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In secția mecanică a 
U.R.U.M.P. se desfășoa
ră o intensă activitate 
pentru reducerea rebutu 
rilor.

Bilanțul celor două 
luni care s-au scurs din 
acest an arafiă că procen
tul de rebuturi a scăzut 
cu 0,22 la sută sub cel 
admis, ceea oe este un 
rezultat al măsurilor lua
te în acest scop. In ulti
ma consfătuire de pro
ducție colectivul secției

s-a angajat să reducă în 
acest an la 0,35 la sută 
procentajul de rebuturi 
față de 0,50 planificat. 
In fruntea luptei pentru 
calitatea pieselor de 
schimb, utilajelor și ar
măturilor metalice se si
tuează comuniștii Szilagv 
Alexandru, Sereș Gheor- 
ghe, Măgu'cean Dezideriu, 
Procovan Vasile, candi - 
datul de partid Ionică 
Viorel, utemistul Calotă 
Nioolae, și alții. Unul din obiectivele de întrecere la Viscoza 

Lupeni este calitatea firelor. Despre acest lucru 
discută și muncitoarele ce se văd în clișeu.
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Măsuri pentru îndeplinirea 
angajamentelor

In luna decembrie a 
anului trecut, la Institu
tul de mine din Petro
șani a fost instalat un ca
binet dentar bine ame
najat pentru studenți. Ca
binetul dentar a fost în
credințat tânărului medic 
stomatolog Dan Aurel.

Deși de la intrarea în 
funcțiune a cabinetului 
dentar au trecut doar trei 
luni, 2teci și zeci de stu
denți vorbesc cu recunoș
tință despre grija cu care 
sînt tratați la acest ca

binet, despre faptul că 
tînărul medic stomatolog 
muncește cu pasiune pen
tru a fi la înălțimea mi
siunii pe care și-a ales-o.

Noul cabinet dentar 
este dotat cu aparataj me
dical de cel mai modern 
tip, fapt care reflectă gri
ja ce se poartă sănătății 
viitorilor ingineri ai in
dustriei noastre carboni
fere

AUREL BOBAR
student I.M.P.

Sl-AU FĂCUT
PE DEPLIN DATORIA

Seară geroasă de iar
nă. Candidatul de partid 
Locheiner Francisc abia 
ajunsese acasă de la 
cursurile școlii serale de 
maiștri Petroșani și deo
dată a început a zbîrnti 
telefonul.

— Alo, tovarășul Lo
cheiner ?

— Da!
— Aici electricianul de 

serviciu. Avem o avarie 
pe lima nr. 1 T.C. Paro- 
șeni de 35 K.V., din cau
za înzăpezirii.

...In scurtă vreme, pe 
la casele electricienilor 
din sectorul rețele Fero al 
Uzinei electrice Vulcan, 
prinseră a se aprinde be
curile. Tovarășul Lochei
ner a mobilizat întreaga

echipă de liniori și îm
preună cu Borza loan, 
Hatneanu Viorel, Mitrea 
loan și ceilalți electri
cieni din echipă s-au 
deplasat peste deal, prin 
stratul gros de zăpadă, 
în satul Slătinoara un
de s-a produs avaria. 
S-a muncit intens, tot 
timpul. Unii erau căță- 
rați pe stîlpii metalici, 
alții pregăteau noile izo
latoare în locul celor 
străpunse. In mai puțin 
de 8 ore, muncitorii au 
remediat avaria atît de 
aici, cît și cea din Să- 
lătruc, de pe aceeași li
nie aeriană. Toți mun
citorii din echipă și-au 
făcut pe deplin datoria.

Comitetul de partid și 
organizațiile de . bază de 
la mina Petrila desfășoa
ră o suținută muncă po
litică și organizatorică în 
rîndurile muncitorilor, 
tehnicienilor și ingineri
lor pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentului 
luat de a extrage pînă la 
sfârșitul acestui an 25.000 
tone cărbune peste sarci
na planificată și de a 
realiza economii supli ■ 
mentare în valoare de 
750.000 lei.

îndeplinirea angajamcn. 
tului de întrecere a cons
tituit- obiectul discuțiilor 
unei recente ședințe a co
mitetului de partid de 
la aaeastă exploatare. Din 
referatul prezentat în șe
dință de tov. ing. Muru 
Emil, șeful exploatării, a 
reieșit că în acest an in
ginerii și tehnicienii mi
nei au acordat un spri
jin eficace brigăzilor de 
mi'neri, le-au creat con
diții tot mai bune de 
muncă pentru realizarea 
angajamentului de între
cere. De asemenea, în a- 
tenția corpului tehnico- 
ingineresc a stat în per
manență extinderea susți
nerii metalice în abataje 
și galerii. In aaeastă pri
vință cele mai 
frumoase reali
zări le-a obținut 
colectivul sectoru
lui II, care în 
prezent susține

galeriile de cap de pe 
stratele subțiri exclusiv 
în fier lucru care a con
tribuit la reducerea sim
țitoare a consumului de 
lemn de mină.

Comitetul de partid a 
stabilit măsuri concrete 
care să asigure îndepli
nirea angajamentelor de 
întrecere. Astfel, s-a sta
bilit că de activitatea fie
cărui sector productiv să 
răspundă cîte un tova
răș din conducerea mi
nei, care să ajute secto
rul respectiv în ce pri
vește aprovizionarea la 
timp a fronturilor de lu
cru cu materialele nece
sare și împreună Cu con-; 
ducerea sectorului și co
mitetul de secție sindic 
cală să țină decadal чв* 
dințe în care să se ana
lizeze felul în care se în
deplinesc angajamentele. 
De asemenea, în hotă
rârea comitetului de par
tid se mai prevede ca cei 
mai buni maiștri mineri 
și ingineri din sector să 
se ocupe de brigăzile ră
mase în urmă, să țină o 
evidență zilniaă asupra 
îndeplinirii sarcinilor de 
producție și angajamen
telor de întrecere.
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Clubul e un punct de intîlnire al minerilor anino- ( 
seni. Aici vin ei în timpul liber pentru a-1 petrece în mod ț, 
plăcut și util, fie citind cîte o carte în : 
cînd șah sau rummy, ori participînd Ia repetițiile forma
țiilor artistice ale clubului.

IN CLIȘEU: Un aspect obișnuit din sala de șah a 
clubului minier din Aninoasa.

sala de lectură, ju-
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Avem condiții
Azi se redeschide sala complet 

renovată a teatrului. Datorită pre
țiosului sprijin acordat de orga
nele de partid și de stat, Teatrul 
de stat Petroșani dispune în pre
zent de condiții care permit o 
schimbare radicală in activitatea 
sa artistică și face posibilă o îm
bunătățire a muncii pe măsura exi
gențelor mereu crescînde ale spec
tatorilor.

Mecanizarea scenei cu utilaje 
moderne asigură realizarea unor 
spectacole de uri bun nivel cali
tativ, iar amenajarea sălii dă po
sibilitatea spectatorilor să vizione
ze- în condiții optime producțiile 
noastre artistice.

întregul colectiv al teatrului este 
conștient de importanța îmbunătă
țirilor ce s-au adus și. va depune 
toate strădaniile spre a răspunde . 
cu cinste sarcinilor ce-i revin. Râs' . 
punsul va consta în îndeplinirea 
datoriei față de spectatori, prin- 
tr-un repertoriu de o incontesta
bilă valoare artistică atît în pri . 
vința conținutului cit și a reali
zării scenice.

In acest scop propunerile de re
pertoriu pentru noua stagiune pre
văd realizarea emoționantului poem 
dramatic „Marele fluviu își adună 
apele" de Dan Tar chilă, drama~ 
comedie „Costache și viața inte
rioară" de Paul Everac, drama îs-. 
torică >,Despot Vodă" de Vasile 
Alecsandri, piesa sovietică „Ocea
nul" de Al. Stein, comedia sha- 
kespeareană „Mult zgomot pentru

ba mina Aninoasa

Transportul s-a
Succesele obținute pînă in 

present de colectivul minei a- 
ninoasa arată că planul de 
măsuri tehnico-organizatorice 
pe exploatare și sectoare a 
fost întocmit cu chibzuință. 
Un loc de seamă în acest plan 
II ocupă măsurile luate pen
tru desfășurarea transportului 
In cele mai bune condițiuni.

Pînă în prezent, planul la 
producția de cărbune a fost 
depășit cu 7110 tone, ceea ce 
reprezintă 32 la sută din an
gajamentul anual. La pregă
tiri în cărbune și steril s-au 
excavat în plus 595 m. c. S-a 
realizat și o creștere a pro
ductivității muncii cu 62 kg. 
de cărbune/post.

Obținerea acestor rezultate 
se datoresc și desfășurării în 
bune condițiuni a transportu
lui, atît în subteran cît șl la 
suprafață. Prin grija conduce
rii sectorului VI transport au 
fost încă din toamnă’ reparate 
și date în folosință xJăte loco
motivele și vagonetele defecte. 
Prin aceasta s-a putut repar
tiza pe sectoare și orizonturi 
numărul de locomotive și va- 
gonete în raport cu capacita
tea de producție și cerințele 
fiecărui sector. Astfel, sectoa - 
rele I și П au fost dotate eu 
cîte două locomotive de 4 to
ne, iar sectorul III cu o loco
motivă: la trei locomotive din 
sectorul IV au fost înloculți 
elemenții fero-nichel cu ele- 
menți de plumb. Pe lingă a- 
cestea. fiecare sector are în 
rezervă cîte o locomotivă de 4 
tone pentru a fi folosită în caz 
de nevoie. De buna întrebuin
țare și funcționare a acestor 
locomotive au o deosebită gri
jă lăcătușii de revizie Aszoloș 
Ludovic. Csunderlich loan. N1- 
țaru Petru și Șimon Vasile.

Pentru buna aprovizionare a 
brigăzilor cu vagonete goale 
s-au luat măsuri ca vagonetele 
încărcate cu materiale pentru 
sectorul de investiții să fie 
descărcate la timp și reparti
zate sectoarelor productive. De 
asemenea, plusul de 100 va
gonete de la sectarul H ori
zontul ix a fost repartizat sec
torului I Ia orizopțul VII, fă- 
cindu-se astfel echilibrul nu
mărului de vagonete pe sec
toare în funcție de volumul 
de producție. Buna întreține
re a traseelor este, de aseme
nea, în atenția permanentă a 
conducerii sectorului VI trans
port. Pe liniile principale de 
transport au fost înlocuite 
traversele putrede, s-au nive
lat și pietruit aceste linii. Este 
vorba de galeria de transport

optime, vom munci mm bine
L PETROVICI 

directorul Teatrului de stat 
Petroșani

nimic", piesa scriitorilor progre
siști americani Jerome Lavrance ș> 
Robert Lee „Procesul maimuțelor", 
iar pentru tinerii spectatori drama 
„Romeo, Julieta și întunericul" a 
dramaturgului ceh Otcenașek. Pen
tru realizarea acestui repertoriu 
colectivul va dărui toate energiile 
sale creatoare.

In spiritul acelorași răspunderi 
față de spectatori, față de condi
țiile de care dispunem, ne vom 
strădui să atragem pe scena noas
tră cît mai multe spectacole ale 
altor teatre, prin aceasta satisfă- 
cînd cerințele estetice ale publi
cului și îmbogățind experiența ar
tistică a colectivului nostru. De 
asemenea, vom spori numărul re
prezentațiilor săptămînale la sediu, 
organizînd matinee pentru copii și 
tineret.

Pentru această stagiune, îndată 
după premierele festive ale re
deschiderii sălii, vor fi prezentate 
publicului petroșănean toate spec
tacolele realizate pînă în prezent, 
și în curînd pentru micii spectatori 
va avea loc premiera cu, piesa „O 
poveste nemaiauzită" Băiatul din 
banca a doua") de Al. Popovici.

Apoi urmează un turneu pe țară 
care va însemna un bogat schimb 
de experiență, o‘verificare a forțe

îmbunătățit simțitor
Aninoasa — Piscu — Priboi, 
transversala principală de 
transport către sectorul I șl 
II precum și galeriile de ocol. 
In această muncă se eviden
țiază montatorii de linii ferate 
Panteescu Gheorghe, Kast Mi
hai și Fodor Silvestru.

Bine sint întreținute și pu
țurile de extracție. Muncitorii 
Florea Vasile, Gogîță Alexan
dru și Crisnic Eugen depun 
tot efortul pentru ca pe pu
țul principal, pe cele auxiliare 
șl oarbe, transportul să se facă 
In cele mai bune condițiuni.

La suprafață se mențin în 
stare de funcționare ambele 
tericoane, golirea sterilului șl 
a vagonetelor cu rambleu se 
face la timp. Se evidențiază 
Olaru Ilie, Negruș Vasile șî 
tîmplarul Nicu Emanoil, în 
ceea ce privește confecționa
rea schelăriei, la tericoane.

Pe de altă parte, instalațiile 
electromecanice din circuitul

C. DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

Lăcătușul Cismaș Ambrozie 
este unul din muncitorii frun
tași care lucrează la atelierul 
de construcții metalice B.U.T. 
Livezeni. Anii îndelungați de 
practică l-au specializat în mî- 
nuirea diferitelor mașini unelte 
existente în atelier. Iată-1 po- 
lizînd cu precizie o viitoare 
legătură metalică.

lor și o afirmare a potențialului > 
nostru artistic pe plan republican. 
La întoarcerea din turneu, odată 
cu reluarea activității la sediu, în 
Valea Jiului și regiune, colectivul 
își va manifesta prezența la săr
bătorirea semicentenarului morții 
lui I. L. Caragiale și împreună cu 
spectatorii va înregistra hum 
participării la spectacolele pe care 
teatrul bucUreștean pentru copii și 
tineret le va prezenta pe scena 
noastră, în cadrul unui interesant 
schimb de experiență între 1—10 
iunie 1962. Vom viziona piesele 
„Prima întîlnire" de T. Sitîna, 
„De Pretore Vincenzo" de Eduar
do de Filippo și „2 la aritmețică" 
de Natalia Klîkova. teatrul bucu- 
reștean întorcîndu-ne pe această 
cale vizita pe care o facem la 
București în zilele de 24 și 25 a- 
prilîe cînd jucăm piesele „Doi me
dici" și „Trenul regimentar".

In afplași timp energiile creatoa
re ale colectivului vor fi angajate 
în pregătirea spectacolului cu care 
se va deschide viitoarea stagiune.

Toate aceste planuri se vor con
cretiza datorită condițiilor ce ne 
stau la dispoziție. Realizarea lor 
va marca o evidentă creștere a ni~- 
velului artistic al producțiilor 
noastre.

Vom dărui întreaga noastră ca
pacitate creării unor spectacole de 
înalt nivel ideologic și artistic, dor
nici să merităm pe deplin denu
mirea de teatru al harnicilor mi
neri din Valea Jiului.
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pornit cu luare-aminte, ca și cind de prima dată 
păși pe-aceste locuri, cu impresia ciudată 
mă aflu in căutarea de comori necunoscute» 
a unui
lumina fluorescentă, face parte, integrală 
decorul nou al nopții luminat parcă feeric

vis aievea, din vremuHle trecute.

Noua monografie a orașului meu
Reintorcîndu-mă In urbea mea natală Petroșani, 
(După o absență lungă de vreo nouă'Sece ani) 
Jiul, mi-a părut mai negru și mai mic ca altădată 
Iară vechea „colonie" contrastează ca o pată 
A trecutului, în fața noului șirag de blocuri
S-a schimbat complet orașul, nu-1 mai recunosc pe-alocuri 
A rămas același parcă doar Parîngul cu ale sale
Creste albe de ninsoare, mai semeț, privind spre Vale 
Am 
Aș 
Că 
Ori 
Iar 
Din
Pentrițo si festivă care, ne a scăpat de întuneric 
In lumina asta ftouă, azi cind imi revăd ortacii 
Așteptând mașini in stații, dacă nu-ar fi „ciutacii" 
Cred că nu i-ași recunoaște. Zdrențele au dispărut 
Nici n-ai bănui că omul, a ieșit acum din șut t 
In orașul meu decorul s-a schimbat uluitor 
Zi de zi răsar noi blocuri din pădurea schelelor 
Școală de-artă populară, teatru, cluburi și cămine 
Sînt azi roade-ale hărniciei celor ce muncesc in mine. 
In orașul meu, pe vremuri înecat in nori de fum, 
Viața nouă clocotește, merge ferm pe noul drum. 
Vechea urbe oropsită din a ..PIîngerilor Vale" 
E-un focar azi de cultură și prefaceri sociale 
Trenuri lungi, cu mii de tone, duc cu Jiul deodată 
Prin tunele, pe sub munte, plinea cea n uit căutată 
De industriile grele și cu un salut frățesc 
Șuerul locomotivei, cu ecoul răspîndesc7

J :Ast salut de biruință al mi nerilor-eroi
£ Către țara ce-nflorește sub stindardul vremii noi!

I. SASARAN

Mașină de scris note 
r muzicale

Un grup de muzicologi so
vietici din Tbilisi (R.S.S. Gru
zină) au inventat o mașină in
teresantă. Este vorba despre o 
mașină mecanică proiectată pe 
baza sistemului mașinii obiș
nuite de scris, care, avînd dea
supra o instalație specială, 
poate să linieze hîrtia și si 
scrie notele muzicale împreună 
cu textul în același timp.

_=©=_

Deși redusă ca 
întindere, regiu
nea Hunedoara o~

Clujul e socotit pe drept cu- 
vînt unul dintre cele mai fru
moase orașe ale tării. Vizita
torii rămin îneîntați de varie
tatea florei din Grădina bota
nică, una dintre eele mai fru
moase din Europa. Monumen
tele atrag, de asemenea, ochii 
turistului.

IN CLIȘEU: Statuia lui Ma
tei Corvin.

VIOARA MINUSCULĂ
O vioară în miniatură, pro

babil cea mal mică din lume, 
a fost dăruită Muzeului „Ceai- 
kovski" din Klin. Instrumentul 
are lungimea de numai 36 mm., 
lățimea de 13 mm. și înălți
mea de 2,5 mm. Greutatea in
strumentului este de 0,40 g., 
iar cea a arcușului de 0,10 g. 
Această vioară a test dăruită 
de către o asociație de muzi
cieni amatori din Tokio în 
semn de prețuire pentru marele 
compozitor rus.

Si alun vînătoreșh...
• Dacă ați vlnat un elefant 

nu-i cereți ogarului să vl-1 a- 
ducă in dinți. Bietul cline ar 
putea să-și rupă dinții In pie
lea elefantului.

• După ce ați vînat un urs 
mare nu-1 puneți în tolbă că...
1 se șifonează blana.

• Cind la vlnătoare în munți 
nu găsiți nici un țap, mulțu
miți-vă și cu o... halbă rece.

..și pescărești
• Dacă s-a prins cumva o 

balenă în „undiță", „obosiți-o" 
bine înainte s-o trageți pe us
cat. După ce ați scos-o la mal, 
chemați repede un fotograf, 
luați balena la subțioară și 
imortalizați succesul pe peli
culă.

• Cînd mergeți la munte să 
pescuiți păstrăvi, iar ei nu se 
lasă ademeniți de momeală, 
încercați la cei de fag, se 
„prind" mal ușor în „undiță".
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ȘTIAȚI CĂ...
...cel mai vechi indicator de ore 

de care pomenește istoria este ca
dranul solar inventat de Anaxi- 
mandru cu 525 de ani înaintea 
erei noastre ? Egiptenii se serveau 
de umbra unei stînci sau a unei 
statui pentru a stabili anumite 
momente ale zilei sau ale anulai, 
dar nu cunoșteau cadranul împăr
țit pe ore ?

.. și în zilele noastre soarele aste 
folosit uneori pentru indicarea o- 
relor ? De data aceasta nu mai e 
vorba de ,umbra unui obiect așe
zat în calea razelor, ci de energia 

,_solari, care, cu ajutorul unor ce
lule fotoelectrice, încarcă o bate
rie ce pune în mișcare mecanismul 
ceasului ?

...cel mai mare ceas din Europa 
se află în orășelul Spreental din 
R.D.G. ? Ceasul acesta se află în- 
tr-un turn înalt de 75 metri și are 
patru cadrane, fiecare cu un dia
metru de 7 metri. Cele opt limbi 
ale cadranelor cîn&ăresc în total
2 800 kg.

...alte două ceasuri uriașe cu pa
tru cadrane se află pe turnurile 
laterale ale palatului noii Univer
sități din Moscova ? Cadranele a~ 
cestor ceasuri au cîte o suprafață 
de 60 m.p, iar fiecare limbă, din 
oțel inoxidabil, cîntărește 80 kg. 
întoarcerea acestor ceasuri se pace 
automat, la 7 zile.
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cupă totuși un loc
de frunte în economia țării noas
tre. Bogățiile ei naturale asigură 
din abundență unui mare număr 
de fabrici, uzine, șantiere canti-
tatea de materie primă necesară. 
Cu ajutorul miilor de meșteri fău
rari, minereurile utile se transfor
mă în unelte, utilaje, mașini grefe, 
în combustibil, apoi în energie și 
lumină, in fine intr-un nesfîrșit 
număr de obiecte strict necesare 
omului în piața de toate țz'fefe. 
Metamorfoza modernă a comori
lor zămislite de natură la supra
față sau în măruntaiele pă/mntului 
poate fi închipuită ușor dacă nu 
s-a ocolit prilejul de a vizita o 
carieră, de a coborî intr-o mină 
sau de a intra în secțiile de pre
lucrare a marilor întreprinderi in
dustriale răsărite în anii de demo
crație pe frumoasele noastre me
leaguri. Iată astfel ivindu-se din- 
tr-o dată în fața amatorilor de 
inedit un domeniu nou, intere
sant și puțin explorat.

Exarrhnînd harta mineralogică a 
regiunii Hunedoara, multi oameni 
ai muncii din Valea Jiului vor 
rănâne surprinși. In afară de căr
bunele energetic și cocsificabil (din 
care se obțin azi, prin chimizare, 
și uleiuri gaze, gudroane, micro- 
benzen, coloranți, medicamente

etc.) semne distinctive indică Șt 
zăcăminte de grafit, de pirită, 
cvarț, talc și calcar. Drumuind din
colo de pasul de piatră al Bani
ței înspre Baru, Pui, Hațeg, Că~ 
lan întîlmm în cale tufuri vulca
nice de marne, argile și nisipuri 
mult solicitate în industria cera
mică, calcar siderurgic (sărac în 
siliciu, fosfor, sulf și folosit ca 
fondant la topirea minereurilor), 
irizații de pirită și mari lentile 
de gips. Forma lor naturală, lu
ciul, culoarea și frumusețea în~ 
cîntătoare a locurilor în care a~ 
ceste minerale se găsesc întrec aș
teptările. Bentonite de calitate su
perioară, aă multă căutare în in
dustria petrolieră, textilă și cos
metică găsim la Gura Sada și Stn~ 
tamaria de Piatră, unde nu de 
mult au înflorit două exploatări 
moderne în care ritmul muncii 
pulsează intens. Nu mai prejos sînt 
carierele de la Bărăștii lliei. Alun 
și Banpotoc. Farmecul calcarelor 
policrome și travertinul poros (alb, 
galben, cenușiu, uneori cu vine fi 
pete roșcate) folosite tot mai des 
la ornamentarea noilor construcții 
opresc irezistibil în loc vreme în
delungată pe noul venit. .

Răsplătind efortul făcut pînă la 
Valea Cernei, bogatele zăcăminte

î Pe cum se știe, ultima decadă a lunii martie inaugu-
> rează, potrivit calendarului, mult așteptata primăvară. Pel-
< sajul aninosean, înfrumusețat de funicularul pe care circulă
< una după alta cupele ce duc spre Petriia rodul muncii
> în adincuri a minerilor, arată insă ca-n miez de iarnă. 
7 Totuși zăpada groasă, diminețile încă geroase vor ceda în 
5 curînd locul semnelor primăverii...
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INSTANTANEB
Ar fi bine de aflat
Mai zilele trecute gospodina 

Molnar Irina din Uricani, că- 
zind, s-a accidentat la picio
rul drept. In urma accidentu
lui ea urma să fie trimisă la 
spitalul din Lupeni pentru a- 
plicarea aparatului gipsat.

— Te va duce la spital auto- 
salvarea dispensarului — i-a 
spus accidentatei medicul de 
serviciu.

Și în mai puțin de cinci mi
nute Molnar Irină se și afla în 
autosalvarea care porni la 
drum avînd la volan pe șofe
rul A. Dan.

Drumul pînă la Lupeni a 
fost anevoios, mașina nefiind 
prevăzută cu lanțuri pe roți.

— Mai un pip și ajungem 
— se încuraja accidentata, dar 
mare i-a fost mirarea cînd mai 
aveau de mers încă circa 150 
metri, iar șoferul opri motorul 
și I se adresă :

— Dă-te jos din mașină, pi- 
nă aici te-am adus, acum des- 
curcă-te și dumneata. Și fără 
să mai asculte tînguielile fe
meii o coborî din mașină lă-

de minereu de 
fier de la Ghelar, 
Gura Sada, Te- 
liuc și Vadul Do~ 

brei dau vizitatorilor, colecționa
rilor de eșantioane minerale și 
geologilor amatori o dublă satis
facție. Regiunea noastră oferă 
condiții să se vadă îndeaproape 
procesul de extracție a minereului 
și posibilitatea de a se urmări 
drumul pe care îl parcurge de la 
furnal la secțiile de prelucrare. 
Multe localități din regiunea noas
tră dețin un loc de frunte în ex
tracția și prelucrarea aurului. Pen
tru a ne da seama de marea di
versitate a mineralelor existente în 
Ținutul Moților este deajuns să ne 
oprim cîteva ore la muzeul geolo
gic din Brad. Aici aurul apare sub 
forme diferite, impregnat cu cvarț, 
calcedonie s-au asociat cu sulfuri 
metalice. Alăturat, aranjate fru
mos în vitrine găsim oxizi, agate, 
carbonați, silicați și telururi. Fo
losit mai puțin ca podoabă, aurul 
și~a găsit astăzi o rodnică între
buințare în telefonie, fizică, chimie 
și medicină.

Comorile regiunii Hunedoara 
sînt greu de descris, ele trebuie 
văzute și apreciate la fața locului. 
Abia atunci vom înțelege mai bi
ne cit de bogați și de fericiți sîn- 
tem în țara noastră liberă.

A. NICHIFORKL 

sînd-o in mijlocul drumului.
— Cum să merg ? — se în

treba femeia privindu-și pi
ciorul bandajat. Șoferul însă 1 
grăbit, de cum a dat acciden
tata jos din autosalvare o și 
luă din loc. Noroc însă de oa
meni buni. Doi cetățeni, mar
tori ai scenei, o luară de braț 
și o duseră la spital.

Oare ce or fi zicînd tovară
șii din conducerea spitalului 
de fapta acestui șofer ? Ar fi 
bine de aflat.

Vinu-i toată vina
La sectorul IX rambleu de 

la mina Aninoasa avem vreo 
cîțiva ortaci care lipsesc ne
motivat de la serviciu. Ghio- 
caru Alexandru e unul’dintre 
aceștia. Noi am discutat situa
ția lui și a celorlalți care ab
sentează de la lucru și am, a- 
juns la concluzia că toată, fjna 
pentru lipsa acestora de la'lu
cru o poartă... vinul. Vă veți 
întreba cum se poate una ca 
asta. Răspunsul este cit se 
poate de simplu. Ghiocaru A- 
lexandru, Sărban Petru, Bără- 
iacu loan și alții au dat de 
gustul vinuiui și obișnuiți să 
nu lase un lucru doar pe ju
mătate făcut, își astâmpără se
tea pînă uită chiar de șut. La 
salariu ce credeți, cine-i mai 
supărat ca ei cînd iau mai 
puțini bani ca ceilalți munci
tori ? Așa s-a întâmplat șl la 
plata salariului pentru luna 
februarie.

E timpul să se trezească a- 
cești tovarăși și să-și măi as
tâmpere „setea" si cu apă.

С. CADAR
corespondent

_=©=_

Americanii descoperă... 
America

Funcționarii însărcinați cu 
efectuarea ultimului recensă- 
mlnt al populației în statul 
Florida (S.U.A.) au făcut o 
descoperire senzațională. Au 
constatat că există în acest 
stat trei sate de indieni care 
nu figurau în nici unul din 
recensămintele anterioare, deși 
se aflau în acele locuri de 120 
de ani. Indienii, aparținind 
ramurei Seminolilor, fuseseră 
aduși aici pe la jumătatea se
colului trecut. Cum oficialită
țile nu le-au arătat nici o... 
solicitudine, indienii au prefe
rat să rămînă izolați. Atât de 
izolați incit nimeni nu a mai 
știut de existența lor pe acele 
meleaguri.



TRIBUNA AGITATORULUI

Niocâ politica
ln țara noastră, problemele 

de tehnica securității șl pro
iecție a muicii constituie o 
preocupare permanentă a parti
dului și guvernului nostru și 
are drept scop îmbunătățirea 
permanentă a condițiilor de 
lucru ale celor ce muncesc, a- 
părarea sănătății lor. Cunoaș
terea și respectarea întocmai 
a normelor de tehnica securi- 
tăți: este o datorie a fiecărui 
muncitor, tehnician și inginer.

Ca agitator în cadrul brigă
zii in care lucrez, alături de 
munca politică pe care o duc 
pentru mobilizarea minerilor 
la înfăptuirea sarcinilor de 
producție și a angajamentelor 
de întrecere, nu neglijez nicj 
activitatea de lămurire a mi
nerilor în legătură cu respec
tarea normelor de tehnica se
curității. Nu o dată am orga
nizat convorbiri cu ortacii des
pre felul cum trebuie să mun
cim in 
ținut o 
cu toți 
explicat 
buie folosită 
ranță eu benzină, le-am ară
tat 
fost 
crat 
taj,

subteran. Recent, am 
asemenea convorbire 

membrii brigăzii. Am 
muncitorilor cum tre- 

lampa de sigu-

că în sectorul nostru au 
găsiți mineri care au lu- 
cu lampa defectă în aba- 
din cauză că au neglijat 

controlarea ei atunci cînd au
scos-o de la lămpărie. Printre 
aceștia sînt minerul Ciocan A- 
vram, șef de schimb în briga
da lui Petric Slmion și mals-

convinââioarc
irul minier Bodreanu IOan. In 
convorbirea avută 
au luat 
față de 
torului.

Intr-o
cu minerii, ajutorii mineri șl 
vagonetarii din brigadă am 
vorbit despre respectarea nor
melor de tehnica securității la 
locurile de muncă. Am arătat 
minerilor că este necesar să 
respecte monografia de arma
re a locului de muncă. Și la 
această convorbire am adus e- 
xemple concrete din viața sec
torului. in primul rînd am a- 
rătat faptul că nu toți mine
rii se străduiesc ln suficientă 
măsură să respecte monogra
fia de armare. Astfel, minerii 
Pilea Petru și Ivan Gheorghe 
armează îrt cîmpurl mari, nu 
bandajează corect frontul de 
lucru, iar uneori curățeniâ la 
locul de muncă lasă de dorit. 
Un alt exemplu pe care t.-am 
dat în timpul convorbirii s-a 
referit la faptul că anumițl 
mineri armează locul de mun
că cu lemn necorespunzător. 
De exemplu, minerul Gîțman 
gheorghe a folosit lemn foarte 
subțire pentru armături și a 
ceasta numai pe simplul mo
tiv că-i mal ușor de transpor
tat Ia frontul de lucru.

In ultima convorbire ținută 
am pus fn discuție cazul to
varășului Airini Nicolae, care 
transportlnd un lemn pe trans
portorul cu raclete, a provo
cat o avarie ceea ce a împie
dicat desfășurarea normală a 
lucrului in abataj. Și tov. Stazi 
Ioan șl Dînin Nicolae au obi
ceiul să transporte material 
lemnos in abataj în timp ce 
transportorul merge, lucru ce 
a fost combătut In convorbirea 
avută.

In activitatea mea de agita
tor am primit un sprijin efec
tiv din partea organizației de 
bază din sectorul V al minei 
T.onea. Periodic, noi, agitatorii 
sîntem Instruiți cu problemele 
care stau în fața colectivului 
nostru. Intr-o adunare gene
rală a organizației de bază s-a 
analizat activitatea noastră, a 
agitatorilor. Aici au fost scoa
se în evidență metodele bune 
folosite în activitatea agitato
rilor care s-au achitat cu cin
ste Ia locurile lor de muncă 
de sarcina încredințată și nu 
au Drecupețit nici un efort 
pentru desfășurarea unei munci 
politice convingătoare.

muncitorii
atitudine combativă 

acești salariați ai sec-

alti convorbire ținută

Se întăresc rînduriie organizației 
de bază

Muncitorul Boța Rusalin lucrea
ză la o mașină de rectificat în 
cadrul secției mecanice de la 
U.R.U.M.P. El execută lucrări de 
mare precizie, de bună calitate și 
îfi depășește cu regularitate sarci
nile de plan.

IN CLIȘEU : Rectificatorul Boța 
Rusalin în timpul lucrului.
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Transportul 
s-a îmbunătățit simțitor 

(Urmare din pag. l-a)

IOAN STOICA 
agitator — mina tonea

4
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4 spre seară,
4
4

I ♦

puțului principal de extracție 
(lanțuri elevatoare, banda de 
50 m. și transportorul cu ra- 
clete de la stocul de avarii) 
sint bine întreținute și func
ționează în bune condițiuni sub 
îngrijirea maistrului mecanic 
Sicoi Sabin, a electrolăcătușilor 
Antal Vilhelm, Kovacs ștefan 
și sudorului Krainic Iosif. De 
revizia locomotivelor și a tu
turor celorlalte utilaje din sec
tor are o deosebită grijă mais
trul mecanic Florea Dumitru.

Din cele arătate rezultă că 
activitatea de transport la mi
na Aninoasa se desfășoară 
cele mai bune condițiuni. 
ceasta se datorește muncii 
îndrumare a organizației 
partid și strădaniilor

în 
A- 
de 
da

depuse 
In muncă de tehnicienii secto
rului sub conducerea tov. Bu- 
lea Teodor. In acest fel colec
tivul sectorului VI transport 
ajută efectiv minerii de la A- 
ninoasa să-și realizeze și de
pășească sarcinile de pian și 
angajamentele luate.
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ținută muncă politică pentru 
tărirea rîndurilor organizației 
de bază. Ei vorbesc tovarășilor 
lor de muncă despre rolul parti
dului în construirea vieții noastre 
noi, despre înaltele calități pe care 
trebuie să le întrunească un mem
bru al partidului. Biroul organi
zației de bază acordă multă a 
tenție educării tovarășilor din ac
tivul fără de partid. Recent, acti
vul fără de partid a fost comple
tat cu încă 15 muncitori fruntași 
în producție. De educarea fiecărui 
tovarăș din activul fără de partid 
răspunde cîte un membru de par
tid, De asemenea, activul fără de 
partid este folosit în rezolvarea 
sarcinilor ce revin organizației de 
bază. Fiecărui tovarăș din activul 
fără de partid i s-a repartizat cite 
o sarcină concretă.

In urma preocupării pentru edu
carea activului fără de partid, or
ganizația noastră de bază a obți
nut 
tate 
sale 
zent 
a primit în rînduriie sale 9 mem
bri și candidați de partid.

Biroul organizației de bază mai

Comuniștii din sectorul 
minei Aninoasa desfășoară

al 
sus- 
îu- 
lor

in ultimul timp unele rezul- 
bune în întărirea rîndurilot 
De la alegeri și pînă în pre- 
organizația noastră de bază
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are însă în activitatea sa și unele ț 
lipsuri, mai ales în ceea ce pri- ♦ 
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vește educarea candidațilot 
partid. Cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. din sectorul nostru, 
în care sînt încadrați cei mai mulți 
dintre candidații de partid, are o 
activitate slabă, propagandistul

este și membru în biroul organi
zației de bază, nu se achită de sar
cinile ce îi revin, absentează de 
la ședințele de pregătire de la ca
binetul de partid.

Intr-o recentă adunare generală 
a organizației de bază care a ana
lizat munca de primire în partid, 
a reieșit că nici alți membri ai 
biroului, cum sînt tov. Popa loan 
lui Teodor, Heghi Alexandru și 
Bendea Nicolae nu «e 
sarcinile ce le revin.

Comuniștii au criticat 
me lipsurile manifestate 
tovarăși. Tov. Floca Remus. Irina 
Ioan, Ciupercă Constantin și alții 
au cerut biroului să desfășoare o 
muncă colectivă, să ia măsuri pen- ♦ 
tru remedierea lipsurilor semna- * 
late, pentru întărirea continuă a $ 
rîndurilor organizației noastre de ♦ 
bază.

achită de

cu aspri* 
de acești

miner
NICOLAE ENCIU 

sectorul II Aninoasa

FRUNTAȘI PE REGIUNE
Cu prilejul unul bilanț efec

tuat la sfîrșitul anului 1961 
colectivul de muncă de la au
tobaza Petroșani și-a mani
festat hotărîrea de a nu ceda 
In întrecere cu celelalte uni
tăți de reparații și transport 
din regiune, drapelul de frun
taș pe care l-a primit. Respec- 
tlnd cuvlntul dat muncitorii 
lăcătuși, mecanici și conducă- 
torl-auto de la autobaza Pe-

troșani au realizat în perioa
da 1 ianuarie — 15 martie 1962 
o depășire de 4,8 la sută la 
tone kilometri, de 6,6 la sută 
la tone transportate și de 8,6 
Ia sută la distanțe 
autocamioane 
PMZ).

In întrecerea 
ceste rezultate 
prezent colectivul
Petroșani pe locul de frunte.

Și
medii (cu 

autobuze

regiune a- 
și în 

autobazei
pe 
mențin
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Evidential
Gerul și zăpada abundent^ 

din ultima vreme nu a împie
dicat muncitorii care lucrează 
pe șantierele de prefabricate 
de la Petrila și Petroșani să 
obțină în muncă realizări spo
rite. De exemplu, la Petrila e- 
chlpele conduse de Pocivillș- 
teann Titu și Boureanu Nico- 
lae, organizlnd mai bine pre
gătirea, turnarea, supraveghe
rea uscării șl depozitarea pre
fabricatelor, au depășit zilnic 
cu 4—5 m3 planul stabilit.

Practici care nu
Intr-una din zilele trecute, 

în dispensarul 
medical diu Paroșeni a intrat 
un muncitor cu o tăietură la 
mina stîngă. Din rana dure
roasă curgea singe.
La dispensar se afla de ser

viciu sora Radu Filofteia. Se 
juca cu copilul ei pe cana
peaua pe care sînt consultați 
bolnavii care trebuie să stea 
întinși. Iși părăsi copilul ca
re continuă să 
se joace pe 
canapea și se 
adresă 
sosit :

— Те-ai tă
iat ? Foarte rău.

— Intr-adevăr 
doare...

— Nu de asta, 
nimerit tocmai 
vem de loc pansament. Ni
meni nu se îngrijește să ne 
aprovizioneze.

— Mămico, dar noi avem 
destul pansament acasă, de 
ce nu-1 aduci — interveni 
într-un moment cu totul 
inoportun copilul de pe ca
napea.

— Tu să taci — il apos
trofă maică-sa. Avem pen
tru că îl cumnărăm.

Nervoasă de acum, 
spuse cetățeanului să se 
le la chiuvetă de sînge.

noului ÎNSEMNARE

rău că

E rău Că ai 
cînd nu a -

Sora 
spe- 
Apo!

In întrecerea socialistă co
lectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la mi
na Dilja obține zi de zi re
zultate tot mai bune. Depă
șirile cuprinse între 8*1® la 
sută înregistrate în primele 
două decade din martie a.c.

ț 
І 
i 
i 
4 
І

І І 
♦ * 
t 4
4
4 
4 
i 
4
4 
♦ 
4

-..... , —--------- -- ------ , -- ‘
sa lan Ioan, Terenj Adolf șl ț 
alții oglindesc hotărîrea 
.i’cheia cu succese !
primul trimestru de 
din anul 1962.

Recent, la șirul realizării*»1 
obținute brigada de mineri 
condusă de comunistul Bart
ha Dionisie a mai adăugat 
unul : beton arca în tim* « 
scurt (o săptămînă) а иія4 j 
tronson de 8 m., la puțul f 
principal. In prezent mem- • 
brii acestei brigăzi lucrează J 
Ia montarea unui cofraj do ‘ 
metal mobil care va dubla j 
randamentul lucrărilor de be- L 
tonare în puț. i

ReaiizăH
Іа mina Dîlja

de către Demeter Augustin. 
Ni>tor loan, Nemeș Andrei, 
Pereș Gheorghe, Cordobid 
Emil, Munteanu Marcu, Ru -

ea de a j 
sponte !

lucru ’
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turnă din belșug apă oxige- J 
nată peste iani, presără praf ♦
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pe santiep
Cu aceste depășiri au cres

cut conoomitent și salariile 
muncitorilor. O activitate deo
sebit de rodnică depun și bri
găzile complexe (cu cite 17 
oameni) conduse de Tocea Du
mitru și Tudor loan de la sec
torul de prefabricate Petro
șani. Folosind întreaga capaci
tate de prelucrare a meselor 
vibrante muncitorii din aceste 
brigăzi depășesc preliminarul 
săptămînal cu 10—12 la sută. 
Pentru munca depusă atît bri
găzile fruntașe cit și un mare 
număr de 
crează în 
Jieț-Lonea 
pe șantier.

I

muncitori care 1U- 
cariera de piatră 
au fost evidențiați

de sulfamidă, după care a- ♦ 
coperi rana cu o bucată de 
tifon cit palma.

— Ții cu mina cealaltă 
pansamentul pînă acasă. A- 
colo te legi cu o cîrpă curată.

A doua zi dimineața mun
citorul se prezentă din nou 
la pansat. De serviciu era 
sora Golgoț Ileana care l-a 

pansat la mînă 
cu deosebită gri
jă.

— Dar ieri de 
nu a tos* 

pansament ? — întrebă el pe 
soră.

— Nu se poate să nu fi 
fost pansament, 
plecat eu acasă sorei Radu 
i-a rămas tifon 
puțin 5 pansamente. Iar din 
registru reiese că ai fost pan
sat doar dumneata 
un cetățean.

Iată deci cit preț pune so
ra Radu pe îndeplinirea cin
stită a sarcinilor pe care Ie 
are, pe apărarea sănătății 
oamenilor. Ce părere au cei 
în drept despre asemenea 
stări de lucruri ?

B. ЮNESCU
(După o scrisoare trimisă 

de tov. P. Bren)
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L. Papp l-a învins 
pe Jones

VIENA (ĂgerpreS).
La „Stadhalle" din Viena, 

boxerul maghiar Laszlo Papp 
a repurtat o categorică victo
rie la puncte în fața america
nului Ralph Tiger Jones, unul 
din puținii învingători ai fos
tului campion al lumii Ray 
Sugar Robinson. Papp a do
minat tot timpul întîlnirea 
trimlțîndu-și adversarul la po
dea in reprizele a doua șl a 
zecea. Papp urmează să-l în
tâlnească pe danezul Ohrls 
Christensen, campion european 
la categoria mijlocie.

FOTBAL
Fiorentina —■ Dâzsa 2-0

ROMA (Agerpres).
La Florența echipa Fioren

tina a învins cu 2—0 formația 
maghiară Dozsa Budapesta, în 
semifinalele 
la fotbal.

„Cupei cupelor"

Tottenham 3-1 
(Agerpres).

Benfica —
LISABONA
La Lisabona, in semifinalele 

„Cupei campionilor europeni" 
de fotbal, Benfica, deținătoa
rea cupei, a învins cu 3—1 
(2—0) pe Tottenham Hotspur. 
Returul se va disputa la Lon
dra.

TOVARÂSIrfificier
фіішн fy filing
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Dacă constatau abateri; Иа locul 
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Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a hotă'rît să convoace pri
ma sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. ( a celei de-a 
legislaturi) la 10 
coVa.

Alegerile noii 
fc^ittului Suprem al U.R.S.S, 

loc la 18 martie.

6-a
aprilie la Mos-

componențe а
au

_=©=—

Tratativele dintre 
A^acmillan și Gorbach 
jfiNDRA 23 (Agerpres).
lă Londra s-au încheiat tratati

vele dintre cancelarul Austriei, 
Gorbach, și primul ministru al An
gliei, Macmillan.

In comunicatul dat publicității 
la 22 martie se arată că „în afară 
de discutarea problemelor funda
mentale care interesează în prezent 
Europa", primul ministru britanic 
și cancelarul Austriei au abordat, 
de asemenea, alte probleme, prin
tre care desfășurarea tratativelor 
privind aderarea Angliei la „piața 
comună".

Macmillan și Gorbach, se arată 
în continuare în comunicat, și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
relațiile existente între cele două 
țări.

GENEVA 23 (Agerpres).
TASS transmite;

Cea de-a 8-a ședință a Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare a avut loc la 23 martie sub 
președinția ministrului Afacerilor 
Externe al Nigeriei, J. Wachuku 
Luînd cuvîntul la începutul șe
dinței în calitatea sa de reprezen
tant al Nigeriei, J. Wachuku s-a 
pronunțat în favoarea 
generale și totale și a 
depună eforturi pentru 
capăt experiențelor cu 
eleată. El a sprijinit ideea procla
mării Africii ca zonă în cate sâ

«------------ Ѳ

A. A. Gromîko l-a primit pe L. Bolz

dezarmării 
cerut să se 
a se pune 
arma nu-

nu existe arma nucleară.
Cu aceasta discuția generală din 

Comitet a luat sfîrșit.
Apoi J. Wachuku, în calitatea 

sa de președinte al ședinței a in
format pe membrii Comitetului 
celor 18 despre „raportul provizo
riu" al subcomitetului pentru in
terzicerea experimentării armei nu
cleare. In acest raport se exprimă 
regretul ca subcomitetul „nu are 
posibilitatea să raporteze despre 
realizarea unui progres în ceea ce 

tratatul asupra încetării 
experifeflțelor cu arma nucleară.

tlrihătoarea ședință va avea loc 
к Зв Шй№е.

de N. S. Hrușciov 
Kennedy

GENEVA 23 (Agerpres).
A. A. Gromîko, ministrul Afa

cerilor Externe al U.R.S.S.-, l-a 
primit la 22 martie pe dr. Lotbar 
Bolz, ministrul Afacerilor Externe 
al R.D.G. la sediul delegației so
vietice de la Geneva, în scopul u~ 
nei consultări reciproce. In timpul 
primei întîlmri, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de sinceritate 
și prietenie, au fost discutate pro
blemele dezarmării, încheierii Trata
tului de pace cu Germania și nor
malizării pe această bază a situa
ției din Berlinul occidental. Cu 
această ocazie s-a confirmat uni
tatea totală de vederi a guvernului 
U.R.S.S. și guvermdui R.D.G. Con
sultările vor continua.

După aceasta, A. A. Gronâko 
a oferit o masă în cinstea dr. L, 
Bolz-

Mesajul adresat 
lui J.

este primit cu deosebită satisfacție
Reacția la 0. N. U.

NEW YORK 23 (Agerpres). - 
TASS transmite :

Reacția la O.N.U. în legătură 
cu mesajul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. adresat lui John 
Kennedy, președintele S.U.A. în 
legătură cu problema studierii și 
folosirii spațiului cosmic în scopuri 
pașnice dovedește profundul inte- 

’res și satisfacția față de perspec
tivele care se deschid în legătură 
cu acest mesaj pentru colaborarea 
internațională într un domeniu 
atit de nou, dar atît de important.

Chiar in prima zi; cînd a deve
nit cunoscut la O.N.U. mesajul 
lui N. S. Hrușciov toți vorbitorii, 
care an luat cuvîntul la ședința 
Comitetului O.N.U. pentru Cos-

Scrisoarea adresată de 
europene a scriitorilor

Un numeros grup de participant! 
la Congresul Comunității europene 
a, scriitorilor de la Florența, a 

președintelui Kennedy o 
în care se spune printre

adresat 
scrisoare 
altele :

„Noi, 
tualității 
toate țările Europei, indiferent de 
convingerile noastre politice, reli
gioase și ideologice, ne adresăm 
dv. și în numele legalității inter
naționale și al dreptului popoare
lor la autodeterminare, în numele 
păcii internaționale, amenințate de 
primejdie, insistăm să luați perso
nal măsuri pentru a evita orice a-

reprezentanți ai intelec- 
și oameni de artă din

Congresul Comunității 
președintelui Kennedy 
mestec direct sau indirect al guver
nului S.U.A. în treburile inteene 
ale Cubei și pentru a obține regle
mentarea divergențelor existente 
dintre cele două țări, pe calea 
pașnică, prin intermediul tratative
lor fundamentate pe respectarea 
reciprocă a egalității în drepturi".

Scrisoarea poartă 64 de semnă
turi, printre care ale lui Carlo 
Levi (Italia), Jean Paul Sartre 
(Franța), Nazim Hikmet (Turcia); 
Mihai Beniuc (Romînia), Jaroslaw 
Iwaszkiewicz (Polonia), Dimităr 
Dimov (Bulgaria), Alexapdr Tvar- 
dovski, Alexei Surkov; Vera Pa
nova (U.R.S.S.).

FRAGA. — Secretariatul Orga
nizației Internaționale a Ziariștilor 
(O.Ii.Z.1) a adresat la 22 martie 
o telegramă guvernului grec în 
care se arată că guvernul Greciei 
nu a satisfăcut cererea partidelor 
de opoziție- sprijinite de diferite 
organizații naționale și internațio 
nale, printre care O.I.Z., cu pri
vire-la eliberarea ziaristului patriot 
grec, Manolis Glezos, laureat al 
premiului internațional al O.I.Z. 
OJ.Z. protestează cu hotărîre îm
potriva acestor acțiuni și cere in
sistent eliberarea lui Manolis Gle- 
ZOS.

ridicat de două luni. O situație 
deosebit de grea s-a creat în Ir
landa de nord unde nu au de lu
cru peste 40.000 de persoane, ceea 
ce reprezintă 8,4 la sută din to
talul populației muncitoare din a- 
ceastă regiune.

NAIROBI. - Cei 4.000 de 
funcționari ai Consiliului munici
pal din Nairobi (capitala Keneyei) 
continuă greva declarată la înce
putul săptămînii 
vendicărilor loc 
rația sindicatelor 
cut1 cunoscut aă
aceste revendicări nu vor fi 
făcute va organiza o vtevă 
rală la Nairobi.

HAMBURG. — Ziarul „Blid- 
Zeitung“ din Hamburg relatează 
că ministrul Economiei, Erhard, a 
declarat că datorită concurenței tot 
mai intense a țărilor străine; Ger
mania occidentală întîmpînă greu
tăți din ce în ce mai mari în 
domeniul exportului. In această or
dine de idei, ziarul arată că rit
mul de dezvoltare a industriei din 
Germania occidentală a scăzut în 
mod simțitor.

în sprijinul re- 
economice. Fede- 
din Kenya a fă* 
în cazul în care 

satis- 
gene-

șome
ri .ica

LONDRA. — Numărul 
rilor din Marea Bntanie se 
in prezent la 442.000 de persoane. 
După cu
■msteruLui Muncii din Anglia șo
majul se menține la acest nivel

reiese din datele Mi-

QUITO. — După cum anunță 
agenția Prensa Latina, muncitorii 
textiliști din diferite regiuni ale 
Ecuadorului au declarat o grevă 
de solidaritate cu textiliștii gre
viști de la filaturile -„Prado" din 
Riobamba și -„San Antonio" din 
Guayaquil. Aceștia au încetat lu
crul la 17 martie cerînd reprimi
rea a numeroși muncitori conce- 
diați și încetarea persecuțiilor la 
care sînt supuși activiștii lor sin
dicali.

-------- --------- ..... t : --------------

„Săpfămîna Cubei44 în Brazilia
RIO DE JANEIRO 23 (Ager

pres).
In Brazilia a început ;,Săptă- 

mîna Cubei" care va dura pînă la 
25 martie. Ea este organizată de 
Congresul național al studenților 
care reunește tineretul studențesc 
de la instituțiile de învățământ su
perior ale țării, de la Centrul na
țional al culturii, de la Institutul 
legăturilor culturale dintre Brazi
lia și Cuba și de la alte organi
zații.

Deschiderea festivă a „Săptămî
nii Cubei" la sediul Uniunii na
ționale a studenților s-a transfor
mat într-ua miting de caldă soli
daritate cu Cuba. Aldo Arantes, 
președintele Uniunii naționale

---------------©
După încheierea tratativelor de la Evian

a studenților din Brazilia, 
a declarat că studenții brazilieni 
sînt de partea revoluției cubane 
care constituie un exemplu pentru 
întreaga Americă Latină.

Alipio Freitas, preot catolic din 
statul Maranhao care s-a aflat ia 
fruntea campaniei pentru lichida
rea analfabetismului în statul său. 
a subliniat că revoluția cubană re
prezintă un far în lupta popoare
lor latino-americane pentru liber
tate, pentru independență econo
mică față de monopolurile ame
ricane. Inima poporului brazilian 
este alături de Cuba.

La deschiderea „Săptămînii Cu- 
bei“ a luat cuvîntul și amoasado- 
rul Cubei în Brazilia.

mos, au subliniat importanța ex
cepțională pe care o au pentru în
treaga omenire propunerile din 
mesajul lui N. S. Hrușciov. In 
acest sens s-au pronunțat toți vor
bitorii care au luat cuvîntul la șe
dința din 22 martie a Comitetului 
O.N.U. pentru Cosmos, inclusiv U 
Thant, secretar general provizoriu 
al O.N.U.

Reprezentanții Australiei, Ar
gentinei, Japoniei, Iranului și-au 
exprimat, de asemenea, marea sa
tisfacție în legătură cu mesajul lui
N. S. Hrușciov.

Interesul manifestat de repre
zentanții americani în Comitetul
O. N.U. pentru Cosmos față de me
sajul lui N. S. Hrușciov rezultă, 
printre altele, și din faptul aă la 
21 martie, adică chiar în prima zi 
cînd s-a aflat aici despre acest 
mesaj, reprezentanții Uniunii So
vietice în Comitetul O.N.U. pen
tru Cosmos au fost invitați la re
prezentanța S.U.A. de pe lîngă 
O.N.U. In cursul tratativelor care 
au avut loc a fost adoptată hotă- 
rîrea ca discuțiile dintre reprezen
tanții U.R.S.S. și- S.U.A. în Comi
tetul O.N.U. pentru Cosmos în le
gătură cu propunerile concrete din 
mesajul lui N.S. Hrușciov din 20 
martie precum și mesajul lui Ken
nedy adresat lui N. S. Hrușciov la 
7 martie să înceapă marți 27 
martie.

Amnistierea tuturor deținuțilop 
politici algerieni

PARIS 23 (Agerpres).
In urma încheierii acordurilor franco-algeriene de la Evian, gu

vernul francez a hotărit să amnistieze pe toți deținuții politici algerieni 
arestați ațît în perioada luptei armate de eliberare — 30 octombrie 
1954 — 19 martie 1962 — cît și înainte de această perioadă.

Noi atentate săvîrșite de bandele 
Algeria

pasageri a trebuit să fie escortat 
pe pista de decolare de trei auto
mobile blindate.

Referindu-se la 
activității teroriste 
Algeria, ziarul „Le 
liniază că и apare 
O.A.S., încearcă să 
o lovitură de forță

Ziarul 
ză că „complotiștii din O.A.S., in- 
tensificînd masacrarea algerienilor, 
urmăresc să încordeze situația în 
speranța că prin noi tulburări vor 
putea sabota încetarea focului și 
reîncepe războiul".

O.A.S. în
ALGER 23 (Agerpres).
Joi seara bandele O.A.S. au dez

lănțuit numeroase atacuri asupra 
cartierelor centrale ale Algerului. 
Potrivit informațiilor transmise de 
agenția France Presse, elementele 
O.A.S. au folosit aruncătoare de 
proiectile (bazooka) mitraliere, gre
nade de mînă, bombe cu plastic. 
Timp de patru ore centrul Alge
rului a fost supus tirului O.A.S. 
Atacurile au fost îndreptate îndeo
sebi asupra clădirilor autorităților 
franceze. Fasciștii au deschis focul 
și împotriva unităților armatei 
franceze.

La Oran, unde O.A.S.-iștii au 
pus stăpînire pe centrul orașului; 
bandele fasciste asasinează popu
lația algeriană. Bilanțul oficial al 
fărădelegilor O.A.S. din ziua de 
joi se ridioă la 8 morți și 22 ră
niți, . . ‘

In portul Philippeville o puter
nică explozie a avut loc în fața 
gării maritime. Din fericire explo
zia s-a produs la cîteva minute 
după plecarea vasului de pasageri 
„Mansour" spre Marsilia.

Și în cursul zilei de 22 martie 
bandele O.A.S., au sustras din 
depozitele armatei cantități impor
tante de arme și muniții. Numai 
din depozitul unui regiment au 
fost sustrase 88 de lăzi conținiad 
2.200 kilograme materiale explo
zive.

Agenția Reuter relatează că cir
culația aeriană între Franța și 
Algeria a fost oprită joi din cauza 
„situației nesigure" de pe aerodro
murile algeriene. La Alger cu o 
seară înainte un avion francez de

între care copii și femei.

intensificarea 
a O.A.S. în 
Figaro" sub- 
limpede că 
pună la cale 
in Algeria".

„L’Humanite" avertizea-

Un articol 
din „Times of India" 
DELHI 23 (Agerpres).
Ziarul „Times of India", sub 

titlul „Propunerea sovietică în do
meniul cercetării Cosmosului", a- 
nunță la 22 martie despre mesa
jul lui N. S. Hrușciov adresat pre
ședintelui Kennedy, în cate șeful 
guvernului sovietic formulează 
propuneri concrete privind colabo
rarea dintre cele două țări în 
domeniul cercetării spațiului cos
mic. Ziarul publică o expunere a- 
mănunțită a scrisorii și a 
mului conținut de aceasta 
vite la măsurile comune 
de N. S. Hrușciov.

progra- 
cu prî- 
propuse

9

Perspective 
de colaborare Л

BRUXELLES 23 (Agerpres).
Ziarele belgiene publică la loc 

de frunte conținutul mesajului lui 
N. S. Hrușciov adresat lui John 
Kennedy în legătură cu colabora
rea în domeniul cuceririi spațiului 
cosmic. Ziarele scot în evidență 
acele pasaje ale mesajului lui N. 
S. Hrușciov unde se enumeră pro
punerile coicrete ale Uniunii So
vietice cu privire la sferele de stu
diere în comun și de cucerire a 
Cosmosului și unde se reliefează 
ideea că realizarea acordului cu 
privire la dezarmare va deschide 
perspective considerabil mai largi 
de colaborare în acest domeniu.

PROGRAM DE RADIO
4

I. 7,00 Buletin 
presei centrale, 

dimineață, 8,00

PROGRAMUL 
de știri. Sumarul 
7,30 Concert de 
Școala și viața, 8,30 Cîntece des
pre primăvară și jocuri populare 
romînești, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii: „Porumbeii lui Tos
ka, dramatizare radiofonică după 
romanul „Portarul republican" de 
Lev Kassil, 11,*00 Formații artis
tice ale minerilor din Valea Jiu
lui : corul minerilor din Petrila 
și corul și echipa de fluierași ale 
minerilor din Lonea, 11,30 Vor
bește Moscova 1, 12,30 Interpreți 
de muzică ușoară, 14,05 Cîntă or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii dirijată de Sile Dinicu, 
14,35 „Programe muzicale alcă
tuite de ascultători", 15,05 Din cele 
mai frumoase melodii ale popoare
lor, 18,45 Tineri interpreți de mu-

25 martie
zică populară romînească : Tita 
Bărbulescu, 19,05 „Melodii... me
lodii...", 19,30 Teatru la micro
fon, Studioul actorului amator 
prezintă premiera : ,,Soarele a ră
sărit la miezul nopții", scenariu 
radiofonic de Victor Bîrlădeanu,
22.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 7,20 Muzică populară 
romînească, 8,30 Clubul voioșiei,
9.30 Cu cintecul și jocul pe pla
iuri oltenești, 10,50 Transmisiune 
din sala Ateneului, a concertului 
corului și orchestrei simfonice ale 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu", 13,15 Muzică populară 
romînească, 14,30 Cine știe cîști- 
gă, 17,25 Concert de muzică u- 
șoară romînească, 19,30 Muzică 
de dans, 21,3.0 Program pentru 
iubitorii de romanțe, 22,00 Muzică 
de dans.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gb. Gheorghiu-Dej or. 56. TeL interurban 322 automat 269. Tiparul : .,6 August" Poligrafie


