenesc

Artiștii amatori se pregătesc

Colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri 
din cadrul exploatării 
miniere Lupeni ți-a luat, 
pe baza Directivelor C.C. 
al F.M.R., o serie de an" 
gaj am en te în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1962 .•

Ѵо/я depăși planul de 
producție cu 30.000 tone 
cărbune cocsificabil brut. 
In acest sens vom lua 
următoarele măsuri :

— vom spori vitezele 
de înaintare în abatajele

«frontale la 26 m.l. pe 
lună față de 24,2 m.l. 
pe lună cît este planificat;

— vom spori vitezele 
de înaintări în abatajele 
cameră la 55 m.l; pe lu
nă, față de 51 m.l. pc 
lună cît este prevăzut în 
plan ;

— vom obține în gale
rii avansări de 44 m.l. pe 
lună-

. Vom obține o produc
tivitate medie pe exploa
tare de 1,090 tone pe 
post față de 1,067 tone 
pe post cît este planificat.
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Id Din toată inimă
t SaJa festivă а minei a fost ’
L multor evenimente importante din viața со- t 
j îec tivul ui de muncă al exploatării. In acest toc .4 

inginerii lupeneni î

vorPentru aceasta se 
realiza următoarele mă
suri :

— extragerea prin tă
iere mecanică a cel puțin 
140.000 tone cărbune și 
încărcarea 
minimum 
steril.

— va fi 
tehnologia 
abatajele sectorului1 
cel mai principal sector 
al minei, prin trecerea, la 
susținerea cu grinzi meta
lice în consola și folosi* 
rea transportoarelor blin
date ;

— se vor lua măsuri 
pentru ridicarea calificării 
minerilor la nivelul teh
nicii noi existente în aba
taje.

Vom reduce ‘ procentul 
de cenușă din cărbunele 
extras cu 1,5 la sută față 
de normele admise.

Vom reduce prețul de 
cost în vederea realizării 
de economii peste plan 
în valoare de 1.000.000

mecanizată a 
30.000 m. c.

îmbunătățită 
de lucru în 

11I,‘

î multor evenimente importante din viața co- 
I uânejii, tehnicienii și
L s-au întrunit de • multe ori щ momente de 
j- bucurie, de sărbătoare pentru colectivul lor 
î sau ah eon pentru a lua hotăriri prin care 
f munca să le fie mai spornică, pe măsura 
(sarcinilor puse de partid in fața tor.

După pontaj cei aproape 1600 de mineri 
j din frontale, abataje cameră, pregătiri, de 
4 la sectoarele auxiliare ale minei, ce urmau 
*. să intre in schimbul II, s-au îndreptat cu 
І toții spre sala festivă. Citeva minute doar 
•și sala a devenit neincăpătoare. Dar pe cu- 

!• ’oarele clădirii administrative a minei șu- 
A voiul viu de oameni continua să se reverse 

necontenit. Cu lămpile legănîndu-le în mîî- 
ni veneau în grup dinspre biroul sectorului 

^III ortacii din brigăzile frontaliștilor Ghi- 
_ «ancă Sabin, Spînu Petru, Ghioancă loan. 
. Ceva mai în față pășeau minerii din brigă- 
J.ziie fruntașe de la sectorul II, conduse de 
• Nagy Andrei, Popa loan, Muszta Alexandrii. 
« Dar cît» mineri fruntași nu se grăbeau pen- 
* tru a fi prezenți la adunarea 
•colectivului, finta tuturor e 
• aceeași: să-și unească 
* nou gîndurile într-unul
• gur...
• Șeful exploatării. 
* ing. Nicorici Nicolae le 
Jbește în numele colectivului 
♦dînd citire noilor angajamen- 
• tecu care minerii din Lupeni 
J cheamă la întrecere socials- 
* tă -pentru îndeplinirea sarci-

«'
In vederea celui de al 

Ш-lea festival bineal I.L. 
Caragiale, Căminul cul
tural din Maleia desfă
șoară o intensa activitate. 
Se pregătește piesa : „Las’ 
că vine Nuța“ de D. Cos- 

. tescu. De asemenea, se 
pregătesc recitările cu
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Programul artistic este 
pregătit sub îndrumarea 
tovarășului Місіёа Gheor- 
ghe, actor la Teatrul de 
stat Petroșani.

S. GOKOBEI
corespondent

O

In turneu prin regiune
Incepînd din ziua de 

11 februarie a.c. Teatrul 
de stat Valea Jiului în
treprinde un turneu în 
centrele muncitorești ale 
regiunii Hunedoara cu 
piesa „Doi medici" de 
Hans Pfeiffer.

In spectacolul realizai 
în regia lui Marcel Șoma 
avînd scenografia semna

tă de Emil Moise apar 
actorii Ana Calda, 
Gheorghe lordărtescu, 
loan Negrea, loan Țifor, 
Elena Coliinibeanu, Al. 
Codreanu, St. Iliescu, Tra
ian Dănescu, Gheorghe 
Doroftei.

Primul spectacol are loc 
în cetatea de foc a side~ 
rurgiștilor — Hunedoara.

* 'din 
sin- t
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• nilor de plan pe 1962 toate î 
î.colectivele exploatărilor mi- ♦
* niere. Fiecare obiectiv din J 
«angajament exprimă hotărî- î

І* rea minerilor din Lupeni de ~ 
a lupta pentru a da cărbu- 

t C. MATEESCU

tov.
vor-

I
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• (Continuare în pag. 3-a)
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Continuă să fie fruntași
Minerii sectorului IV au clș- 

tigat în luna ianuarie întrece
rea socialistă cu celelalte sec
toare de la mina Aninoasa. Ei 
au extras din abataje peste 
2300 tone de cărbune în afara 
sarcinilor de plan.

in luna aceasta, colectivul 
care conduce In întrecere la 
mina Aninoasa este tot cel al 
sectorului IV Pribof Minerii 
din acest sector fruntaș au 
depășit planul la extracția căr
bunelui pină la dată de 8 fe
bruarie cu 445 tone.

La A.C.R.E. Vulcan sint reparate și rebobinate sute de mo
toare electrice din exploatările miniere ale Văii Jiului. îmbună
tățirea continuă a calității reparațiilor de motoare con
stituie o preocupare de seamă a comuniștilor și a întregului 
colectiv de la A.C.R.E.V.

IN CLIȘEU : Tov. Popescu Miron, secretarul organizației de 
partid de la U. E. Vulcan și ti nărui inginer Ersek Tiberiu, șeful 
secției A.C.R.E.V., discutînd despre calitatea reparațiilor.
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Spre oțelăriile patriei
prima lună a anului — 
realizări de seamă

In anul 1962; acțiunea de mare 
însemnătate economică — colec
tarea fierului vechi — continuă 
intens în cadrul întreprinderilor 
și uzinelor Văii Jiului. In prima 
lună a anului, multe colective de 
întreprinderi au colectat și predat 
la I.C.M. însemnate cantități de 
fier vechi. In cursul lunii ianua
rie din Valea Jiului au fost ex
pediate spre oțelăriile din Hune
doara 410 tone fier vechi. Merită 
relevate rezultatele obținute în a- 
ceastă direcție de întreprinderea 
de explorări Lupeni, mina Uri" 
câni, U.E. Vulcan și I.C.M.M. Pe
troșani care și-au respectat sarci
nile ce le-au revenit în legătură 
cu colectarea și predarea fierului 
vechi. întreprinderea de explorări 
Lupeni a expediat, de pildă, cu 
16 tone de fier vechi mai mult 
decît avea prevăzut, iar mina U- 
ricani cu 9 tone fier vechi mai 
mult.

liin

Mobilizarea tineretului exploatării la acțiuni 
de folos obștesc constituie o preocupare perma
nentă pentru comitetul U.T.M. al minei Vul
can. Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tov. 
Pardos Ioan, secretarul comitetului U.T.M. pe 
mină și Bîrlea Aurel, secretarul organizației 
U.T.M. din sectorul II discutînd despre o nouă 
acțiune a tineretului pentru colectarea fieru
lui vechi din galeriile exploatării.
"■ ---- — аамий». — =

Uzina cu cele mai frumoase 
rezultate

Colectivul care în cursul lunii 
ianuarie a obținut cele mai fru
moase realizări în colectarea fie
rului , vechi este cel de la 
U.R.U.M.P. Muncitorii metalur- 
giști au expediat spre oțelării 119 
tone fier vechi. La obținerea a- 
cestei realizări și-a adus din plin 
contribuția tineretul uzinei.

Comitetul U.T.M. de aici, în 
urma indicațiilor primite din par-

tea comitetului de partid privind 
intensificarea acțiunilor patriotice 
ale tinerilor a luat o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea activită
ții brigăzilor de munaă patriotică. 
Brigăzile de muncă patriotică 'sînt 
reorganizate, comandamentele bri
găzilor sînt completate cu tinerii 
fruntași în viața de organizație; 
s-a trecut la instruirea comanda
mentelor brigăzilor de munca pa
triotică etc. Măsurile luate au dat 
rezultate bune în mobilizarea ti
nerilor la acțiuni obștești. In cursul 
lunii trecute, la acțiunea patriotică 
de colectare a fierului vechi au 
participat peste .120 de tineri, în
deosebi din secțiile construcții me
talice. turnătorie și ajustai.

Ca pianul trimestrial îndeplinit

La termocentrala Paroșeni — 
uzină care deține drapelul de co
lectiv fruntaș pe regiune in .co
lectarea fierului vechi — acțiunea 
de colectare continuă cu însufle
țire. In prima lună a anului mun
citorii energeticieni au colectat 16 
tone ■ de fier vechi. Cu mult elan 
au participat la colectarea fieru- 
rului vechi îndeosebi tinerii din 
secțiile reparații termomecanice și 
turbine, membrii brigăzilor* de 
muncă patriotică conduse de tov. 
Dioancă loan și Abrudean Simion. 
Tinerii din aceste secții au colec
tat dte 6 tone fier vechi, reali- 
zînd sarcinile ce au revenit sec-

Aprovizionarea populației cu produse legumicole 
o problemă de primă importanță

Cît de mult s-a schimbat în 
anii puterii populare fața Văii 
Jiului, viața oamenilor 1 îna
inte în așezările mici de aici,'* 
cu căsuțe modeste răsfirate în 
colonii, lipsurile își găseau cuib 
temeinic. Azi 11 cartiere noi, 
cu aproape 300 blocuri cuprin- 
zînd 7000 apartamente spațioa
se — o bună parte cu încălzi
re centrală — găzduiesc în 
condiții optime pe harnicii 
mineri.

Aceste transformări au dus 
la concentrarea populației în 
noi cartiere, fapt ce ridică în
semnate probleme, una din a- 
cestea fiind aprovizionarea.

In Ultimii ani 
chise zeci 
tare care 
ment de 
cartierele
struite pină acum (cu excep
ția cartierului Livezeni) s-au 
clădit blocuri cu spații comer
ciale în. care au fost, amplasa
te magazine. ‘Printre ele sînt și 

■ multe unități O.A.DJL.F. — 
pentru desfacerea legumelor, 
zarzavaturilor, fructelor.

Cum se achită unitățile 
O.A.D.L.F. din cartierele noi de 
blocuri de sarcina importantă

de a asigura aprovizionarea 
populației ? O vizita prin uni
tățile respective, în aceste zile 
de iarnă, ne arată că sînt încă 
unele lipsuri. Astfel, la maga
zinele O.A.D.L.F. nr. 5 Petrila
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au fost des- 
de magazine alimen- 
desfac un larg sorti - 

produse. In toate 
noi de blocuri con-

(gestionar Stan Constantin), 
la nr. 37 Lonea (gestionar Li- 
săndroiu Nicolae), nr. 36 Ani- 
noasa (gestionar Rădulescu Ni
colae) și altele se găsesc doar 
cartofi, fasole și morcovi. Ce se 
Eiiai poate găsi în aceste uni
tăți O.A.D.L.F. ? Iată lista de 
la magazinul nr. 5 Petrila : 
sfeclă, usturoi, prune, nuci, 
mere, murături diverse, bulion 
și... pește Ia butoi. Aceste ar
ticole se găsesc în majoritatea 
unităților O.A.D.E.F. Variațiile 
sînt foarte mici. Astfel, la Lo
nea se vînd lămii, la Aninoasa 
— ridichi, la unele din unită
țile din Petroșani — bere (t ?).

In niciunul din magazine nu 
se găsesc produse semiprepa- 
rate ca : varză murată căpă-

țini, ardei gras umplut cu var
ză tocată, foi de viță în sare 
pentru sărmăluțe, castraveciori 
în borcane de 3, 5, 8 litri, mu
rături asortate în borcane și 
multe altele. La fel, nu se gă
sesc ceapă, ouă, păsări vii.

încă în toamnă conducerea 
O.A.D.L.F. Petroșani — direc
tor tov. Kovacs Ioan — a în
ființat un atelier de semipre- 
parate. Dar semipreparatele 
s-au pregătit în cantități in
suficiente și iată că, în mijlo
cul iernii, magazinele O.A.D.L.F. 
nu mai au din ele.

Felul cum sînt asigurate cen
trele muncitorești cu legume 
și zarzavaturi, trebuie să con
stituie o preocupare de seamă 
a Secției comerciale a Sfatului 
popular orășenesc. Este nece
sar să se ia măsuri pentru îm
bunătățirea aprovizionării cu 
aceste produse. Trebuie să se 
insiste ca furnizorii, cu care 
sînț încheiate contracte de a- 
provizionare, să-și respecte în- 
trutotul obligațiile. Să se ajun
gă acolo incit populația Văii 
Jiului să fie aprovizionată din 
belșug cu legume, zarzavaturi 
și fructe 1
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(Continuare în pag. 3-a)
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, Tînârul electr olăcătuș Tefen- 
, tied Gheorghe se numără prin- 
' tre muncitorii de frunte ai ate- 
’ liendui electric de la mina Pe

trila.
Fotoreporterul nostru l-a sur-

, prins în timp ce executa repa-
> rația unui motor electric A.G.60.
• , _ _ j
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INSTA
Transport eriginal

In fața magazinului cu auto
servire din Petroșani s-a oprit un 
camion. Pînă aici nimic deosebit. 
Doar în fața magazinului se o- 
presc mașini în fiecare zi cu zecile. 
Unele transportă călători, altele di
ferite mărfuri pentru buna aprovi
zionare a magazinului. Camionul 
cu nr. 29.042 В a adus pline. 
Cum a adus-o însă e altă poveste. 
Iat-o. Puse unele peste altele pînă 
sus, acoperite cu o prelată a cărei 
culoare nu se putea identifica, pli
nite nu te prea îmbiau la 
mîncare. Știut este faptul că pli
nea proaspătă pusă una peste alta 
în cantități mari se turtește, că" 
pătînd un aspect writ, iar calitatea 
ei are de suferit.
treaba că acei oe răspund de în
cărcarea pîiniî nu știu acest lucru, 
că dacă l-ar cunoaște n-ar mai 
practica asemenea procedeu origi
nal de transport.

rafturi lăsate pradă intemperiilor 
vremii fără să se sinchisească ni
meni de suferința lor.

Pe cei din conducerea O.G.L. 
Alimentara nu-i doare, pe Giodilă 
Alexandru, gestionarul magazinului 
de aici nici atît, așa că bietele 
rafturi pot piînge mult și bine.

Cum însă totul are un sfîrșit 
trebuie să se termine odată și cu 
plîngerea 
rafturi ți 
la tăcere

îndreptățită a celor trei 
asta pînă nu le reduc 
intemperiile vremii.

= 0

Nedumerire

Se vede însă
j 
i

din 
niște

unul

j
I

lingă maga- 
Iscroni. nu 
glasuri tîn-

Un moșier cace-și închipuia că 
este un om foarte instruit voia să 
se lămurească asupra funcționării 
cablurilor submarine. In acest scop 
îl consultă pe însuși inventatorul 
radioului, Popov. După ce acesta 
îi dădu lămuririle cerute, moșie
rul îi spuse:

— Ați reușit să-mi 
totul 
fect 
unui 
fect
transmise prin cablurile submarine 
ajung uscate la destinație după ce 
au străbătut un drum atît de lung 
pe sub apă ? 1...

explicați 
de minune și am înțeles per 
ceea ce mi-ați spus. Asupra 
singur punct nu sînt însă per- 
lâmurit : de ce telegramele

nu mai pot

Plîngere îndreptățită
De treci cumva pe 

zinul alimentar 
poți să nu auzi 
guitoare :

— Fraților, eu
îndura — se aude un - glas dogit 
de atâta guturai cît a îndurat. 
Simt că mi se apropie sfîrșitui. 
Zăpada groasă mă apasă maî-mai 
sâ mâ dârîme, iar gerul mi-a bă
gat reumatism în toate mădularele.

Răi dacă tu te vaiți, ditamai 
uriaș, ce să spunem noi că sintetn 
măi mititele — răspunseră cele
lalte două rafturi lăsate de izbe
liște aici.

Așa se plîng zi și noapte de mai 
bine de două săptămîni cele trei

Pomi care otrăvesc 
de la distanță 

întruna din poeziile sale, Puș- 
kin se ocupa de o problemă care 
prin recente cercetări științifice a 
fost reactualizată: este vorba des
pre capacitatea unor pomi de a 
emana materii otrăvitoare la dis
tanță, așa cum florile răspindesc 
în jurul lor parfum. Cel mai cu
noscut e cazul ancearului, despre 
care se povestește în legendele po
poarelor din lava că distruge orice 
plantă pe o rană dn 12 mile și 
omoacă păsările sau animalele care 
trec pe aproape de el. După a- 
ceste legende, în jurul ancearului 
ar fi adevărate cimitire de oase 
ale animalelor și păsărilor omo
ri» de otrava acestui pom.

Interesant este cazul plantei pe 
numele ei latinesc Cynoglossum 
officinale. Această plantă, care are 
un miros de șoarece, face parte 
din grupa plantelor denumite rati- 
fugp, pentru că alungă prin pre
zența lor șobolanii și șoarecii. 
Printr-o scrie de 
constatat că 
sară în apă 
să treacă pe 
tei plante.

De aceea ea este folosită 
tru paza grinelor.

Legumele sine mult apreciate 
peătru calitățile lor nutritive. Pe 
Kngă folosirea lor ca aliment, ele 
mai au însă și alte întrebuințări 
și pot aduce foloase în munca 
gospodinei.

1). Varza. Foile de varză ru
late în forma unui tampon și mu
iate în cenușă cernută, curăță foar
te bine obiectele

— Ce bine-щі pare că a nins — pare a spune 
zimbetul larg al băiețașului din clișeu. Șl cu 
sc hi urile Ia spinare, voinicul a luat pieptiș dea
lul de pe care va cobori vertiginos pe covorul 
alb scinteietor al zăpezii.

de metal.
2). Cartofii. 

Pentru a înlă
tura urmele de
getelor pe vop
seaua ușilor sau 
ferestrelor fre
căm încet cu un 
cartof 
iat în 
cui 
Pentru 
mătăsurile 
materialele 
satin, de

crud tă" 
două Io

ni urdar. 
a spăla
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Flori care provoacă incendii
Intr-o pădure din India a izbucnit un incen

diu. Pădurea a luat ioc din mai multe locuri 
. deodată. Mult timp n-a putut fi găsit vinova

tul. In cele din urmă, un bătrin pădurar a spus 
că pădurea a luat foc din vina... unei flori mi
rositoare. Anchetatorul a luat Ia început drept 
o glumă cuvintele pădurarului. Totuși cerce
tările din laborator au confirmat „vinovăția" 
plantei. Tulpînele, frunzele și florile acestei 
plante sînt atît de bogate în uleiuri eterice in
flamabile, incit, aprinzîndu-se în timpul căl
durii, ele au putut îl cauza incendiului din 
pădure.
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Gerul a împodobit fereastra cu minunate flori de gheată. Mittu' 
sînt fi florile naturale ce străjuiesc urcușul de la casa scărilor. 

Cum să nu fie, cind ele sînt udate și îngrijite cu regularitate de 
fiori ca cea din clișeu. Florile sînt de fapt ceva obișnuit la fiecare

pen-

cu o

șobolanii și
experiențe s-a 

șobolanii preferă să 
și să se înece 
lingă frunzele

dedt 
aces-

apoi obiectele spălate 
perfect uscată.
Ceapa, are numeroase 
menajere. Tăiată în

bloc.

OF
(СвгеврожОДа unui locatar de ia parter)

Vecinul de deasupra mea
В foarte-activ, că-ndată ce-a-nnoptat 
Bl bocăne ea un fierar sadea 
(Probabil are cuie de-ndreptat).

Ori, poate că mă-nșel, te pomenești 
Că omul bate cuie în parchet 
Și e normal, e zgomot cind izbești 
(Oricît ar vrea să bată de discret).

O fi tîmplar, dulgher, tinichigiu ? 
Mă tot gindesc mereu de-o vreme-ncoace 
Ce-o 
(Ori

fi făcind ? Vezi, asta-aș vrea să știu ! 
bate dinadins ca să provoace ?).

Știu doar atît că-n fiecare seară 
Cînd, în sfîrșit, copiii s-au culcat 
Poc. cioc, poc, vecinu-ncepe iară 
(Taman cînd să m-apuc de Învățat), 

țiue așa, o oră, două întinsI 
I
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Sfaturi pentru gospodine
lori închise și fragile,
muiem într-o apă de cartofi. Spre 
a o obține, punem în cantitatea de 
apă necesară cartofii curățați, spă- 
lați și dați prin râzătoare. După 
aceasta strecurăm amestecul, pen
tru a avea o soluție limpede.

3) . Spanacul. Argintăria noastră 
va străluci ca nouă dacă o spălăm 
în apa în care am fiert spanac. Șter
gem 
cîrpă

4) .
zări
scoate rugina de pe cuțite, 
pielea de culoare 
albă, scoate petele 
pe geamuri și dă o 
unui tablou vechi.

utili- 
două, 
curăță

deschisă, sau 
de grăsime de 
nouă strălucire

Șl'< .
Și nu e chip de zgomote să scap 
•Las naibii cartea și mă dau învins. 
(Întreg tavanul îmi huiește-n capi).

Ce-i de făcut ? Bat șl eu disperat 
Cu coada unei mături în tavan. 
Dar ți-ai găsit, nimic n-am rezolvat 
(Vecinul activează trăi avani).

Exasperat m-am ho țări t să plec 
Să-i sun la ușă. lung și insistent, 
Dar nu m-am dus, am înghițit în sec 
(In loc să i spun o vorbă la moment).

Mu m-am mai dus să-i spun căci am aflat 
Că cel în cauză e un personaj... 
Să-mi spun părerea deci am renunțat 
(Ne-avînd atîta doză de curaj).

Aș renunț -n asemenea condiții 
Și-aș prefera să stau chiar la... subsol 
între etaj și mine, am ambiții, 
(Ca să creez în felul ăst-un gol i).

Dar din păcate blocul s a-nălțat 
Direct pe sol și Ipoteza cade 
Așa că ar fi mult mai indicat 
(De s ar face vecinul cumsecade!).

Pentru conformitate 
I. SASARAN

Domodedovo este 
orășel modest 'din apro
piere de Moscova, un loc 
pitoresc, cu multe vile. 
Acestui orășel îi este în
să destinat să devină ce
lebru : aici se constru
iește un aeroport inter
național, unui din cele 
mai mari din lume.

Noul aeroport face ul
timele pregătiri dinainte 
de inaugurare. Pe pis
tele betonate, piloții ca
re vor conduce navele ae
riene cunoscute în toată 
lumea — „TU-104".
„TU-114", „AN-10" —
au început antrenamen
tele.

E adevărat că în pre
zent aeroportul este în- 
trucîtva departe de Mos
cova, dar legătura cu ca
pitala se va face ușor și 
comod. Liniile de cale 
ferată vor ajunge direct 
pînă la piața aerogării. 
Se construiește și o au
tostradă, iar ceva mai 
tlrziu se va construi o 
linie monorai suspendată, 
pe care în 15 minute se 
va putea ajunge la Mos
cova.

Astăzi cerul sovietic 
este acoperit de o rețea 
deasă de Unii aviatice 
Dacă ele ar fi puse cap 
la cap, ar putea forma 
o cale gigantică de 
400.000 km., adică egală 
cu distanța de la Pă- 
mînt Ia Lună.

In Uniunea Sovietică, 
de avioane se servesc tot 
mai mulți călători. Ele 
au devenit atît de obiș
nuite în viața oamenilor 
ca, de pildă, televiziu
nea. Pe aerodromurile so
vietice pot fi intîlniți oa
meni de cele mai diverse 
profesiuni sau vîrste : cio
bani care pleacă spre lo
curile unde se află tur
mele la păscut, siberieni 
care vin la Moscova, oa
meni care pleacă la Gorki 
sau la Paris, la Alma- 
Ata sau Londra etc. Nu 
încape nici o îndoială că, 
așa cum se arată in 
Programul P.C.U.S., tn

cel mai scurt timp avia
ția civilă 
U.RJS.S.
transport 
masă.

...In apropiere 
nul de decolare 
zare se înalță 
de oțel ale clădirii aero
gării. La construirea ei 
se folosesc elemente de 
beton armat. In curind, 
scheletul clădirii va fi 
Îmbrăcat în sticlă și ea 
va putea primi primii 
pasageri. Aceștia vor a- 
vea la dispoziție un ho
tel confortabil, săli de 
așteptare spațioase, inun
date de lumină, restau
rante, bufete-automate. 
frizerii. Tabele luminoa
se, aparate de televiziu
ne și de radio vor anun
ța la timp sosirea și ple
carea avioanelor.

La marginea aerogării 
se vor amenaja două 
galerii-peroane. Acestea

▼a deveni 
mijlocul 
cel

1П 
de 

mai dă

de tere- 
și ateri- 
carcasele

l 
____  3 
navă I 

......... ..............e_x • г 
pleca și sosi cîteva mii І 
de oameni pe oră. Pro- \ 
lectanții s-au îngrijit și S 
de alte inovații. De pil- - 
dă, tot ce este necesar 
unui avion — combusti
bil, aer, gaze, apă — se 
va debita prin conducte 
direct la locul de parcare 
a mașinilor. La o oareca
re distanță de aerogară 
se va construi un dispen
sar pentru piloți, o clă 
dire unde vor funcționa 
un oficiu poștal și alte 
diferite servicii. Se іцаі 
ță șl o așezare pentru lu
crătorii aeroportului cu 
spital, club, școală, spă
lătorie etc.

La construirea aeropor
tului Domodedovo s-a ți
nut seama nu numai de 
avioanele existente, ci șl 
de perspectivele de viitor, 
clnd se vor crea nave 
aeriene și mai perfecțio
nate.

se vor afla la nivelul ca
binei avionului și mașina 
va ateriza direct lingă 
galerie, așa cum o i 
acostează la chei.

Prin noua aerogară vor

de oameni pe oră. Pro-

(Ager preș)
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încă cu o seară in urmă la | 

rubrica „Unde mergem rutine" — / 
care o întîlnim deseori în .cadrul > 
emisiunilor locale ale centrului <
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de radioficare din Aninoasa — 
copiii au aflat despre concursul 
de săniuș. In după-amiaza urmă
toare, pe povîrnișul de pe strada 
Progresul, larma veselă a celor 
peste 100 de copii greu putea fi 
oprită. După cîteva minute de 
„înviorare" concurența și-au ocu
pat locurile la „start".

Profesoara de sport di ulti
mele îndrumări în timp ce pe

LA SĂNIUȘ
eoeoaeeeooooeeeooooeeeooeoooooooeec

margini micii spectatori fac pro- {
nosticuri. <'

l

V

— Să vedeți că Popescu și cu < 
Pociu vor cîștiga. 1

— Eu cred d-i va întrece < 
Trofim și Moraru. Ia uitați-vă ce - 
săniuță au. ;!

— Nu contează săniuța... Și-ar 
fi prea de tot... Trofim, locul l !; 
pe Valea Jiului la acordeon și ]> 
tot el să-l ia și la săniuș ?

— Tăcere, au pornit I ,
Zeci de priviri urmăresc șirul ! 

nesfirșit al senioarelor ce au J 
prins să zboare pe povîrniș. ,[

— Vedeți, v-am spus ci Po- j 
pe seu și cu Pociu or să cîștige. .

— Uite, i-a întrecut Gaiță cu [ 
Oprișa

— Nu te lăsa Trofim, întrece-i.
Săniuțele ajung la sosire. Tro~ •[ 

fim și cu Moraru mai zăbovesc 
o clipă privind în jur. Intr-ade- > 
văr ei au ajuns primii: locul 1 '! 
— Trofim Hie și Moraru Dumi- 
tru, locul II ■— Gaiță Constan- j 
tin și Oprișa Cornel, locul III — ;! 
Popescu Andrei și Pociu Dumi- .[ 
tru. Se împart diplome și cărți, 

începe faza a doua a concur- 
sului. De astă dată concurează ! 
fetele. Din nou se fac pronosti- ; 
ani. Locul 1 îi revine Anușcăi, i 
al doilea lulianei, al treilea Es- ! 
terei și Ecaterinei. Și peste cî- i 
teva minute se împart iarăși pre- 1 
mii... $

LUCIA LICIU

La sectorul HI Lonea

Transportului si aprovizionării 
cu materiale

In 
cut, 
nea se număra printre sectoa
rele mult rămase în urmă în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Incepînd însă din luna 
Iunie, cînd in cadrul sectoru
lui s-au luat o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice eficien
te, situația s-a îmbunătățit 
Simțitor.

Noul șef de sector, Inginerul 
Bogye Carol, cu sprijinul or
ganizației de partid, a reușit 
să pună pe picioare sectorul. 
Brigăzile au fost in mare parte 
reorganizate, în scopul omo
genizării lor. La locurile de 
muncă Importante s-au repar
tizat brigăzile cele mal bune, 
cu experiență în minerit. 
Transportul șl aprovizionarea 
brigăzilor, In urma unei mai 
bune organizări, se fac în con
diții corespunzătoare. Astfel s-a 
reușit ca, lună de lună, planul 
de producție să fie îndeplinit 
și depășit.

Minerii din sectorul ПІ s-au 
angajat ca în 1962 să mun
cească cu mai mult spor, să 
îndeplinească în mod ritmic 
planul de extracție, să spo
rească productivitatea muncii 
în abataje șl pe sector, să ob
țină viteze de avansare măi 
mari decît cele prevăzute în 
plan. încă din primele zile de 
lucru din acest an, colectivul 
de mineri de aici, hotărît să-și 
respecte angajamentele asu
mate, a început să muncească 
cu mult elan. Deși condițiile 
de zăcămînt sînt grele minerii 
din abatajele sectorului au 
obținut rezultate bune.

In abatajele cameră, mine
rii din brigăzile conduse de 
Solovan loan, Frumosu Eugen 
și Compodi loan ău obținut 
randamente medii de peste 5,5 
tone cărbune pe post. Aceste 
brigăzi au realizat și viteze 
sporite de avansare. Ele au reu
șit - să extragă pe fiecare 
schimb cite două clmpuri pe 
aripă de abataj.

—ни *------------ ■

prima parte a anului tre- 
sectorul Ш al minei Lo-

toata atenția I
La lucrările de pregătiri insă 

treburile n-au mers bine. Din 
cele 5 brigăzi de la aceste lu
crări, 4 erau sub plan. Aceasta 
din cauză că ele nu au lost 
aprovizionate la timp cu ma
teriale și goale. Brigada lui 
Costinaș Dumitru, de pildă, a 
dus mult timp lipsă de pietriș 
pentru Detonare. Aceasta a fost 
situația pînă la 25 ianuarie.

In perioada 25—31 ianuarie, 
transportul în loc să se îmbu
nătățească s-a înrăutățit. Au 
fost zile cînd lipsa de goale 
a făcut ca producția extrasă 
să fie simțitor mai mică decit 
cea prevăzută. Așa că, cu tot 
efortul minerilor de a recupe
ra pierderile ae producție, sec
torul a încheiat luna cu un 
minus de 125 tone de cărbune.

Șeful de sector a sesizat con
ducerea minei de felul defec
tuos al desfășurării transpor
tului, de lipsa unor materiale 
și a cerut concursul acesteia 
pentru remedierea neajunsuri
lor. I s-a promis că va primi 
tot concursul. Pînă acum însă 
acest lucru nu s-a realizat. Cu 
toate că sectorul are locuri de 
muncă suficiente pentru a ex
trage producție și peste plan, 
din lipsă de goale și a apro
vizionării slabe cu materiale 
nu se lucrează la nivelul po
sibilităților. De la un plus de 
100 tone de cărbune realizat 
pînă la data de 4 februarie in
clusiv, producția peste plan a 
scăzut la 40 tone de cărbune 
în ziua următoare. In zilele de 
6 și 7 februarie, lipsa de goale 
s-a făcut și mai mult simțită. 
Aceasta din cauză 
de transport, în 
maistrul principal
port Vințan loan nu se preo
cupă cum se cuvine de buna 
organizare a acestei munci. Din 
cele 3 locomotive de la mina 
II Lonea nu funcționează decit 
două. La pregătiri, 4 din bri
găzi lucrează la suitori. Din 
cauză că nu au granturi de 

stejar pentru armare ele nu-șî 
pot îndeplini sarcinile de plan.

Pentru ca această stare de 
lucruri să fie cit mai grabnic 
remediată se cere din partea 
conducerii minei Lonea luarea 
unor măsuri corespunzătoare. 
Transportul și aprovizionarea 
cu materiale să fie îmbunătă
țite. Astfel, colectivul sectoru
lui III va putea munci la ni
velul cerințelor.

ȘT. EKART

că serviciul 
frunte cu 
de trans-

i n t o a t
(Urmare din pag, l-a)

dene cocsificabil mai mult, 
calitate tot mai bună și la un 
preț de cost cit mai redus, așa 
cum prevăd Directivele O.C. al 
P.M.R. privind criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste.

Nu 
ecoul 
șeful 
roase 
Semn

— Vorbesc in numele orta
cilor din brigadă. Micul nos
tru colectiv de muncă din fron
talul 2/1 își exprimă hotărî- 
rea de a da anul acesta peste 
plan 3.000 tone de cărbune de 
bună calitate.

Numeroși participanți din 
sală recunosc in cel care cere 
în continuare 
maistrul miner 
la sectorul Ш.

— Colectivul 
tTU m-a împuternicit să arăt 
aici angajamentul cu care spri
jină realizarea obiectivelor de 
întrecere pe exploatare. Mine
rii sectorului III, ajutați de 
maiștrii mineri, vor extrage 
peste plan în primul trimestru

--------------------------------------
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se pierduse încă in sală 
ultimei fraze rostite de 
exploatării, cînd nume- 
mîini se ridicară in suș. 
că minerit cer cuvîntul.

cuvîntul pe 
Suclu Ioan de

sectorului nos-

Volumul cuprinde o suită de 
cinci nuvele istorice, care evo
că aspecte semnificative din 
istoria Țărilor Romine, din pe
rioada anilor 1818—1830, pre- 
zentînd Începuturile mișcării 
pentru scuturarea jugului feu
dal și a dominației otomane* 
mișcare ce va cunoaște in tot 
secolul al ХІХ-lea o mare dez
voltare; de aserftenea, volumul 
Oglindește rolul pozitiv jucat

inima
al anului 10.000 tone de căr
bune pentru cocs. Уот II șl măi 
atenți și perzeverenți In ale
gerea șistului vizibil în abataje 
și la punctele de încărcare 
pentru ca să dăm patriei căr
bune de calitate.

Entuziaste angajamente și-au 
luat șl muncitorii din sectoa
rele auxiliare care sprijini 
mersul producției cu cele ne* 
cesare. Din partea sectorului 
ѴІП transport vorbește munci* 
torul Predoșan loan. El dă 8* 
sigurări minerilor din sectoa* 
rele de 
la timp 
terialul 
voie la

Bind 
cuvînt și alți participanți, ixW 
îndu-și angajamente mobili* 
zatbare. Gînduri înaripate, în
demnuri pornite din triată ini
ma — angajamentele mineri
lor din Lupeni duc spre cele
lalte colective miniere dîn țară 
mesajul luptei însuflețite pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin minerilor din istori
cele hotărîri ale celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

producție că vor primi 
vagonete goale și ma-, 
lemnos de care au ne- 
scoaterea cărbunelui, 
pe rind se înscriu IS

pHtnbare la Băneasa 
de IULIA SOARE 

de Rusia in organizarea legis
lativă, administrativă, sanitară 
a Țărilor Romine, în stăvili
rea abuzurilor boierești și îm
pilării turcești.

„O plimbare la Băneasa", 
nuvela eare deschide volumul, 
ca un fel de prolog la eveni
mentele frămîntate evocate de 
celelalte lucrări, prezintă lî-i 
gura domnitorului Ioan Сага- 
gea, în ultima sa zi de domnie.

Spre oțelăriile patriei
(Urmare din pag. l-a)

fiilor lor în colectarea fierului ve
chi pe primul trimestru al anului 
1962.

■{ Din galerii e пнмі Petrila

Tinerii mineri din Petrila reu 
angajat să ,colecteze în cursul a- 
cestui an o castitate de 300 tone 
fier vechi. Realizarea acestui an
gajament a constituit un obiectiv 
de 
că 
na 
20

Stere au coborît în galeriile ori
zontului X al minei de unde au 
adunat tuburi de aerai vechi, lit 
nii de cale ferată, nacaze și al
tele. In total ei au transportat la 
suprafață 8 tone de fier vechi. 
Reafeâri însemnate au obținut în 
colectarea fierului vechi și tinerii 
din sectorul VIII și de la de
pozitul de lemne, care fac parte 
din brigăzile de 
conduse de tov.
Coc luliu.

Pentru ziua de
bruarie, tinerii din sectoarele П 
și III ale minei au hotărît, de 
asemenea, să întreprindă acțiuni 
patriotice în subteran pentru a 
colecta cîțe 10 și, respectiv 
tone de fier vechi.

muncă patriotică
Greu Victor și

duminică 11 fe*
seamă pentru tinerii minei în- 

din prima lună a anului. In lu* 
ianuarie ei au colectat peste 
tone de fier vechi. Acțiuni

entuziaste au avut loc mai ales 
în sectorul I. Tinerii din acest 
sector, în frunte cu secretarul or
ganizației U.T.M., tov. Pădureanu

Despre filatorii Tomșa Vasile, Cimpeanu Gheorghe și An- 
gbel Ioan se spun numai cuvinte bune. Ei s-au angajat să dea 
fiecare cite 2008 bobine 
Obișnuit să-și respecte 
s-a străduit să lucreze 
calitate.

Iată-i diseutind cu

filate fără să producă nici un rebut, 
angaja mentele, in luna ianuarie, fiecare 
bine, produoînd numai bobine de bună

centrs tarul Ilinca Gheorghe.

I
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Studenții Institutului de mine afla ți in practica de producție 
Ia exploatările miniere primesc din partea n uncitorilor valo
roase Îndrumări pentru îmbogățirea cunoștințelor lor practice.

IN CLIȘEU : Muncitorul Ba к o Dlbnisie, de la atelierul elec
tric al minei Petrila, explică studenților Zikell Martin și Rev- 
nic Aron schema de funcționare a unui motor electric subteran.

In sala profe
sorilor nu e ni
meni. Pe un ca
păt al mesei lungi 
se află c tablă de șah, cu pie
sele în diferite poziții, ceea ce 
denotă că partida a fost între
ruptă. (Se deduce lesne că unuia 
din jucători nu i-a displăcut de 
loc faptul că sutiase de intrare... 
La cel mult a treia mișcare pri
mea mat).

Pe colțul mesei, o bîrtie pe ca
re cineva a însemnat în grabă : 
Bucăți corale : „Părinte drag, 
partid iubit", „Veniți cu noi’’, 
„Marșul partizanilor" din ope
reta „Vînt de libertate"... 
țări : „Țara mea”, „1901" ■.

Cu siguranță că e vorlTp de un 
program artistic ce se pregătește 
la Școală medie din Petroșani.

E ora 12 și 35. Directorul 
școlii, tov. Bădău, însoțit de 
profesorul de muzică, Lică Gor
gan, intră în cancelarie, continu- 
îndu-și discuția începută de pe 
sală

— E vorba de concursul șco
lilor medii. Avem „adversari” 
serioși — spune directorul.

— Ce să mai vorbim — zise

Mtt plină repetiție

Reci-

profesorul de muzică... Avem 
chiar acum repetiție.' Veniți să 
asistați cu toate că... mai sînt 
unele finisări de făcut...

...In sala de repetiții, peste 200 
de elevi coriști se instalaseră gă
lăgioși la locurile stabilite, pe 
voci,

Prezentatorii au intrat în rol.
Unul e Căpraru Lucia, din 

clasa Xl-a, o veche cunoștință, 
intîlnită cu 6 ani în urmă pe 
una din scenele Capitalei la cel 
de-al IV-lea Concurs al forma
țiilor artistice de amatori. N-avea 
mai mult de 12 ani, dar a știut 
să se transpună astfel în „Fetița 
cu chibrituri" a lui Victor Tul
bure. incit nu puțini au fost pă
rinții care nu și-au putut zăgăzui 
șirul de lacrimi... Cîți пи-și a- 
mintesc încă !...

Celălalt prezentator, elevul Str- 
bulescu Gheorghe anunță... Dar 
cu siguranță că nici el nu dorește 
să cunoaștem de pe acum pro
gramul, de aceea rtu-l vom 
spune. Aceasta va fi o surpriză
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pentru specta
tori. I

Cînd aut» co
rul interpretind 

„Marșul partizanilor" te simți
alături de eroii popularei operete 
a lui Dunaevski. iar rind as
culți .Malurile Amurului" simți 
tn apropiere taigaua minunată, 
Amurul, atîț de mult cîntat de 
poeți și compozitori.

Soliștii, orchestra care acom
paniază corul, „Extemporalul 
muzical" al elevei Branea Mioara 
din cl. VllI-a completează reper
toriul.

Cîteva momente, interpretarea 
Mioarei te face să vezi lupta, foa
mea, mizeria și tot ceea ce îndura 
țăranul anului 1901.

Dansurile conduse de soții Pin
ten — profesori de educație fi
zică — au și ele farmecul lor. 
Aduc pe scenă veselie șt tinerețe.

Directorul privea mulțumit. La . 
sfîrșit se apropie de profesorii g 
ce conduceau repetițiile :

— Cu unele finisări, pe care 
cred că le veți face, presupunem că. 
putem păși hptărîți în concurs.

ION LEONARD
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Actul de eroism al unui miner
din Voelklingen

Jamaica va deveni stat 
independent

- LONDRA 9 (Agerpres)
Jamaica, una din cele mai mari 

insule din Marea Caraibilor apar- 
ținînd Angliei, va deveni un stat 
independent la;6. august 1962. A- 
cest fapt' a îo$t anunțat la 8 fe
bruarie în cadrul conferinței în 
problema constituției insulei Jamai
ca care se desfășoară la Londra.
t
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Sesiunea Consiliului Femeilor 
din Uniunea Statelor Africane 

și-a încheiat lucrările

ACCRA 9 (Agerpres)
. La 7 februarie în orașul Accra 
s-a încheiat sesiunea 
Femeilor din Uniunea 
fricane care grupează 
de femei din Ghana, 
Mali; In comunicatul 
lâții se spune că acest consiliu spri
jină pe toți cei ;,ce luptă pentru 
eliberarea totală a țărilor lor de 
regimurile colonialiste și neocolo- 
niăliste". „Consiliul va lupta pen
tru lichidarea 
una din cele 
din Africa — 
rarea copiilor 
eforturile pentru 
întreaga lume.
că este ferm hotărît să-și 
toate eforturile cauzei 
Africii, obținerii unității 
terii e' economice".
, Următoarea sesiune a
lui a fost fixată pentru 14—17 iu
nie a.c. la Conakry.

Consiliului 
Statelor A- 
organizațiile 
Guineea si 

dat publici-

analfabetismului — 
mai mari calamități 

va ridica în apă- 
va depune toate 
întărirea 
Consiliul

se
Și

păcii în 
declară 

consacre 
eliberării 
și renaș-

consiliu-
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Adoula a părăsit 
New Yorkul plecînd

Ja Geneva
YORK 9 (Agerpres) 
o vizită oficială de șase 

S.U.A., în seara zilei de 
primul ministru al

a-

(Ager-

NEW
După 

zile in 
8 februarie,
Congoului, Adoula, a părăsit New 
Yorkul plecînd la Geneva, iar 
poi spre Leopoldville.
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T. Neves la primit 
pe A. I. Adjubei

RIO DE JANEIRO 9 
pres) — TASS transmite :

La 8 februarie Tancredo 
primul ministru al Braziliei, 
mit delegația ziariștilor sovietici 
condusă de A. I. Adjubei, redac* 
țor-șef al ziarului „Izvestia". San
tiago Dantas, ministrul Afacerilor 
Externe al Braziliei a oferit un 
dejun in cinstea delegației.

Neves, 
a pri-

Intensificarea luptei clasei muncitoare 
în principalele țări occidentale 

Benoit FrachonDeclarația Ini
PARIS 9 (Agerpres)
Benoit Frathon, secretar gene

ral al Confederației Generale a 
Muncii, îndeamnă la unitatea 
muncitorilor din țările Europei 
occidentale. Intr-un articol publi
cat în ziarul „L’Humanite" Frac
hon subliniază intensificarea lup
tei clasei muncitoare din principa
lele țări ale Europei occidentale.

In Germania occidentală a în
ceput o largă mișcare pentru ma
jorarea salariilor. In Marea Bri
tanie în urmă cu cîteva zile, gre
va de 24 de ore declarată de 
salariații din trasportul orășenesc 
din Londra a paralizat activitatea 
întregii regiuni. La 3 februarie 
3 milioane de constructori de ma
șini și constructori navali au în
cetat lucrul timp de 24 de ore 
cetind majorarea salariilor. In 
Belgia 100.000 de mineri intențio
nează să declare grevă dacă nu li 
se vor majora salariile.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ё P< roșani; Str. Gt Gheorghiu- Dei or. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

Comitetul Politic continuă discuțiile 
pe marginea protestului cubanez

NEW YORK 9 (Agerpres)
Comitetul Politic al celei de-a 

16-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. continuă discutarea pro
testului Cubei împotriva pericolu
lui la adresa păcii și securității in
ternaționale, care s-a ivit ca ur
mare a noilor planuri de agresiune 
din partea guvernului S.U.A., în
dreptate împotriva revoluției cu- 
bane.

In ședința din 8 februarie a 
luat cuvîntul delegatul R. P. Ro
mine Hașeganu.

Reprezentantul Braziliei A. Ari- 
nos a acordat principala atenție 
principiilor Cartei O.N.U. și ale 
statutului Organizației Statelor A- 
mericane, care obligă pe membrii

ѳ
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HANOI 9 (Agerpres)
După cum a anunțat postul de 

radio „Vocea Laosului", într-o te
legramă adresată președintelui Co
misiei internaționale de suprave
ghere și 
Suvanna 
hotărîrea 
delegație 
pentru a 
seascâ un mijloc de a se ajunge 
la un acord în problema încetării 
focului.

Suvanna Fumma a declarat tot
odată că nu va accepta nici un 
fel de condiții preliminare.

El a arătat, de asemenea, că 
„tocmai gruparea de la Savanna-

control în Laos, prințul 
Fumma și-a exprimat 
să primească oricînd o 
militară din Vientiane 
încerca împreună să gă-

i

ADDIS ABEBA. La 8 februarie 
Dginga Qdingai vicepreședinte al 
partidului Uniunea Națională Afri
cană din Kenya (Kami), șeful de- : 
legației Kenyei la conferința a- 
nuală a Mișcării panafricane pen
tru eliberarea Africii centrale și 
răsăritene, a acordat un interviu 
corespondenților agenției TASS și 
postului de radio Moscova. Refe- 
rindu-se la însemnătatea conferin
ței de la Addis Abeba O. Odinga 
a subliniat că această conferință 
va avea, fără îndoială, un rol im
portant în eliberarea deplină a A~ 
fricii de sub jugul colonial

WASHINGTON. La 8 fcbrua- 
•rie Ministerul de Război al S.U.A. 

a anunțat că Statele Unite au ho' 
tărît să intensifice ajutorul militar 
acordat Vietnamului de sud, în
deosebi prin crearea la Saigon a 
unui nou comandament mixt ame
rican „pentru acordarea de ajutor", 
îr. frunte cu generalul Harkins. A- 
cest comandament își va asuma

Astfel; scrie în continuare au
torul, în țările „pieții comune" și 
în Marea Britanie în fața oameni
lor muncii se află aceeași proble
mă, și anume să lupte pentru ri
dicarea nivelului de trai, împotri
va intensifioării exploatării din 
partea monopolurilor.

Benoit Frachon critică pe con
ducătorii uniunii sindicale socialis
te de dreapta „Force Ouvriere" și 
pe cei ai „Confederației, franceze 
a muncitorilor creștini", care îm
piedică unitatea de acțiune a oa
menilor muncii din țările — mem
bre ale „pieții comune". In ce pri
vește pe conducătorii de dreapta 
ai sindicatelor din Germania oc
cidentală. ei ajung chiar să cola
boreze cu poliția în timpul ares
tării activiștilor din rîndurile mun
citorilor din țara lor pentru că 
aceștia sprijină contactele cu ac
tiviști* Confederației Generale a 
Muncii

O.N.U. și ai O.S.A. să-și aplaneze 
disensiunile prin mijloace pașnice, 
corespunzător cu principiile și nor
mele dreptului internațional.

Delegatul R.S.S. Ucrainene, L. 
E. Kizea, a condamnat cu hotă- 
rîre imixtiunea brutală a Statelor 
Unite în treburile interne ale Cu
bei și ale altor state latino*ameri- 
cane. S.U.A., a declarat el, între
prind o imixtiune fățișă în trebu
rile interne ale Cubei, recurgînd 
la presiuni fără precedent exerci
tate prin toate mijloacele : de or
din economic, militar și politic.

L. E. Kizea a cerut să fie spri
jinit proiectul de rezoluție al Ro* 
mîniei și Cehoslovaciei.

ket a atacat punctele Moung Hun, 
Muong Pen, Ta Tong, Mahasai 
și alte puncte din regiunea elibe
rată". Dacă gruparea de la Sa- 
vannaket, subliniază în continuare 
Suvanna Fumma, dorește în mod 
sincer încetarea focului, ea poate 
trimite neîntîrziat în Valea UI- 
cioarelor o delegației pentru a 
duce tratative.

Intr-o altă emisiune, postul de 
radio „Vocea Laosului" a anunțat 
că prințul Suvanna Fumma a a- 
dresat lui Boun Oum o telegramă 
în care îl invită să vină în Valea 
Ulcioarelor pentru a discuta pro
blema formării unui guvern de 
coaliție.

conducerea tuturor grupurilor mili
tare americane din Vietnamul de 
sud. ’

TOKIO. Patru japonezi — un 
călugăr budist, un aspirant la Uni
versitatea din Tokio, un student 
de la aceeași universitate și un 
absolvent al Universității „Dzioti" 
— au plecat din orașul tragediei 
atomice Hiroșima spre fostul lagăr 
al morții Auschwitz. In localitățile 
unde se vor opri în drum ei vor 
adresa opiniei publice apelul de a 
împiedica tragediile unui război 
nuclear și ale fascismului, repeta
rea ororitor de la Hiroșima și 
Auschwitz, de a apăra pacea, de 
a obține dezarmarea generală și 
totală.

IN FRANȚA

Îngrijorare față de intensificarea 
acțiunilor criminale ale O.A.S.

PARIS 9 —
Agerpres transmite :

Presa franceză de joi își ex
primă îngrijorarea 
intensificarea acțiunilor 
ale O.A.S. ~ 
care se caracterizează prin crime, 
răpiri și furturi, scrie „Figaro", 
O.A.S. își bate propriile recor
duri". „Combat" arată că în timp 
ce Roger Frey, ministrul de Inter
ne, expunea miercuri după-amiază 
în cursul ședinței Consiliului de 
Miniștri măsurile pe care 
nul intenționează să le ia 
a menține ordinea, O.A.S. 
prindea o nouă operație de 
gură". Ziarul remarcă, de 
nea, că „departe de a fi decapi
tată, activitatea O.A.S. devine și 
mai ucigașă".

„Paris Jour" scrie că ultracolo* 
nialiștii, a căror țintă principală 
sînt cei care: se declară împotriva 
continuării războiului din Algeria 
;,au atacat din nou la Paris pro
fesori, activiști politici și ziariști 
de diferite opinii politice, toți însă 
favorabili încheierii păcii în Alge
ria".

„L’Humanite" remarcă faptul câ 
numărul atentatelor a crescut, deși

I 
I
I
II Corespondentul

în legătură cu 
criminale 

„In această atmosferă

guver- 
pentru 
între- 
anver- 
aseme*

SAARBRUCKEN 9 (Ager
iși
In legătură cu catastrofa de 

la mina de cărbuni „Luisenthal" 
din Voelklingen bazinul Saar, 
agenția France Presse relatează 
următoarea faptă de eroism a 
unui bătrîn miner vest-german 
care cu prețul vieții sale a sal
vat de la moarte 20 de ucenici : 
este vorba de maistrul miner 
Willy Massion, în vîrstă de 55 
de ani, originar din Luisenthal, 
care în dimineața tragică a co- 
borît în mină însoțit de 20 de 
ucenici mineri. Explozia l-a sur
prins pe bătrîmd miner în timp 
ce dădea explicații grupului de 
ucenici despre măsurile de se
curitate a munăi. O panică de 
nedescris a cuprins pe ucenicii 
care au încercat să se salveze 
fiecare cum putea. In aceste cli
pe grele bătrinul a știut să-și

Minerii din Deeazeville continuă lupta
PARIS 9 (Agerpres)
De 52 de zile continuă în adîn- 

cul minelor lupta eroică a mine
rilor din Deeazeville. 20 dintre 
ei, conțină de trei zile greva foa
mei.

Clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii își manifestă ferma lor so
lidaritate cu minerii din Decaze- 
ville. Reprezentanți ai conducerii 
Federației naționale a minerilor 
din Franța au vizitat pe minerii 
aflați îtt mină.

Soțiile minerilor — sînt alături 
de lupta grea a soților lor. O de
legației de femei care a sosit din 
Deeazeville la Paris s-a prezentat 
la Palatul prezidențial unde au 
înaintat o petiție a minerilor, care 
protestează împotriva hotărîrii gu
vernului de a închide porțile mi
nelor din bazinul carbonifer Avey
ron, sub pretextul „nerentabilității 
acestora".

Delegația de femei a fost pri
mită, de asemenea, de conducerea 
Confederației Generale a Muncii, 
precum și de grupul parlamentar 
al Partidului Comunist Francez, 
din Adunarea Națională și Senat.

Conducerea Confederației Ge
nerale a Muncii a dat publicității 
o declarație în care subliniază că 
oamenii muncii din Franța, tre-
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In felul acesta ucenicii' 
feriți de focul care se 
prin gazele inflamabile. 
aceea bătrinul. miner.

păstreze sîngele rece și să se/jj 
facă ascultat de ucenici. Fiind 
un bun cunăscător al minei a t 
reușit să conducă printre flăcă- 
rile care se ridicau amenințător ', 
din toate părțile pe. cei 20 de \ \ 
ucenici spre o hrubă în care i-a ,! 
închis, astupînd și orificiile de ? 
aerisire.
au fost 
propaga

După
deși grav rănit, a pornit în în- f 

tîmpinarea echipelor de salvare. ,
Trecîrtd peste dărâmături și per- 
dele de flăcări el a reușit să ( 
întâlnească după două ore o e- *. 
chipă de salvare pe care a con- ;i* 1 
dus-o la lacul în care se aflau J, 
ucenicii. La întoarcere, sleit de j1 
puteri cu răni și arsuri pe tot I 
corpul, Willy Massion a înce-1, 
tat din viață în ascensorul care i1 
îl ducea la suprafață. 'i.

autoritățile se laudă că au între
prins măsuri în această direcție, 
mai ales în cursul nopții.

„Le Monde" subliniază că au
toritățile polițienești în loc să lup 
te împotriva ultracolonialiștilor, îm
piedică manifestațiile oamenilor 
muncii. ,

Un act terorist al 
ultracolonialiștilor împotriva 
unei reprezentanțe sovietice

PARIS 9 (Agerpres} — TASS 
transmite: ,

In seara zilei de 8 februarie ul- 
tracolomaliștii au făcut să explo
deze o bombă în fața unei clădiri 
care aparține ambasadei U.R.S.S. 
In această clădire se află secția 
de la Paris a agenției TASS. Ex
plozia a pricinuit clădirii pagube 
materiale importante. Din fericire 
nu s-a înregistrat mei o victimă.

In același timp bandiții fasciști 
au făcut să explodeze o bombă 
în clădirea ocupată de agenția de
mocratică de informații -„Union 
Francaise d‘information'.

buie să sprijine și mai larg lupte/ 
plină de curaj a minerilor did r* 
Deeazeville.

Maurice Thorez, secretar gene
ral al Partidului Comunist a in
terpelat în scris pe ministrul In
dustriei și Comerțului insistînd a- 
supra necesității construirii la De- 
cazeville a unei termocentrale, 
ceea ce ar- permite îmbunătățirea 
aprovizionării cu energie electrică 
a acestei regiuni și totodată folo
sirea pe lot a- cărbunelui din ba
zinul Aveyron.

Autoritățile franceze însă canți- 
ale 
de-’ 
co
in 

în-

nuă să respingă cererile juste 
greviștilor. Acest lucru esțe 
monstrat o dată în plus de 
municatul publicat de guvern 
care reafirmă hotărîrea de a 
chide minele din Aveyron.

PROGRAM DE RADIO
11 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
de estradă, 8,00 Școala și Viața, \ 
8,50 Ghid Muzical, 10,30 „Melo- w 
dii de dragoste" ?— program de 
muzică ușoară romînească, 11,30 
Vorbește Moscova!, 12,30 Inter* 
preți de muzică ușoară, 13,10 De 
toate pentru toți, 14,05 „Vitrina 
cu noutăți de muzică ușoară"; 
14,35 Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 16,45 Emisiune li
terară, 17,25 Dansuri din opere, 
18,00 Melodii de muzică ușoară 
romînească,, 19,05 „Melodii... me
lodii". In program muzică' ușoară 
de compozitori din R.P. Polonă, 
19,30 Teatru la microfon, 20,50 
Muzică de dans, 23,08 Simfonia 
a IV-a în fa minor de Ceaikov- 
ski. PROGRAMUL II. 7,20 Me-

’ lodii populare romînești și ale mi* 
norităților naționale, 8,00 Program 
de muzică ușoară, 9,30 Soliști și 
formații artistice de amatori, 10,40 
Jocuri populare romînești, 13,15 
Muzică ușoară, 14,30 Cine știe câș

tigă, 16,30 Din folclorul popoa
relor, 18,30 Muzică ușoară îndră
gită de ascultători, 19,45 Muzică 
populară din țările Americi La
tine, 20,30 Almanah muzical, 22,00 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
1 î februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pînze purpurii ; AL. SA- 
HIA : Porto Franco ; PETRILA 3 
Eroismul ; ANINOASA : învie** 
rea — seria I-a ; LUPENl ■. Do
uă vieți — seria II-a ; BARBĂ- 
TENI : Policarp maistru caligraf ;

URICANI : Am supraviețuit mer- 
ții mele. , .

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


