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Nei colective din Valea Jiului Ișî iau angajamente 
In întrecerea socialista O săptămînă 

un etaj, a-
Minerii, tehnicienii și inginerii de la exploatările miniere, 

gt toate colectivele de muncă de la preparații, uzine și de la cele- 
JU- lalte unități economice din Valea Jiului au muncit cu hăr- 
№ nicie și au obținut rezultate rodnice pe linia înfăptuirii mărer 

țelor obiective stabilite de cel de-al 111-lea Congres al partidului. 
Oamenii muncii din Valea Jiului, călăuzindu-se în munca lor 
de prevederile Directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, luptă în continuare cu avînt 
tot mai sporit pentru dezvoltarea realizărilor dobîndite, în vede
rea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de plan pe anul 7962.

In cadrul unor însuflețite adunări, alte colective din bazinul 
nostru au hotărît să urmeze exemplul minerilor din Lupeni de 
a-și lua angajamente în întrecerea socialistă, lată cîteva din an
gajamentele luate.

Angajamente inate 
de minerii din Aninoasa

w
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Cărbune peste plan eu un preț de cost redus
Ținind seama de posibilită

țile tehnico-materiale ce le au 
asigurate în sectoare și la lo
curile lor de muncă, minerii de 
lă Petrila și-au fixat între al
tele ca obiective de întrecere :

— Să depășim planul de pro
ducție pe anul 1962 cu 25.000 
tone de cărbune;

— Printr-o rațională folosire 
f efectivului de muncitori și 
prin introducerea in mină a 
noi utilaje de mare randament 
să creștem productivitatea 
muncii de la 1,260 tone/post la
l. 290 tone pe post;

— Vom îmbunătăți continuu 
calitatea producției reducînd la 
30 la sută conținutul de cenu
șă al cărbunelui extras;

— Prin reducerea consumuri 
ior specifice de lemn de mină 
explozivi și alte materiale 
precum și a consumului de e- 
nergte electrică și aJr compri
mat vom reduce prețul de cost 
și obține economii suplimenta- 
ко de 7SO.OOO lei;

— Vom spori viteza de avan
sare în abatajele cameră la 90
m. l./lună. Pentru atingerea vi-
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Se înalță școaia
De puțin timp, 

început construcția 
care va fi cea mai modernă din 

Zotaș. Noua școală, o clădire fru- 
ло ă cu 2 etaje, va cuprinde 16 
săli de clasă spațioase, laboratoa
re, încălzire centrală etc. Pînă 
acum brigada lui Tutunaru Cons
tantin a săpat fundațiile și a tur
nat betonul iar brigăzile de zidari 
ale lui Banu Ștefan și Chițu loan 
au terminat zidăria la parter și 
încep lucrul la etajul I.

Această construcție, pe lingă 
fortul că asigură elevilor condiții 
taâi optime pentru învățătură, face 
ca aspectul orașului să devină și 
mai frumos.

tezelor de avansare preconi 
zate 
.cări 
date 
sînt 
ca producția încărcată meca
nic să crească de Ia 15.000 tone 
Ia 30.000 tone pe întregul a«.

la abatajele 
numărul de 
în subteran 
în prezent,

cameră vote 
crațere blin- 
de la 3, cît 

la 10, astfel

ia Vulcan a 
unei noi școli,
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Utilaje донги prelirrarua 
Mulai fairlute Io Iară

«In exploatările forestiere și noi- 
combinate de industrializare a

- inului de la Tg. Jiu, Blaj, Gher
lă, Pipera și altele au intrat în 
producție o serie de utilaje noi, 
fabricate în țară. Printre acestea 
smt: pendula de retezat bușteni 
cu acțiune hidraulică și mașina de 
ibeat deșeuri, executate de între
prinderea „Metalurgica," din Si
biu, mașina orizontală de găurit 
fi. scobit, mașina semiautomată de 
șlefuit mobilă, mașina semiautoma- 
tă de frezat furnire decorative, 
cir culacul universal, precum și ma
șina de frezat lemn, care au fost 
executate de întreprinderea meta
lurgică din Roman, 
tf.u utilaje necesare 
resțiere.

Acum specialiștii 
studii și proiectări 
preună cu cei ai

profilată pen- 
economiei fo

Institutului de 
forestiere, îm~ 
institutelor si

milare ale Ministerului Metalur
giei fi Construcțiilor de Mașini 
proiectează alte noi utilaje.

(Agertres)

minerilor din A- 
luat angajamente 
care prevăd prin-

Colectivul 
ninoasa și-a 
de întrecere 
tre altele :

— Depășirea producției pla
nificate pe anul 1902 cu 22.000 
tone cărbune de calitate;

— Creșterea randamentului 
pe exploatare cu 30 kg. căr- 
bune/post peste sarcina prevă
zută în plan;

— Reducerea consumului spe
cific de ,lemn 
m.c./lOOO tone 
trase:

— Obținerea unor avansări 
medii de 29 m.l./lună în aba
tajele frontale, 
iele cameră de 
lună.

de mină cu 0,3 
de cărbune ex-

cesta este rit
mul de lucru al 
brigăzii de zi
dari conduse de 
Rădulescu Ma
rin de pe șan
tierul Parhon.

Săptămînă a- 
ceasta, brigada 
a ridicat etajul 
II al blocului 
D. 'Iată-i pe zi
darii Rădulescu 
Marin, 
Nicolae 
Marin, 
la zidul
al blocului D.

Militaru 
și Dună 
lucrînd 
portant

iar în ahata-
60,1 m.l. pe

in-
au

Pentru siderurgici, 
mai mult cărbune cocsificabil de
Muncitorii, tehnicienii și 

ginerii preparației Lupeni
hotărît să realizeze următoa
rele obiective în întrecerea so
cialistă :

— Recepționarea peste plan 
a 55.090 tone de cărbune brut 
cocsificabil;

— îmbunătățirea recuperării 
globale cu 1,0 puncte peste 
sarcina de plan;

— Reducerea cenușii globale 
din cărbune cu 0,3 puncte;

— Reducerea cenușii Ia căr
bunii speciali spălați cu 0,2 
puncte;

calitate
— Reducerea umidității căr

bunilor livrați Cu 0,5 puncte 
față de realizările din 1961;

— Obținerea unei economii 
la prețui de cost de 200.090 lei;

— Pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției va fi lăr
git jgheabul Rheo nr. 3 și mon
tat cel de-al treilea ciur do 
rezonanță 
asemenea, 
derile de 
îngroșarea
con în decantorul nr. 2.

pentru reclasare. De 
vor fi reduse 
șlam cârbunos 

preaplinului

pier- 
prin 
din

a
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Consfătuirile de producție s-au bucurat 
cuvenită

a i 
de 
de
a

î 
f • 
4 
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GRIOBER ADALBERT, me
canic pe locomotiva 50.128.

TRASNEA ALEXANDRU, fo
chist pe locomotiva 150.1029.

ție din uzină au acumulat o 
experiență 
organizării 
răspindirii 
de muncă 
sfătuirilor 
sfătuirile de producție, au fost 
organizate cu mai mult Simț 
de răspundere. Un exemplu 
grăitor în această privință îl 
constituie consfătuirea de pro
ducție din luna noiembrie de 

la secția turnă- 
nătorie în care a 
fost analizată 
problema pier
derilor înregis
trate în r^iliza- 
rea sarcinilor de 
plan la oțe- 

Cu această ocazie

bogată, în privința 
întrecerii socialiste, 
metodelor înaintate 
șî organizării cori

de producție. Con-

Conferința de dare 
de seamă și alegeri 

a Comitetului 
sindicatului U.R.U.M.P..

con- 
socialiste 
atitudinii 
și față de avutul ob-

a muncitori- 
noi față de

de atenția
Din darea de seamă asupra 

activității comitetului sindica
tului de la U.R.U.M.P., pe pe
rioada 20 februarie 1960 — 10 
februarie 1962 și din discuțiile 
purtate a reieșit că sindicatul 
uzinei, sub conducerea comi
tetului de partid, a organizat 
mai bine consfătuirile de pro
ducție, s-a ocupat cu mai mult 
simț de răspundere de dezvol
tarea mișcării inovatorilor, iar 
prin activitatea 
cultural - edu- 
cativă, m 
strîns legată 
problemele 
producție, el
contribuit la dez
voltarea 
științei 
lor, a 
muncă 
ștesc.

In conferința de dare de sea
mă și alegeri au fost reliefate 
realizările comitetului sindica
tului în mobilizarea muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor din uzină la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, 
îmbunătățirea calității produ
selor, ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost, precum și lipsurile ce 
au dăinuit în activitatea sa.

In cuvintul lor tovarășii Sîr- 
bu Șofronie, Crăciun Dumitru, 
Rusu Teodor și alții au arătat 
că membrii comitetelor de sec-

Iul lichid.
muncitorii din cele 4 brigăzi 
de producție ale secției au ă- 
rătat că sarcinile de pian pot 
fi realizate și chiar- depășite, 
cu condiția ca secția șă fie a- 
provizionată cu cantitatea ne
cesară de fier vechi. După con
sfătuire conducerea uzinei a 
asigurat fieful vechi necesar, 
iar drept rezultat în luna de
cembrie, prin realizarea unui 
număr sporit de șarje rapide 
s-a înregistrat cea mai mare 
producție din istoria secției 
turnătorie.

La secțiile mecanică și con
strucții metalice, luindu-se In 
discuție în consfătuiri de pro
ducție problema calității pro
duselor, rebuturile au scăzut 
cu mult sub procentul admis.

Din inițiativa comitetului 
sindicatului, la unele consfă-

de 
de
12
lo
pe

Trenuri cu supratonaj
— Tovarășe impiegat, vreau 

ca trenul 2649 de azi să aibă 
supratonaj.

Aceasta a fost dorința tînă- 
rului mecanic Radu Cornel 
la depoul Petroșani, înainte 
a pleca în cursă la data de 
februarie. El și a pregătit 
comotiva cu grijă. Trenul
care trebuia să-1 conducă avea 
93 tone supratonaj ceea ce în
seamnă 36 ore/vagon economie. 
Trenul a ajuns la destinație fă-' 
ră întîrziere. Alături de me
canicul Radu Cornel se eviden
țiază și mecanicii Chiriac Ion 
și Bușoi Ion care au condus 
trenuri cu supratonaj. Noua clădire administrativă a Depoului C.F.R. Petroșani.

GUDASZ IOSIF

(Continuare în pag. 3-a)
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Centru de distribuire 
a petrolului și buteliilor 
de aragaz la Bărbăteni

Zilele trecute la Bărbăteni s-a 
deschis un centru de distribuire 
a petrolului și a buteliilor de ara
gaz. Noua unitate de deservire, 
instalată în apropierea cinemato
grafului din Bărbăteni, este des
chisă zilnic între orele 9—17» Zil
nic, centrul de distribuire a pe
trolului și buteliilor de aragaz 
poate satisface nevoile a peste 
400 cumpărători. Locuitorii din 
Bărbăteni și cartierele Viscoza, 
Braia etc. pot ridica zilnic bute
lii de aragaz și petrol lampant.



STEAGUL RO$U2

mai încet 
este îrttre- 
2—3 ore 

minute, în

TAXA, VA ROGI]
— „Taxa, vă rog t" e refrenul, l

care-ți sună in aua $ 
(Dup-o oră de-așteptare cînd te urci 

în autobuz) < 
Taxatoarea-n exercițiul funcțiunii evident, ! 
E normal ca să ți-o ceară, i

dar mai e cîte-un client, < 
Care uită, ori nu știe că o dată ce-a urcat, î 
Este obligat s-achite taxa, făr-a fi rugat. j
Uită omul să achite că-i de felul lui uituc <
(Cum an- observat azi unul <

in mașina de Surduc) j 
Taxatoarea conștiincioasă i-a cerut <

cum e normal, î 
Taxa respectivă, însă, omul a făcut scandal > 
C ar fi achitat o dată un bilet, dar că refuză ț 
Să-l arate respectivei ,

(care din senin l-acuză l)1 ;
Și scandalul ia proporții, ;

curg tot felul de expresii < 
Ca o coasă ce se-ascute sub povara unei gresii' 
Care a fost sfîrșitul nu știu, <

între timp dindu-mă jos 
Cearta nu se terminase deși foarte curios, 
Ași fi vrut să știu finalul :

Care a avut dreptate ? 
Taxatoarea T Călătorul ?

Amîndoi pe jumătate ! ? 
Fiindcă urmărind aspectul,

din reflexe am desprins 
Că mai sînt și taxatoare ce dublează dinadins, 
;Taxa care variază în funcție de distanță 
(Că-n fond 50 bani plus-minus,

nu prea are importanță) 
<; Și aceste variații cresc cu-aproximațle, 
j După gustul taxatoarei, din stație-n stație.
< Azi distanța e mai lungă, mîine aceiași,
<; se scurtează
[' Taxatoarea dă biletul ..majorat" și încasează, 
J Un surplus, un mic fond,
< pentru cheltuieli neprevăzute 
> Care practicindu-1 zilnic, se apropie de „sute", 
ț Nu ne punem întrebarea,
[' cercetînd cine-! de vină
J Dar am vrea în sensul ăsta o fărimă de lumină

— „Călătorule ia seama,
\ oricînd mergi cu autobuzul
<j Ia bilet corect la casă, și nu tolera abuzul! 
ș „Taxa vă rog‘ • deci să fie respectată

cu strictețe 
j Și de unii și de alții c-altfel
< „pui în roate bețe" !

i. săsaran
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Televizor pentru excursii
Laboratorul de televi

ziune din Moscova a 
realizat un atrăgător te
levizor de voiaj, deservit 
numai de diode și triode 
cu semiconductor!, care 
necesită un consum foarte 
redus

dintr-un acutnula-
12 volți. El poa-

și care se alimen- 
----------------- 0

Ș T I AT
...pentru realizarea li" 

niilor de transport de e- 
nergie electrică ce se vor 
construi pînă în 1965 în 
R.P.R. sînt necesari con
ductori care, puși cap la 
cap, ar înconjura Pa- 
mîntul la ecuator de 1,5 
ori ?

...pentru obținerea unei 
tone de oțel în cuptorul 
Siemens Martin sînt ne 
cesari 17 kWh, iar pen
tru laminarea unei tone 
de țevi, 180 kWh ? Cu 
energia produsă în țara 
noastră în 1959 s-ar pu
tea obține o cantitate de 
38.000.000 tone lamina 
te. Aceasta ar
că, socotind ca diametru 
mediu al țevilor 100 mm, 
s-ar putea obține o lun
gime totală de țevi de 
aproximativ 9 ori dis-

tează 
tor de 
te fi luat cu destulă ușu
rință într-o excursie cu 
mașina- Televizorul cîn- 
tărește numai 6 kg. E- 
cranul are dimensiunile 
de 10X14 c.m.

O
tanța de la Pămînt la 
Lună.

...puterea maximă a hi
drocentralei „V. I. Le
nin" de la Bicaz este 
suficientă pentru a țese 
17.400.000 m. de pînză 
pe oră ? In 10 ore s-ar 
putea țese o cantitate de 
pînză suficientă pentru a 
înconjura de 
4 ori globul 
la ecuator ?

...pentru 
greutate de 
1.000 m, 
necesară

mai mult 
pămîntesc

de 
pe

o
la

însemna

a ridica
100 kg.

înălțime este 
o energie de 

aproximativ 0,25 kWh ?
Socotind greutatea medie 
a unui om ca fiind dfi 
70 kg., energia care va 
fi produsă în tară în 
1965 ar fi suficientă pen
tru a ridica toată popu
lația globului la o înălți
me de 33.400 m ?

Calea peste munți de la Brașov 
la Cîmpulung Muscel prin pasul 
Bran este una dintre cele mai 
frumoase și, totodată, una dintre 
cele mai vechi ale țării noastre. 
In decursul vremurilor, drumul 
de la Brașov spre Țara Romîneas
că a fost una dintre cele mai im
portante căi comerciale și strate
gice deschise între lumea apusea
nă și Orient. Despre atenția a 
cordată acestor locuri în 
timpurile vorbesc diferite 
ca : cele două monumente fune
rare cu inscripții în limba latină 
găsite la Zărnești, cărămizi cu 
semnul legiunii a XIII-a Gemina, 
a cărei amintire se mai păstrează 
și astăzi în numele satului Ge- 
nieoea, privilegiul dat brașovenilor 
la 19 noiembrie 1377 de Ludovic 
cel Mare pentru construirea noii 
cetăți a Brașovului, precum și 
stăpînirea temporară a castelului 
Bran de către Mircea cel Bătrîn.

Străbaterea acestei regiuni se 
face pornind din Brașov în direc
ția Rîșnov—Bran, pe șoseaua as
faltată care merge pe cimpia plană 
a țării Bîrsei cale de 28 km. La 
jumătatea drumului se află Rîșno- 
vul. Pe o ridîcătură de 150 m. se 
vede, în stînga șoselei, cetatea.

toate 
urme,

Cetate dacică
S-a descoperit prima cetă

țile dacică din Tara Bîrsei. 
Săpăturile arheologice au scos 
la iveală vase de lut ars și 
alte obiecte care datează din 
secolul I al erei noastre, sis- 
temui de fortificație al cetă- 
țuii era format din 3 șanțuri

care a fost construită din lemn 
cavalerii teutoni, în secolul 
XlII-Iea, iar mai tîrziu ridicată 
din piatră, de locuitorii ținutului. 
Odinioară această cetate a făcut 
parte din bastioanele de apărare 
militară a trecătorii. Tot aici se 
poate vedea o biserică din secolul 
al XIV-lea, ale cărei elemente ar
hitecturale gotice au fost supra
puse unor rămășițe de stil romanic.

De la Rîșnov spre stînga încep 
a se vedea spinările verzi ale Bu- 
cegilor, iar la dreapta culmea Mă
gurii Codlei. In verdeața înconju
rătoare se vede clădirea medieva
lă a castelului Bran.

Castelul a fost construit în 1377 
de către brașovenii negustori și 
meșteșugari, cu învoirea regelui 
Ludovic cel Mare, ca o întăritură 
pe drumul care trecea peste Car- 
pați în Tara Romînească și de a- 
colo mai departe în țările Asiei. 
De-a lungul veacurilor, el a sufe
rit renovări și transformări. As
tăzi este muzeu și oferă vizitatori
lor posibilitatea să cunoască arta 
feudală, dar și arta populară din 
regiune, întruchipată în construcții 
caracteristice, ornamente interioare 
etc.

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

în Țara Bîrsei 

de apărare. Specialiștii presu
pun că cetățula dacilor de la 
Teliu a avut o existență de 
scurtă durată, ea fiind incen
diată in timpul cotropirii de 
către romani a teritoriului da
cic, din care făcea parte și Ța
ră Btrsei.

Privirea semeață a ciinelui 
lup din clișeu parcă spune :

— Invidiați-mă pînă și voi 
patrupezi ce duceți săniile pe 
întinsurile înzăpezite ale nor
dului. V-am furat meseria.

(jboseala, surmenajul revausut
In timpul muncii, fie fizice, fie 

intelectuale, activitatea fiecărui 
organ este însoțită de o serie de 
procese fizice și chimice, din care 
rezultă unele produse de uzură, 
care trec în singe, fiind apoi eli
minate în mod treptat. Acumula
rea în organism a acestor produse 
de uzură, precum și scăderea re
zervelor energetice dete m na apa
riția oboselii. Aceasta se manifes
tă printr-o senzație de epuizare 
și o necesitate imperioasă de o- 
dihnă.

Dacă se trece peste limitele o- 
boselii și se continuă munca, se 
ajunge la surmenaj, o stare anor
mală care este însoțită de dureri 
de cap, dureri musculare, somno' 

a lență, lipsa poftei de mâncare etc. 
8 Surmenații au un sistem nervos 
g foarte sensibil, sînt foarte irita- 
g bili și prezintă uneori stări de a~ 
g gitație. Surmenajul prelungit duce 
S la scăderea în greutate, la reduce- 
s rea forței de muncă și la scăderea 
I rezistenței față de îmbolnăvire. 
8 constituind uneori prima etapă t. 
g nevrozei astenice. In condiții nor 
8 male, oboseala dispare după o 
o perioadă de repaus, necesară refa-

cerii organismului epuizat, după 
care individul este din nou apt 
penii и muncă.

S-a observat că senzația de o- 
hoseală se instalează 
dacă munca de durată 
ruptă la interval & 
prin pauze de 10—15 
care timp se efectuează exerciții fi 
fizice. Acesta este repausul activ, 
care se aplică practic sub forma 
gimnasticii in producție.

O altă posibilitate de repaus 
esie alternanța activității fizice și 
intelectuale. Astfel, după o mun
că fizică, repausul poate fi folosit 
prin lectură, participarea la con
ferințe, vizionarea de spectacole 
etc.

După o muncă intelectuală este 
util un repaus în care se fac plim
bări scurte, gimnastică, turism etc.

Pentru combaterea stării de o~ 
boseală nu se recomandă consu
mul de excitanți (cafea, alcool, 
tutun) metodă dăunătoare orga
nismului. Oboseala și surmenajul 
se combat prin respectarea orelor 
de odihnă și de somn, precum fi 
prin folosirea plăcută a concediu
lui de odihnă anual.

Unele superstiții 
și adevârata

Se spune că în casa pe care 
cîntă cucuveaua moare cine
va. Care este explicația vizi
telor cucuvelei pe casa sau 
împrejurul casei unde zace un 
bolnav ?

Se știe de către toată lumea 
că cucuveaua își alege noap
tea locuri in preajma cărora 
se găsește lumină. Este ușor 
de înțeles atunci de ce cucu
veaua alege din tot satul casa 
în care zace un bolnav.

Așadar, superstiția după ca- îmbolnăvesc 
re cucuveaua ar aduce moar
te s-a născut prin coincidența 
între obiceiul, intîlnit mai cu 
seamă la sate, de a ține lumi
na aprinsă în casa în сате e un 
bolnav sau un mort și nevoia 
cucuvelei de a se așeza intr-un 
loc în preajma căruia se ză
rește lumină.

Altă superstiție este aceea 
că strigoii sug inima oameni
lor și că omoară mai întîi ru
dele de aproape.

Care este explicația acestei 
închipuiri a oamenilor ?

Mai de mult, cînd oamenii 
nu-și dădeau searrfa care e 
taina tuberculozei, și mai ales 
a celei galopante, lumea cre
dea că un mort de oftică chea-

I 
s 
fi 
в 
$
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lor explicație
mă în groapă și pe ceilalți din 
familie. Această nepricepută 
legătură intre membrii acele
iași familii, in care se moște
nea oftica, a dat naștere cre
dinței în strigoi. După cel care 
murise primul de tuberculoză 
mureau alții din familie sau 
rude de aproape, pentru că 
trăiau împreună și se molip
seau.

In unele regiuni, oamenii 
înâpoîațî cred că de gripă se 

numai cei care 
beau apă noaptea fără să-și 
facă semnul crucii, deoarece 
intră necuratul in apă. „Necu
ratul" a fost insă de mult „izo
lat" în laboratoare, și virusul 
— adevăratul vinovat al gri
pei — are și el leac : vaccinul.

In timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, superstițiile 
erau larg răspîndite, adăugln- 
du-se la groaznicele fondiții 
economice în care erau ținute 
masele muncitoare.

Astăzi, datorită grijii regi
mului democrat-popular, dato
rită educației științifice pe ca> 
re partidul a asigurat-o ma
selor largi, cei care mai cred 
în superstiții, vrăji, farmece 
sînt din ce în ce mai puțini.

de zahăr.
din

dumneavoastră, dar cel
că întîrziem

fie. ,N-am numai 65. 
atunci ai pierdut.

— Un kilogram de zahăr vă rog.
— Ai răbdare tovarășe, nu vezi că-s ocupat 1, 
După alte 5—10 minute.
— Am cerut un kilogram
— Nu vezi că-s ocupat ?
Mai trec 5—10 minute.
— Un kilogram de zahăr 

clamații tovarășe gestionar.
— Cum ce condică de 

bună. O dau numai schimb la schimb.
— Cum vine asta ?
— Foarte bine. Dai buletinul de identitate, 

primești condica.
Noroc că asemenea procedee se practică doar 

ia magazinul alimentar din Dărănești sau, mal 
știi, poate și In alte locuri.

și... condica de re-

reclamațli ? Asta-1

— Of, firar să
— Ha, ha, ha, 

pentru noi.
— Ați pierdut 

mult pierdem noi pasagerii 
cauza jccului de cărți al șoferilor.

Plecăm îndată ! — și mașinile ce merg 
vin de la Petrila pornesc toate deodată în șir 
indian

Cei Învinși abia așteaptă să sosească la cap 
de linie să-și ia revanșa.

Așa se întimplă pentru că controlorii de la 
I.C.O. nu vizitează capetele de linie ale au
tobuzelor, ci stau în stația din Piața Victoriei, 
In fata berăriei „Carul cu bere"...

sau
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Succesele din abataje, rod al măsurilor
■ ■ в ■ a • ■tohnico-organizatorice <uate

Bilanțul pe luna ianuarie a.c. 
arată că minerii, tehnicienii și in* 
ginerii de la mină Aninoasa au 
obținut succese 'importanțe în pro
cesul de producție. Pianul la pro
ducția de cărbune a fost depășit 
cu 4,813 tone de cărbune, iar 
productivitatea muncii a crescut 
față, de plan cu 65 kg. de cărbune 
pe post. La aceste succese au 
contribuit toate colectivele sectoa
relor minei în frunte cu cel ai sec
torului IV Priboi, care a dat peste 
planul lunar 3.020 tone de căr
bune. Sectorul I a înregistrat un 
plus de 756 tone, sectorul III 561 
tone, iar sectorul II 476 tone de 
cărbune.

Colectivele sectoarelor au dat o 
atenție deosebită creșterii produc
tivității muncii. Prin traducerea 
în viață a planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice, sectorul II a 
reușit să depășească productivita
tea planificată cu 142 kg. de Căr
bune pe post, sectorul IV Priboi 
cu 140 kg./post, iar sectorul I Ani
noasa cu 67 kg./post.

Obținerea acestor importante
rea’izări au la bază priceperea,/, 
inițiativa și hărnicia brigăzilor con- 

. duse de comuniști. Astfel, brigada 
tov. Ungureanu Vasile de la secto
rul IV Priboi a dat peste plan 
1.024 tone și a depășit randamen
tul cu 14 la sută, Codrea Gheorghe 
690 tone cu un randament de
6,800 tone/post, Jar Moisiu Re
mus și* a aepășit productivitatea
planificată cu 25 la sută. La sec
torul III, brigăzile minerilor Sch
neider Francisc și Bulgaru Gheor 

,-|fhe și-au depășit cu mult angaja- 
' tnenteie luate. In loc de 50 tone 
angajament pe luna ianuarie, tov. 
Schneider Francisc a dat 621 tone, 
iac Bulgaru Gheorghe 300 in loc 
df 67 tone, realizînd în același 
timp o creștere a productivității 
de 37 la sută, și, respectiv, 8 la 
sută Aceste două brigăzi și-au 
îndeplinit ' și angajamentul luat 
pentru reducerea consumului de 
lemn, exploziv și alte materiale

Brigăzile din sectorul I Ani
noasa conduse de tov. Gall Mi
hai, David Ioan, Roman Petru și 
Berei Dionisie au extras peste 
plan între 210—600 tone de căr
bune și au depășit productivitatea: 
cerută cu 8—12 la sută. Brigada 
lui Cosma Remus din sectorul II 
și-a depășit angajamentul lunar 
la cătbune cu 290 tone, iar Ki- 
bedi Francisc a dat peste plan 439 
tone cărbune și a întrecut produc
tivitatea planificată cu 2,190 to
ne de cărbune pe post.

Cum s-a ajuns la aceste rezul
tate la mina Aninoasa ? Se urmă

rește îndeaproape traducerea îa 
fapte a planului de măsuri tehnico- 
organizatorice. Acest lucru l-a fă
cut atit conducerea exploatării cit 
și conducerile sectoarelor. Așa, 
spre exemplu, la sectoarele I și IV 
s-a completat efectivul la brigăzile 
din abatajele cameră cu șapte pos
turi pe schimb pentru a se lucra 
normal în ambele aripi ale aba
tajelor. La sectorul I s-au intro
dus 8 perforatoare pneumatice ro
tative la abatajul frontal nr. 13— 
16 ți câte unul la abatajele cameră

10 și 17 din stratul 3, redudn- 
du-se astfel 
găurilor de 
tor măsuri 
de avansare 
o depășire a productivității plani
ficate cu 15 la sută.

Pentru buna aprovizionare a bri
găzilor de mineri cu material lem
nos, transportul pe puțul auxiliar 
a acestui material se face pe două 
schimburi și nu pe un schimb ca 
in trecut. In acest mod, locurile 
de muncă sînt aprovizionate cu 
materialele necesare în schimbul 
precedent.

Rezultatele slabe înregistrate în 
amil trecut s*au datorat în bună, 
parte, unui transport 
zător. 
tarea deficiențelor din transport, 
conform planului de măsuri, con
ducerea exploatării a dotat sectoa
rele I și IV cu cite două locomo
tive de 4 tone și sectoarele II și 
III cu dte o locomotivă. S*a 
montat un culbutor vibrant în cir
cuitul puțului principal de extrac
ție, s-a reparat și pus în folosință 
numărul necesar de vagonete goa
le.

Datorită acestor măsuri, numă
rul brigăzilor rămase sub plan este 
cu mult 
cut.

Și în 
ninoseni 
zultate dt mai bune. In prima de
cadă, pe exploatare s-a înregistrat 
un plus de 713 tone de cărbune, 
fruntașe fiind colectivele sectoare
lor III și IV. In același timp, pro
ductivitatea planificată pe mină a 
fost depășită cu 30 kg. de cărbune 
pe post.

Colectivul minei Aninoasa este 
hotărit să dezvolte 
aceste succese. Se depun însem
nate eforturi pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan, prin 
sporirea continuă a productivită
ții muncii și creșterea vitezelor de 
avansare.

C. DANILA
tehnician — mina Aninoasa

timpul de perforare a 
mină. In urma aces- 
s-a realizat o viteză 
de 6—7 tn.l. pe zi și

necorespun-
Pentru evitarea și înlătu-

mai mic ca în anul tre-

luna februarie minerii a- 
se străduiesc să obțină re'

și mai mult

Brigada de tineret condusă de. Stoieulescu Maria a ciști- 
gat drapelul de brigadă fruntașă <pe secția răsucit a Visco- 
zei Lupeni, dînd produse de bună calitate. Iată in clișeu pe 
membrele brigăzii.

zfâRjBspȚi «ж !
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Citifi în revista „FLACĂRA" nr. 7
— Angajamente însuflețite 

in întrecerea socialistă. Cu a 
paratul fotografic prin citeva 
întreprinderi din București.

— Sîntem gata reportaj 
despre pregătirile pentru cam
pania agricolă de primăvară 
ale tractoriștilor de la S.M.T 
Cioara-Doicești.

— Miine actori — fotorepor 
taj de la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale", despre cla
sa artistului emerit Radu Pe- 
ligan.

— Cu paltonul pe plajă — 
este titlul unui reportaj care 
prezintă activitatea balneolegi- 
că pe timp de iarnă a unor 
stațiuni de pe litoralul nostru.

— In curînd, un nou film 
romînesc pe ecrane : ..Străzile 
au amintiri". Regizorul filmu
lui, Manole Marcus, împărtă
șește cititorilor „Flăcării" cî- 
teva amănunte despre munca 
din timpul turnării filmului.

— De la secta ucigașilor, la 
jocul secret cu moartea. Isto- 

sînge a asasina- 
I n diplomat a- 
că Lumumba va

fi ucis. Speidel și operațiunea 
„sabia teutonă". „Mina roșie" 
cu listele negre. Toate acestea 
le găsiți in pamfletul „Doctri
na disperării".

— Micul comentariu — de 
Florica Selmaru.

— Imagini fotografice din 
toată lumea.

— O cioacă de hirtie — schi
ță de Maria Arsene.
DE TOATE PENTRU TOȚI
— O pagină de caricaturi In 

culori de Rik Auerbach — O 
pagină de modă pentru pri
măvară — Cititorii ne scriu, 
noi răspundem — Cărți — A- 
gendă — De vorbă cu medicul 
— Curiozități — Colțul cos- 
meticienei — Cuvinte încruci
șate.

Brigada s-a pus 

pe treabă

Minerii din brigada condusă de 
Țărînă Valerian, de la sectorul ІИ 
al minei Vulcan, au încheiat luna 
ianuarie cu rezultate sub posibi
litățile lor. Acfist lucru le-a dat • 
de gîndit. 
plan cu 4 
criticată și 
din prima 
în curs, șeful de brigadă a asigurat 
pe șeful sectorului că e hotărit 
să lichideze cu rămînerea în urmă. 
Apoi împreună cu ortacii lui s-a 
pus vîrtos pe treabă. In același 
timp i s-au asigurat și condiții 
tehnico-materiale. Rezultatul. Du
pă o jumătate lună de muncă în
suflețită brigada și-a depășit sim
țitor planul de producție și a ob
ținut un randament mai mare de* 
cît cel planificat cu 1,410 tone de 
cărbune pe post.

Pentru rămânerea 
la sută brigada a 
în ziarul nostru, 
zi de lucru din

sub 
fost 
încă 
luna

Consfătuirile 
s-ou bucurat de

ritt scrisă cu 
tului politic, 
meriean știa

(Urmare din pag, l-a)
in-

Noul cămin studențesc cu 330 locuri, dat ieri în folosință.
'■ ..:X. /BBBBBBOl ===.:. --------------------

Respectarea regulilor de circulație 
cerință importantă

tuiri de producție aU fost 
vitați muncitori și tehnicieni 
din alte secții ale uzinei. De 
exemplu, la una din consfă
tuirile de producție din secția 
construcții metalice au fost 
invitați și muncitori de la sec
ția turnătorie. Cu acest prilej 
constructorii au 
tățlle pe care le 
cauza lipsei de 

,pentru stîlpii de 
citării din secția 
arătat că formarea manuală a 
pieselor necesare cere multă 
manoperă și productivitatea 
muncii este redusă. Totodată 
ei au arătat că nu dispun de 
șasiuri pentru cele 4 mașini 
de format pentru a da colec
tivului secției construcții me
talice cantitatea de piese ne
cesare. In consfătuirea de pro
ducție turnătorii au cerut spri
jinul constructorilor. Astfel, in 
prima lună după consfătuire, 
șasiurile necesare au fost con
fecționate chiar de muncitorii 
din 
ce, 
lor 
fel 
pe
constructorii cit și turnătorii, 
asigurîndu-se din timp piesele 
necesare pentru confecționa
rea stllpllpr de abataj.

Pe lingă rezultatele pozitive, 
particlpanțil la

arătat greu- 
întlmpină din 
piese turnate 
abataj. Mun- 
turnătorie au

secția construcții metall- 
binelnțeles, cu ajutorul ce
de la turnatorie. In acest 
s-au înlăturat greutățile 
care le-au Intimpinat atit

Disciplina este unul din fac
torii cei mai importanți in me
seria de conducător auto. A ti 
conducător auto disciplinat, în
seamnă a întreține autovehicolul 
în bune condițiuni, a îndeplini 
planul de producție, a respecta re
gulile de circulație, a nu conduce 
in stare de influență a băuturilor 

. alcoolice.
Majoritatea conducătorilor auto 

din Valea Jiului dau dovadă de 
o înaltă pregătire profesională res
pectând cu strictețe normele con- 

'ducerii corecte. Mai avem insă o 
,parte de conducători auto, puțini 
ța număr, cei drept, care încalcă 
aceste reguli dînd naștere la acei 
dente de circulație. Astfel, șoferul 
Wilk luliu, angajat la C.C.V.J. 
Petroșani, a circulat la 14 ia
nuarie cu autoturismul nr. 685 
ffD prin orașul Petrila în stare 
de ebrietate, producînd ua acei*

dent de circulație. Acest conducă
tor auto a fost găsit în repetate 
rin duri conducînd autovehicolul 
sub influența băuturii. La fel șo
ferul Musa Todor, angajat la 
I.R.T.A, Petroșani, în ziua de 21 
ianuarie a.c., conducînd autoca
mionul nr. 25.689 HD pe distanța 
Petroșani — Iscroni și avînd pe 
mașină mai mulți încărcători, a 
intrat cu aceștia într-un bufet, 
consumînd împreună 2 kg. țuică, 
încărcătorii, fiind sub influența 
băuturii alcoolice, s-au luat la joacă 
în caroseria mașinii, doi din ei au 
căzut jos — unul fiind accidentat 
mortal.

Tot în luna trecută, șoferul Co- 
colan Petru de la I.C.M. Petroșani, 
conducînd autocamionul nr. 25.593 
HD spre Vulcan și ajungînd la 
podul Iscroni, nu a văzut că din 
direcția opusă venea un alt auto
vehicul și a intrat și el pe pod ;

punind o frînă bruscă, mașina a 
derapat accidentînd grav o fe
meie. In aceiași lună, șoferul Ion 
Gh. Ion, angajat la I.R.T.A. Pe* 
troșani, circulând cu viteză exce
sivă a lovit cu mașina lui auto
camionul PRAGA nr. 25.941 HD 
proprietatea I.U.T. Livezeni, ac
cidentînd grav pe un cetățean.

Exemplele de mai sus trebuie să 
dea de gîndit la toți conducătorii 
auto din Valea Jiului. Trebuie 
luptat cu hotărîre contra abateri
lor de la regulile circulației 1 Con
ducătorii auto fruntași în disciplina 
circulației au datoria să contribuie 
la îmbunătățirea respectării regu
lilor de circulație, în scopul asi
gurării unei mai bune desfășurări 
a transportului rutier.

TIMOFI RUSALIM 
serviciul circulației, miliția 

Petroșani

discuții âu

de producție 
atenția cuvenita
scos in evidență unele neajun
suri din munca vechiului co
mitet al sindicatului. Vechiul 
comitet, al cărui președinte a 
fost tov. Șerban Francisc, nu a 
muncit colectiv, a scăpat din 
mină controlul asupra activi-, 
tății comitetelor de secție, 
foarte rar membrii comitetu
lui au participat la consfă
tuirile de producție ale gru
pelor sindicale, nu au dat im
portanța cuvenită rezolvării 
propunerilor oamenilor muncii. 
De asemenea, vechiul comitet 
nu s-a îngrijit ca agitația vi
zuală din uzină să fie în pas 
cu sarcinile colectivului. Nici 
pină In prezent agitația vi
zuală din uzină nu este reîn
noită cu noile obiective ce 
stau Iq fața colectivului pe 
anul 1962. insuficient s-a preo
cupat comitetul și de popu
larizarea și stimularea frun
tașilor întrecerii socialiste, 
organizarea timpului liber 
muncitorilor.

In conferință delegații 
făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități sindicale. El s-au 
angajat să sprijine noul co
mitet ales, să lupte cu însufle
țire pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție ce stau în’ 
fața uzinei în anul 1962,

Conferința a ales noul co
mitet al sindicatului, iar ca 
președinte a fost ales tov. Ba
dea loan.

de 
al

au

O

Prea înaltă
Cînd tisul, gluma 

încadrează în limitele
și voia bună 

se încadrează în limitele bunei 
cuviințe, ele nu supără pe nimeni. 
Șînt însă și unii tineri care înțeleg 
acest lucru tocmai invers. Ёі gă
sesc motive de veselie chiar și a' 
colo unde nu este nici cazul, nici 
locul, și nici momentul potrivit. 
Să luăm de exemplu pe Varga 
Mihai, Slavici Petru, Dașa Wil
helm, Vass Andrei și Tacaci Fran- 
cisc, elevi la școala medie 
Petroșani care zilnic fac naveta 
pe C.F.R. spre localitățile Vulcan 
și Lupeni unde locuiesc. Conduc
torul de serviciu, călătorii sau 
chiar colegii lot, nu au avut de 
furcă numai odată cu ei. Dintre 
toți elevii care călătoresc pe ruta 
arătată, ei șînt cei mai iodiscipli-

nați. Se adună în compartiment, 
sar pe bănci, fac gălăgie, se c«ar- 
tă, trintesc ușile, fug pe culoarul 
vagonului etc. Zilele trecute glu
meții au fost atîț de veseli incit 
conductorul Cioban Ioan a trebuit 
să-i legitimeze.

De, ulciorul nu merge de multe 
ori la apă. Dacă ajutorul bine
voitor al organelor C.F.R. și al 
călătorilor nu a folosit (compor
tarea lor fiind și acum gălăgioasă) 
poate că cel al ditiginților - de 
clasă va fi mult mai eficace.

Atitudinea elevului, în societate 
contează și la nota de purtare. 
Deci aviz și Celorlalți amatori de 
asemenea comportări.

A. NICULESCU
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PăciiCongresul Mondial
Шіоіі SwWite, ій lie aueeiaia
Larg răsunet în Brazilia

RIO DE JANEIRO 16 (A- 
gerpres). — TASS transmite:

Mesajul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., cu privire la 
problema dezarmării a avut 
uh larg răsunet în Brazilia. El 
este viu comentat în cercurile 
oficiale; se studiază de Minis
terul Afacerilor Externe, și se 
află in .centrul atenției presei 
țărij.

După cum scrie ziarul „Jor 
nai do Brasil" primul ministru 
T. Neves, „și-a exprimat sa
tisfacția față de invitația a- 
dresată de primul ministru 
N. S. Hrușciov, președintelui 
Joao Goulart de a participa la 
tratativele 
privire la

Brazilia, 
consideră 
vietică
nită". Ziarul arată 
nuare că Ministerul 
Externe 
invitația

de la Geneva cu 
dezarmare".

subliniază ziarul, 
că propunerea so- 

,merită să fie spriji- 
în conți- 
Afacerilor 

studiazăal Braziliei 
sovietică".

Comentînd mesajul lui N. S. 
Hrușciov, ziarul „Novos Ru- 
mos“ scrie: „Guvernul sovie
tic luptă din nou pentru re
zolvarea prin tratative a pro
blemelor care sînt de natură 
să pericliteze pacea generală".

Ziarul consideră că partici
parea șefilor de guverne sau 
de state la lucrările comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare, 
după cum propune N. S. Hruș
ciov, „ar constitui un eveni
ment de uriașă importanță. 
El ar pune capăt cursei înar
mărilor, ar interzice producția 
de arme, ar pune capăt răz
boiului rece". Toate acestea, 
scrie in continuare ziarul, 
„corespund celor mai vitale 
interese ale popoarelor din în
treaga lume".

Toate popoarele din lume, 
subliniază ziarul „Lutta demo
cratică", sînt interesate ca 
propunerea formulată de Uniu
nea Sovietică să fie acceptată.

i

e Comentariile presei indiene
DELHI 16 (Agerpres). TASS 

transmite :
Presa indiană comentează pe 

larg propunerea lui N. s. Hruș- 
ciov ca lucrările conferinței 
celor 18 țări pentru dezarma
re să înceapă la nivel înalt.

Aprobînd propunerea sovie
tică ziarul „Nav Jivan" scrie : 
„India salută propunerea Ru
siei. Țara noastră dorește cu

„Amrita Bazar Pa- 
relevă sinceritatea 

în eforturile sale neo-

Partizanii păcii sovietici 
spune în declarație, își expri 
mă speranța că la acest mare 
forum al forțelor iubitoare de 
pace vor participa reprezen
tanții celor mai diferite orga 
nizații și mișcări care se pro
nunță pentru pace, că aduna
rea forțelor iubitoare de pace 
de la Moscova va apropia po ■ 
poarele de dezarmarea gene
rală și totală și triumful păcii.

©----------------

Comunicatul secretariatului F.M.T.D.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Potrivit hotărîrii Consiliului 

Mondial al Păcii între 9 și 14 
iulie a. c. va avea loc la Mos
cova Congresul Mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

In legătură cu aceasta Co
mitetul sovietic pentru apăra
rea păcii a făcut o declarație 
în care se arată că partizanii 
păcii sovietici au întîmpinat 
această hotărîre cu profundă 
satisfacție.

BUDAPESTA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

M.T.I., secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat, a publicat un comunicat 
de presă în legătură cu recen
tele evenimente sîngeroase din 
Franța.

„F.M.T.D., din care fac parte 
101 milioane de tineri, se In 
clină cu respect și emoție In 
fața victimelor. Ea salută ac
țiunile unite ale forțelor de
mocratice ale tineretului din

Franța și afirmă din nou soli
daritatea deplină a tineretului 
mondial cu lupta tinerilor de
mocrat! francezi și a organi
zațiilor lor, pentru îndepărta
rea primejdiei fasciste, pentru 
a pune capăt războiului din 
Algeria prin tratative între 
guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria și guvernul fran
cez, pe baza dreptului Alge
riei la independență, suvera
nitate și integritate — pentru 
pace și democrație".

©----------------и

Urho Kekkonen reales președinte 
al Republicii Finlanda
16 (Agerpres). 
s-a mai anunțat,

P.C. Francez sprijină realizarea 
unui acord care să deschidă 
calea spre pace în Algeria

paris 16 (Agerpres).
Biroul Politic al Partidului 

Comunist Francez a dat publi
cității un comunicat în care 
se arată că în prezent au loc 
tratative între reprezentanții 
guvernului francez și guvernu
lui provizoriu al Republicii 
Algeria.

Partidul Comunist Francez 
care, în cursul celor șapte ani 
de cînd se prelungește războiul 
în Algeria luptă pentru trata
tive cu reprezentanții poporu
lui algerian, se spune printre 
altele în comunicat, dorește 
cu căldură încheierea unui a- 
cord 
spre

care să deschidă calea 
pace.

_=©=_

Un nou val de acțiuni 
antiamericane 

la Santo Domingo
DOMINGO 16 (A-

Președintele Nasser 
este de acord să participe 

la lucrările comitetului 
celor 18

CAIRO 16 (Agerpres). TASS 
transmite :

Potrivit comentatorului di
plomatic al ziarului „Al Ah
ram" de obicei bine informat, 
președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a declarat că 
este de acord să participe la 
lucrările Comitetului celor 18 
țări și 
consideră 
Hrușciov 
servească
zolvăril celei mai urgente pro
bleme, problema dezarmării".

înflăcărare ca tratativele de 
la Geneva cu privire la dezar
mare să fie încununate de suc
ces".

Ziarul 
trika", 
U.R.S.S.
boslte de a realiza dezarma
rea.

Ziarul „Assam Tribune" își 
exprimă îngrijorarea în legă - 
tură cu intenția S.U.A. și An
gliei de a relua experiențele 
nucleare in atmosferă. El a- 
rată că este timpul ca pute
rile occidentale să-și dea sea
ma de întreaga netemeinlcie 
a atitudinii lor de pe „pozi
ții de forță" față de tratative.

HELSINKI
După cum

la 1.5 februarie colegiul elec
toral l-a reales pe Urho Kek
konen președinte al Republi
cii Finlanda. In aceeași zi, pre
ședintele U. K. Kekkonen, a 
rostit o cuvîntare radiotelevi
zată in care a mulțumit ale 
gătorilor pentru încrederea șj 
sprijinul acordat 
prezidențiale și a 
nile care stau în 
dei in domeniul 
terne și interne.

Kekkonen a subliniat că a- 
legerea sa ca președinte tre
buie privită, în primul rînd, 
ca o recunoaștere a succesului 
politicii externe a Finlandei 
— o politică de pace și secu
ritate.

Politica noastră de neutra-

la alegerile 
expus sarci- 
fața Finlan 
politicii, ex

litate, a arătat Kekkonen, a 
primit de asemenea aprobarea 
statelor străine. Deosebit de 
încurajator consider faptul că 
In decursul tratativelor duse 
la Novosibirsk anul trecut, 
guvernul Uniunii Sovietice a 
declarat că politica de neutra
litate a Finlandei este strîns 
legată de politica securității 
Uniunii Sovietice în Europa de 
nord. In felul acesta, politica 
de neutralitate a Finlandei 
este definită ca o piatră un
ghiulară a politicii păcii în 
Europa de nord.

SANTO 
gerpres).

Un nou 
americane 
bruarie ■ 
Dominicane 
Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, aceste acțiuni s-au 
unit într-o puternică demon
strație.

Demonstranții, 
dau : „Afară 
„Yankei, cărați-vă 
purtau două sicrie 
care erau scrise numele 
Somerford, atașat al Ambasa
dei S.U.A. pentru problemele 
muncii și al lui McLellan, re
prezentant al Organizației re
gionale panamericane a oa
menilor muncii. •

Demonstranții au cerut ime
diata izgonire din țară a celor 
doi, declarînd: „Nu vom to
lera nici un fel de amestec în 
treburile noastre sindicale".

val de acțiuni antl- 
a cuprins la 15 fe- 

capltala Republicii 
Santo Domingo.

care scan- 
cu yankeii 

acasă I", 
negre pe 

lui

Comitetul Politic a terminat
discutarea protestului Cubei

că guvernul R.A.U. 
propunerea* lui N. S. 
ca fiind menită „să 
cauzei păcii și a re-

-=O=-

WASHINGTON. La 15 februa- 
rie Comisia S.U.A. pentru- e- 
nergia atomică a anunțat că 
Statele Unite au efectuat la 
poligonul de experiențe din 
Nevada o nouă explozie ato
mică subterană.

DAR ES SALAM. La 15 fe
bruarie Consiliul Legislativ al 
Tanganicăi a votat o rezoluție 
potrivit căreia „Tanganica va 
deveni o republică in1 cadrul 
Commonwealth-ului".

CANBERRA. Luind cuvîntul 
la 15 februarie, primul minis
tru al Australiei, Menzies, a 
declarat că șomajul continuă 
să crească în Australia. La 
sftrșitul lunii ianuarie, numă
rul șomerilor era de 131.500. 
adică ca 15.000 mai mare deeît 
lă sfirșitul lunii decembrie 
1961.

Mai mult de trei Ia sută din 
populația capabilă de muncă 
a Australiei nu are de lucru.

bazelor Cartel O.N.U. — drep
tul fiecărui popor la autode
terminare, principiul neameste
cului, principiul reglementării 
pașnice a problemelor inter
naționale litigioase.

Președintele a pus apoi la 
vot pe paragrafe proiectul de 
rezoluție al Romîniei și Ceho
slovaciei.

Ca urmare a presiunilor e- 
xercitate de blocul occidental, 
această rezoluție n-ra întrunit 
majoritatea voturilor.

Vorbind despre rezultatele! 
votului, reprezentantul U.R.S.S. 
Zorin, a spus că ele au arătat 
că S.U.A. și întregul bloc 
N.A.T.O. nu doresc rezolvarea 
pașnică a problemelor, ci re
zolvarea lor prin forță, că ele 
vot să-și impună voința și să 
ducă o politică de pe poziții 
de forță. In același timp țările 
socialiste, Cuba și țările Afri
cii și Asiei și-au reafirmat șl 
cu acest prilej dorința de pace.

©-----------------

Bertrand Bussell: Revoluția cubană merită 

sprijin, nu ostilitate oarbă

NEW, YORK 16 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 15 februarie Comitetul 
Politic al celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a terminat discutarea 
protestului Cubei împotriva 
primejdiei pentru pacea și se
curitatea internațională, pe 
care o creează noile planuri 
de agresiune ale guvernului 
S.U.A. împotriva guvernului 
revoluționar al Cubei. In ciu
da încercărilor S.U.A. de a tor
pila în general discutarea con
cretă a protestului Cubei, la 
aceste discuții, care au durat 
10 zile, au participat peste 50 
de delegații.

In ședința de închidere au 
luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S., V. A. Zorin, delegații 
Cubei, Nigeria, Etiopia, Cam- 
bodgia, Sierra Leone și din alte 
țări care au subliniat impor
tanța discutării protestului 
Cubei, necesitatea respectării

HAVANA 16 (Agerpres).
Intr-o declarație, dată pu

blicității în ziarul cuban „Re- 
volucion", filozoful englez 
Bertrand Russell afirmă că 
„isteria dezlănțuită în Statele 
Unite împotriva revoluției cu- 
bane reprezintă un grav peri
col pentru pacea lumii".

„Nici un stat, declară Rus
sell} nu are dreptul să dicteze 
Cubei sau vreunei alte țări

cum să-și conducă propriile 
sale treburi".

Referindu-se la lupta pen
tru pace dusă de Cuba, la fe- 
forturile ei pentru construirea 
de locuințe, de școli, pentru 
dezvoltarea educației și cultu
rii, pentru înlăturarea mizeriei 
din țară, Russell declară: 
„Revoluția cubană merită spri
jin, nu ostilitate oarbă".

„Parlamentul" kafanghez a ratificat 
la Kitona

țiile puse este înlocuirea in 
decurs de trei luni a legii fun
damentale care stipulează că 
Republica Congo este tun stat 
unit și centralizat printr-o 
nouă constituție care transfor
mă Qongoul într-o federație. 
In atribuția guvernului cen
tral ar rămîne doar cTteva 
probleme din domeniul rela
țiilor externe, apărării și al
tele. Chombe pretinde de ase
menea un însemnat număr de 
portofolii în guvernul central, 
printre care portofoliul chele 
al apărării pentru reprezentan
ții săi.

acordul de
ELISABETHVILLE 16 (A-

gerpres).
Agenția France Presse anun

ță că „parlamentul" katan- 
ghez a ratificat, însfîrșit, cu 
o sumedenie de rezerve și con
diții acordul de la Kitona sem
nat de primul ministru Adoula 
și de Ohombe. Acest acord 
prevede după cum se știe, re
integrarea Katangăi în Repu
blica Congo. Condițiile puse, 
însă, de „parlamentul" katan- 
ghez anulează de fapt aproa
pe toate prevederile acordului 
de la Kitona. Una din condl-

PROGRAM DE RADIO
18 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,50 Ghid muzical 
(14), 9,30 Teatru la microfon 
pentru copil, 11,00 Formații 
fruntașe de artiști amatori, 
care au participat la cel de-al 
Vl-lea concurs pe țară, 11,30 
.Vorbește Moscova I 12,00 Mu
zică populară romînească,
12.30 Interpreți de muzică u- 
șoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,05 Muzică ușoară, 14,35 
Programe muzicale alcătuite de 
{ascultători, 16,10 Estrada me
lodiilor, 16,45 Din literatura 
antifascistă franceză, 17,15 
Melodii celebre, 18,00 Din crea
ția compozitorului Nicolae Kir- 
culescu, 19,05 Melodii, melodii, 
in program muzică ușoară de 
compozitori din R. P. Bulgaria,
19.30 Teatru la microfon — pre
miera : „Тапіа". Adaptare ra
diofonică după piesa lui Alexei 
Nikolaevici Arbuzov, 21,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL П. 
8,00 Din cintecele feroviarilor 
noștri, 8,30 Clubul voioșiei, 
9,00 Muzică ușoară, 10,30 Re
vista presei străine, 10,50 
Transmisiune din Sala Ate

neului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de 
Stat George Enescu, 13,40 
Cîntă Luigi Ionescu, 14,30 La' 
microfon: Satira și umorul, 
16,07 Melodii de dragoste, mu
zică ușoară romînească, 17,15 
Versuri în lectura lui Fory 
Etterle, artist emerit, 17,25 
Pentru fiecare, cîte o melodie, 
18,05 Din spectacolele săptă- 
minii la Teatrul, de operă și 
balet al R.P.R., 19,30 Muzică 
de dans, 20,30 Almanah muzi
cal (19), 22.00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
18 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultimul meu tango; 
AL. SAHIA : Zece pași spre ră
sărit; PETRILA: Dama de 
pică; LIVEZENI: Vremea ghio
ceilor; ANINOASA : Te lubese 
viață; LUPENI: Lumină la fe
reastră; BĂRBATENI: Insula 
în flăcări; URICANI: In noap
tea spre 13,
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