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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Peste angajamentul 
majorat

In consfătuirea de producție 
ținută la 28 martie, colectivul sec
torului II de la mina Lonea a fă 
cut un nou pas în direcția dezvol
tării succeselor repurtate în între
cerea socialistă. Pe baza angaja
mentelor sporite ce și le-au asu
mat brigăzile miniere, colectivul 
sectorului și-a majorat de la 500 
la 700 tone de cărbune peste plan 
angajamentul cu care întâmpină 
ziua de 1 Mai.

Nu a trecut decît o decadă din 
aprilie și harnicii mineri din sec
torul II Lonea și-au realizat și 
angajamentul majorat. In această 
realizare, cu contribuția brigăzi
lor fruntașe în producție conduse 
de minerii Crețu Gheorghe, Mol
nar Traian, Nedelcu Nicolae, Ba- 
ci-.i loan și 
pește plan 
rului II mai 
cărbune.

alții, au fost extrase 
din abatajele secto- 
bine de 280 tone de
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Avansări mari 
în preabataj

Munca brigăzilor din sectorul 
III al minei Lupeni se dovedește 
rodnică din primele zile ale lunii 
aprilie. Realizări remarcabile au 
înscris pe graficul de producție mi
nerii din brigada condusă de tov 
Șimo Alexandru care sapă în pre
zent preabatajul 1 est — 1 vest 
din culcușul stratului 3. Organi- 
zînclu-și bine lucrul și folosind cu 
pricepere la perforarea găurilor 
perforatoare pneumatice rotative, 
la transportul cărbunelui un crațer 
SKB-îl, iar pentru susținere ar 
mături metalice T.H.-4, brigada a 
realizat în prima săptămînă din 
aprilie o avansare de 22 metri în 
preabataj. înaintarea zilnică de 
3,66 m.l. în medie pe care o rea
lizează în cărbune tare, le-a per
mis minerului Șimo Alexandru și 
ortacilor săi să obțină un randa
ment de 3,72 tone/post.
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Dotf-amiazâ la [iii
După orele . de producție, 

mu Iți tineri din orașul Vulcan 
își petrec timpul liber la club. 
O jparte din ei fac parte din 
formațiile artistice, alții se în
trec la șah sau citesc.

Sîntem într-o după-amiază 
la club. Tinerii pregătesc noi 
spectacole. Intr-o sală, tinerii 
din brigada artistică de agita
ție pregătesc montajul literar 
„Luceafărul". In alte săli for
mația de teatru în limba ro- 
mînă pregătește piesa „Nă
pasta", iar formația în limba 
maghiară — piesa „Ultimul 
tren". Formația de estradă pre
gătește spectacolul „Pe plaiuri 
Hunedorene", iar echipa 
dansuri repetă suita „Pe 
picior de

de 
un

plai“.

Tînăra
Maria

atelierul 
minei

Forro 
este res

ponsabila sculăriei 
de la
mecanic al 
Petrila. In aceas
tă calitate 
străduiește să de
servească în cele 
mai bune condiții 
muncitorii secției 
cu sculele nece
sare.

ea se

Ma- 
îm- 
tov.

IN CLIȘEU : 
Tînăra Forro 
ria lucrează 
preună cu
Svoboda Tiberiu, 
locțiitor maistru, 
la întocmirea e- 
videnței utilaju
lui.

l a sectorul 1 al minei Vulcan se pune un mare accent pe execu
tarea la timp a lucrărilor de pregătiri. La aceste lucrări au fost re
par tigaie să muncească brigăzi dintre cele mai bune, cu multă expe
riență. Una dintre acestea este condusă de Bojte Pavel. Aceasta 
execută în prezent un suitor de atac și o galerie în stratul 18. Lu
crările executate sînt de bună calitate.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Hamga Carol împreună cu ortacii 
lui, din brigada condusă de Bojte Pavel.
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PETRII ENE

de producție contribuind 
realizarea de economii' și 
efortului fizic al mun- 
Așa de pildă, în acest

fan, Tamaș Vasile, Mureșan loan 
si alții. Totodată tinerii de aici 
vor începe în 
amenajarea de 
cuitea sectorului 
muncă voluntară 
trației.

cursul săptămînii 
. spații verzi în 
și vor vărui prin 
clădirea adminis-

In anii pute
rii populate, «oa
menii muncii din 
У alea Jiului au
contribuit cu însuflețire la 
dezvoltarea și înfrumusețarea 
localităților noastre miniere.

Alături de noile construcții 
— blocuri de locuințe moder
ne, școli, spitale cămine cul
turale — care ilustrează grija 
statului nostru democrat-popu
lar față de om și nevoile sale, 
întîlnim numeroase mărturii 
ale recunoștinței oamenilor 
muncii pentru această grijă, 
mărturii ale dorinței cetățeni
lor de a contribui din toate 
forțele la dezvoltarea urba
nistică, la înfrumusețarea lo
calităților bazinului nostru car
bonifer. Aceste mărturii sînt 
covoarele verzi din incinta noi
lor cartiere, parcurile amena
jate pe terenurile altădată, vi
rane, rondurile de flori reali
zate prin munca patriotică a 
cetățenilor.

Realizările obținute pînă în 
prezent constituie un puternic 
îndemn pentru obținerea de noi 
succese.

O expresie elocventă a ela
nului maselor 'de cetățeni în 
acțiunea de înfrumusețare a 
localităților Văii Jiului o con
stituie întrecerea patriotică. In 
acest an întrecerea patriotică 
trebuie să devină un puternic 
factor mobilizator în antre
narea oamenilor muncii la noi 
acțiuni obștești de înfrumuse
țare și bună gospodărire a lo
calităților Văii Jiului.

In sesitinile sfaturilor popu
lare orășenești și comunale 
din luna martie a. c. depută
ții au dezbătut pe larg obiec
tivele întrecerii patriotice pe 
anul 1962, întrecere care a fost 
lansată de către -Sfatul popu-

—=— Iar al orașului
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președintele Sfatului popular vu,can\ P«n«u
al orașului Petroșani orașe și de că-

— tre Sfatul popu
lar al comunei Uricani pentru 
comune.

Chemările la întrecere au fost 
primite cu însuflețire. Sfatu
rile populare au trecut la sta
bilirea de măsuri organizatori
ce concrete în vederea reali
zării obiectivelor prevăzute.

In acest an întrecerea pa
triotică are drept obiectiv 
principal realizarea integrală și 
înainte de termen a tuturor; 
sarcinilor de bază din munca 
sfaturilor populare. Astfel, în 
chemările la întrecere se pre
vede încasarea integrală a1 
sumelor votate în 1962 drept 
contribuție voluntară a locui
torilor pină la 1 Mai a. c. Tot 
pînă la această dată lucrările 
prevăzute în planul anual de 
contribuție în muncă vor fi 
realizate în procent de 70 la 
sută.

Planul de acțiune privind 
intensificarea întrecerii patrio
tice pe anul 1962 prevede sar
cini sporite în ceea ce privește 
atragerea cetățenilor la ac
țiuni obștești. In acest an se 
preconizează ca locuitorii să 
efectueze peste 1.313.800 ore! 
de muncă patriotică la execu- 
tarea a diferite lucrări gospo- 
dărești a căror valoare să se 
ridice la 3.284.730 lei. Este uh 
obiectiv mobilizator și pe de
plin realizabil. înfăptuirea lui 
cere însă ca deputății sfaturi
lor populare să-și îmbunătă
țească activitatea în rîndul 
maselor. Bazînflu-se pe cohd-i 
tetele de cetățeni din circum
scripții și blocuri, deputății să 
întărească legătura cu cetățe
nii, să folosească inițiativa 
maselor, să atragă locuitorii la 
realizarea obiectivelor întrece

rii

VEȘTI
Inovatori destoinici

Colectivul de inovatori de la 
preparația Petrila se preocupă per 
manent de introducerea noului în 
procesul 
astfel la 
ușurarea 
citorilor.
an la preparația Petrila au fost 
făcute 32 propuneri de inovații 
din care pînă în prezent au fost 
aprobate 13 inovații. Pe baza lor 
■se realizează 81.000 lei economii 
postcalculate. Printre inovațiile fă
cute amintim pe cea a tinerilor Ber- 
di Ștefan : dispozitiv pentru de
montarea rulmenților din interior 
și Radu Gheorghe, dispozitiv pen
tru prinderea lanțului de palete 
la transportoare.

Acțiune de muncă voluntară 
la sectorul I.L.L.

Zilele acestea tinerii: de la sec
torul I.L.L. Petrila, mobilizați de 
organizația U.T.M., au întreprins 
o acțiune de muncă voluntară în 
incinta unității. Cu acest prilej, 
utemiștii de aici au stivuit 2000 
buc. țiglă recuperată, peste 2500 
bucăți de cărămidă, 5 m.c. bile, 
au depozitat aproximativ 100 bu
căți de ferestre și uși etc.

In această acțiune .s-au eviden
țiat în mod deosebit Stepanck Io
sif, secretarul organizației de ba
ză U.T.M., utemiștii Popescu Ște-
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Toate lucrările de deschidere pe care le execută minerii din brigada de 
pregătiri condusă de tov. Ferenczi Balazs la mina Lupeni primesc numai ca
lificativul „foarte bine", cînd sînt recepționate. Lucrul de bună calitate pe 
care îl dă lună de lună brigada face ca ea să sc bucure de multă apreciere 
și stimă in sectorul VII investiții al minei unde lucrează. IN CLIȘEU : Un 
schimb al acestei harnice brigăzi pe care îl conduce minerul Dragulscbi Va
sile (stînga).

patriotice 
privind buna, 
gospodărire și 
înfrumus-țare a 
tuturor cartiere
lor. străzilor, in
stituțiilor și în

treprinderilor, 
piețelor, parcu
rilor.

Sfaturilor po
pulare fruntașe 
în întrecerea pa
triotică cit și 
comitetelor * ■я~ 
Circumscripții 
de blocuri 
se Vor decerna 
drapele,, diplome 
și alte distinc
ții 
în cinstea zile
lor de 1 Mai, 23 
August și 30 
Decembrie.

de
si
li

stimulative

(Continuare în 
pagina 3-»)

In pontajul 
schimbului l din 
ziua de 12 aprilie 
ax. de la briga- 
da care lucrează în abatajul ca
meră tir. 4 al sectorului Ii de 
la nuna Uricani, a fost notat ca 
lipsă un miner. Nu s~a prezentat ■ 
la șut. Niciodată în dreptul nu
melui său nu s-a scris pînă acum 
litera „a“ ceea ce înseamnă pres
curtat absent. Faptul în sine re
prezenta un eveniment neobișnuit. 
Aceasta cu atît mai mult ai cil 
minerul Șiclodi Beniamin este șe
ful brigăzii amintite. Chiar el să 
lipsească ? De ce oare, ce treburi 
l-au împiedecat să se prezinte în 
schimbul lui obișnuit de lucru ?

...Ora 13 în abatajul. nr. 4 Co
coțat pe-o movilă de cărbune, șe
ful de schimb, minerul Lițcan Mi
hai, împlîntă puternic picul cio
canului de abataj în frontul de 
cărbune. La. picioarele lui cad 
bulgări mari, negri. Alături, va
gonetarul Baliș Carol încarcă de 
zor cărbunele în transportor. Fie
care își vede de munca lui. Mo
vila crește, crește. Baliș nu pri
didește să încarce cărbunele pe 
care-l „mușcă" din strat ciocanul

♦ mânuit cu iscusință de Lițcan.
♦♦ ......... ...........

UN EVENIMENT
AiDeodată, . ciocanul „amuțește". 

Minerul se îndreaptă-vioi .spre 
ortacul lui și-l întreabă:

— Ce zid ? Cum stăm ? 
Baliș clătină

Zui cîteva clipe,
— Să tot fie

din cap, chib- 
apoi răspunde: 

25—30 de tone'.
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— Dar vecinii ? — se intere
sează din nou Lițcan.

— Nu stau mai „rău" decît
noi.

In lipsa șefului de brigadă, or
tacii din cele două aripi ale aba
tajului cameră s-au hotărît să ob
țină o producție, dacă nu mai 
mare decât în zilele obișnuite, cel 
puțin ca și atunci cînd Beniamin 
lucra cot la cot cu ei. Și au reu-

șit. Au întrecut 
producția obiș
nuită. Randamen
tul pe cap de om 

era după calculele probabile ale 
șefului de schimb de 14—15 tone, 
cărbune.

De ce s-au străduit minerii din * 
abatajul 4 să obțină rezultate cit f 
mai bune în schimbul l ? Vroiau * 
oare să-i arate șefului de brîga- f 
dă că și în lipsa lui brigada < 
„merge" bine ? Nicidecum. Suc- < 
cesul schimbului l era închinat 1 
unui eveniment însemnat. ]

— Beniamin a plecat la Pe- < 
troșani. A fost chemat la Corni- ! 
tetul orășenesc de partid pen- ] 
tru a fi confirmat ca membru al ; 
partidului — ne explică Lițcan. <

Un eveniment umc în viața mi- j 
nerului Șiclodi Beniamin. Event- ; 
mentul a fost sărbătorit așa cum ; 
se cuvine și în abataj.

Seara, cînd s-a întors la Uri- j 
câni, ortacii l~au felicitat clădu- ; 
ros, tovărășește. Apoi, i s-a spus « 
că în adîncuri subpămîntene; j 
schimbul l a fost la înălțime. A ! 
aflat tot atunci că în lipsa Uâ, ; 
brigada a obținut un randament « 
de..: :

C. MORARU
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maturi, dacă socotirind cu cei

Și o alee, cu nisip în jur 
Terenul nivelat, să nu mai 
Și-amenajat geometric în

aleea uniformă 
de mai multe ori.

Și
Jn 
Se

Un ..responsabil" cu zulufi bălai 
Cam de statura unui Barbă-Cot, 
Dă dispoziții și se ține scai 
Să

sapă gropi și ronduri pentru flori, 
zgură roșie 
făvălugește

ca să fie-ntrecerea deplină 
colective întocmite*ad-hoc 
„curățenie" orice gospodină

Un stup de-albine-i fiecare bloc 
zumzetul se aude peste tot 
grupuri, adunați din loc în loc, 
sfătuiesc, fac planuri, se socot:

— Aici pe porțiunea dintre scări 
(Vom trage-o zonă lată de verdeață 
Dincolo, două.rînduri de plantări 
De pomi, alsniați în șir „pe ață".

In
Ga
Vrea să cîștige, întrecerea pe bloc.

...Și rind pe rînd ideile prind .formă 
Se
Cu
Se

In
Copii, cu unelte pe potrivă
Sînt cei mai fericiți azi dintre toți 
Că iau și ei la muncă, pațte-activă,

fie-o groapă 
contur.

meargă treaba „bine" peste tot.

a

amănunțite

chiar

cea

că Întreaga

★

aceste temple, 
facla închinată

susmenționate
în termenul

se 
zi 
la

zi și sera
la orele...

cau- 
acea 
mal 

puțin decit construcția unui 
portavion ?

в
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O aniversare care nu face cinste
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Abia-ncepură zorii să mijească 
Și-O nouă zi de muncă, se începe 
Toți locatarii, au prins să forfotească 
Cu roabe, greble, cu lopeți și sape

— Un rond cil flori, un gărduleț
de-o șchioapă

întregul cartier e în picioare 
Muncind cu voie bună crește sporul 
Strădaniile, în colaborare 
Cu primăvara, vor sebimba decorul.

I. SASARAN

• Cooperativa „Jiul" 
Petroșani inițiază un 
concurs de inovații pe 
următoarele teme : „So
luționarea problemei men
ținerii curățeniei în. 
lieru] de coafat 
centrul Petroșaniului 
ră intervenția unor 
eze“,

ate- 
din 
fă- 

coa- 
cu lac pe unghii, 

precum și obișnuirea co
operatoarelor Gallic Ana 
și Ungureanu Maria să 
efectueze toate cele 8 ore 
de muncă.

Inovatorii sînt solicitați 
să-și pună priaeperea lor 
în siuiba interesului co
operativei 
pentru ca 
cel mai scurt posibil să 
prezinte unității respec 
tive de coafură cele mai 
bune inovații.

* Conducerea șantie
rului 7 Construcții din 
Lupeni vinde demenți de 
radiatoare, stâlpi de pre
fabricate nou-nouți pre
cum și un cărucior vădu
vit de o roată, folosit 
cîndva la transportarea 
de material de construc
ții în cartierul Viscoza 
III.

Lucrurile oferite spre 
vinzare, adunate dintre 
blocuri de către locatari 
se află „depozitate" pe 
malul pinului Braia.

Mai acum un an, spre satisfac
ția aninosenilor, T.R.CL.H. s-a 
apucat să execute niște lucrări 
menite să asigure o mai bună 
aprovizionare cu apă potabilă л 
Aninoasei. Au făcut ei muncito
rii trustului treabă bună dar nu 
mat pe jumătate. Spre exemplu, 
in comună au montat 14 cișmele. 
Asta-i un lucru bun. Cișmelelor 
însă nu li s-au făcut canale de 
scurgere așa că apa se baltează- 

este știut că unde e. apă se fac 
si noroi.

Pe lingă necazul cu cișmelele, 
locatarii aninoseni mai au unul 
produs de același trust. Încă din 
luna mai a anului trecut, li s-a 
promis că se va monta un filtru 
la bazinul de cap
tare a apei. A 
trecut 1 Mai; iar 
inginerii Băloiu 
și Sitescu și-au

1961 lucrarea să fie terminată. 
Cu „operativitatea'' de care a dat 
dovadă și pînă atunci, inginerul 
Sitescu care, între noi fie vor
ba, și-a luat angajamente pentru 
Zece filtre nu unul, a lăsat pe 
aninoseni să-și petreacă anul nou 
în liniște dar fără filtru.

Trecuta primul trimestru din 
1962, intratam și în luna aprilie 
dar T.R.C.L.H.. care între timp 
și-a scurtat denumirea în 
T.R.C.H., nit a scurtat timpul de 
cînd tot amină terminarea filtru
lui. Se vede treaba că în luna 
mai vor să aniverseze un an de 
cînd tărăgănează povestea cu fil
trul și apa. Va fi o aniversare ce 
nu le face cinste.

• Secția electrică 
I.C.O. din Vulcan anun
ță pe cei interesați că a 
găsit mijlocul cel mai 
■„eficace" de a realiza e- 
conomii de energie elec
trică printr-o metodă in
genioasă denumită „ilu
minat public... parțial". 
Pentru început metoda 
este aplicată experimen
tal pe strada 
Gării din Vul
can cu rezulta
tele scontate.

Cei interesați 
sînt invitați să 
constate direct 
pe teren' 
vantajele' 
minatului 
țial.

• Un grup de ceeățeni 
din vecinătatea cartieru
lui energeticienilor din 
Paroșeni anunță pe toți 
posesorii de capre, porci, 
vaci și gîște că au desco
perit un loc propice pen
tru imaș, în jurul școlii 
elementare și medii se
rale din Sohodol. Aid 
gîștele și animalele pot 
să umble în voie în timp 
ce școlarii de 
liștii se află 
de zoologie.

Informații
pot lua din zori de 
și pînă noaptea 
fața locului.
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Știați ca...
• Atletica ușoară este

mai veche disciplină sportivă ? 
Prima competiție de cros a a- 
vut loc în iulie 776 î.e.n. In a- 
ceastă competiție a ieșit în
vingător atletul grec Koroebas.

• In vechime oamenii credeau 
că _ in foc trăiesc mici șopîrle — 
spirite ale focului ? Multi soco
teau că focul e o zeitate și au ri
dicat temple în cinstea lui- Sute 
de ani a ars în 
fără să se stingă, 
Zeului.

• S-a calculat 
construcție a palatului Ver
sailles (din secolul al ХѴП- 
lea), care la timpul său a ce
rut cheltuieli astronomice și 
a constituit una dintre 
zele sărăcirii Franței in 
epocă, ar costa astăzi
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si termine filtrul 
în luna lui 
gust. Timpui 
scurs, multă 
a curs și pe 
lea Aninoasei 
filtrul... ia- 
unde nu-i.

Văzind 
tărăgănare, 
rile 
au 
ca 
de In clișeu : Filtrul cu pricina, gol

O
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
cc

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo

anta
foru- 

competente 
trasat sarcina 
pînă la data
25 decembrie
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NV î RSTÂ
Stejarul, pe care-1 cunoaș

tem cu toții, poate trece de 
2.000 de ani. sequoia — arbo - 
rele mamut — ajunge la vîrs- 
ta de 8.000 de ani. Macroeamia, 
o ferigă din Australia, trăiește 
plnă Ia 15.000 de ani ?

Dacă in lumea plantelor se 
ajunge la vîrste atît de re
marcabile, nu același lucru se 
Întîmplă și cu animalele,

• Elefantul atinge în medie 
vîrsta de 80 de

U GLUMĂ
la pești ii deține peștele-plsl- 
că, care depășește 60 de ani.., 
Balena trăiește numai 50 de 
ani. Somnul nu atinge nici 50 
de ani. Cimpanzeul, uranguta
nul, gibonul șl gorila ating 
foarte 
și 20 
pisica, 
multe 
vulpea, viezurele, 
Broasca trăiește

rar 30 de ani. Intre 10 
de ani trăiesc : clinele, 
iepurele, oaia, porcul, 

mamifere sălbatice ca 
Iutrul etc. 

doar 6 ani ?

Profilată măreț deasupra culmilor împădurite, Piatra Iorgovanului 
constituie o podoabă a munților Retezat. încremenită de veacuri in
tr-o năpraznică tălăzuire de calcare, sălbatecă, frumoasă și plină 
de surprize ea a. devenit în ultimii ani un punct îneîntător turistic, 
des vizitat de oamenii muncii din Valea Jiului și alte părți,

IN CLIȘEU: Pata sudică a Pietrei Iorgovanului.
-------------- ©---------------

Obiceiuri și datini matrimoniale 
la unele

• Indienii brazilieni de pe 
. țărmul Amazonului au păstrat

unele datini foarte vechi. Cind 
e vorba de pețit, în unele lo
curi fetele sînt primele care 
fac propunerea. Tînăra india
nă oferă alesului o oală in ca
re se află o fiertură de porumb. 
Dacă tînărul mănîncă totul, 
înseamnă că primește cererea 
în căsătorie, dacă mănîncă, dar 
nu totul. înseamnă că este ne- 
hotărît, vrea să se mai gîn- 
dească, dacă nu se atinge de 
fiertură, fată 
mute gindul de 
cu el.

• Țn rîndurile 
Bantu, Africa de sud, neves
tele se cumpără, iar prețul lor 
este ridicat. De obicei, înain
te de căsătorie, mirele lucres-

ce soacra 
sub aco- 
cu lapte, 
se fereas-

trebuie să-și 
a se mărita

populației din

popoare
ză în minele din Johannesburg. 
După ce și-a strîns banii ne
cesari, tînărul se Întoarce in 
sat și se căsătorește. Tinăra 
nevastă devine membru cu de
pline drepturi în familia so
țului numai după 
i-a îngăduit să bea 
perișul ei o ceașcă 
Insă nora trebuie să
că ca de foc să rostească în 
prezența soacrei un cuvînt ca
re conține silaba cu care înce
pe numele acesteia.

• In localitățile sudaneze, 
reprezentantul biroului de în
registrare a căsătoriilor se de
plasează in ziua fixată Ia 
casa mirelui. Odată contractul 
de căsătorie întocmit, începe 
petrecerea de nuntă, care ți
ne... șapte zile.

(ȚL&șiwiLe.
Nu departe de pitoreasca așe

zare forestieră Valea de Pești, 
chiar în pragul trecătorii ce feres- 
truiește măreț calcarele Arcanului 
și ale Pleșei se deschid, opus una 
de alta, două peșteri -• Gaura lui 
Durău și Ochiul Surpat. Din cau
za unui fenomen puțin obișnuit, 
(primăvara în deschizătorii^ de in
trare a acestor peșteri se aud zgo
mote înăbușite ce vin din adîncuri) 
aceste locuri au fost ocolite fiind 
socotite primejdioase și greu acce
sibile. Cu anii, în jurul lor s-au 
țesut sumedenie de legende. Una 
dintre legende și cea mai frumoa
să, auzită de la bocșarul Toma 
Andrei, spune :

Pe vremea cînd în sate feciorii 
se prindeau cu arcanul pentru a 
fi duși la oaste, 20 de voinici ha~ 
țegani, printre care, întîmplător, 
și un fecior de boier au hotărît să 
fugă în munți. Ca să nu fie găsiți, 
ei își duceau traiul prin cele mat 
neumblate coclauri.

Intr-o zi, cutreerînd văile după 
vînal, feciorii au ajuns sub prispa 
siîncoasă a Pleșei unde au des
coperit gura unei peșteri. Trudiți, 
flămînzi și înfrigurați de răcoarea 
serii, fugarii nu s-au lăsat îmbiați 
prea mult de ispititorul adăpost. 
Cald, uscat și ferit de vini, săla
șul găsit plăcu tuturor. Numai 
Durău, boiernașul, închis la suflet.

ani. Recordul 
---------------- ©

Z I T Ă T ■ 
optzeci de ani. 
dintr-un depozit 
părut intr-o bună zi o erupție 
ciudată. In scurt timp toți 
nasturii s-au acoperit «de pete. 
Oamenii s-au alarmat: ni
meni nu putea să Înțeleagă ce 
se petrece. Nu era nici us'mlj- 
loc pentru salvarea nasturilor 
bolnavi, și nasturii, unul după 
altul, deveneau potoși și se 
prefăceau într-un praf cenu
șiu.

CURIO
care
se Îmbolnăvește șl 
In cînd, dar trebuie

păzește fierulCositorul, 
de rugină, 
el din cînd 
să mărturisim că se întîmplă 
destul de rar. in schimb, a- 
ceastă boală e o adevărată 
ciumă. Se ivește într-un loc, 
apoi se răspindește foarte re
pede, molipsind toate obiec
tele de cositor din jur.

O molimă de acest fel a iz
bucnit la Leningrad acum

Pe nasturii 
militar a a-

vreo

din (dieia cdvcaiuiLtu
bîlb și fricos ocăra cu necaz 
zuina". Tînfind in taină 
pierdut și decis cu orice 
intre în voia stăpânirii el 
de mult în minte tot felul 
duri năprasnice. Nu a durat mult 
și Durau a dispărut într-un a din 
zile ca înghițit de pămint. 7.adar; 
mc l~au căutat ortacii prin cele 
mai negîndite coifuri urma tot nu 
i-au

„vi- 
huzurul 
preț să 
mocnea 
de gîn-

aflat-o.
In schimb (și spre norocul lor) 

descoperiră cu acest prilej că una 
din hrubele peșterii răspunde cu 
o grotă din muntele vecin. Cînd 
mai tîrziu Durau și armașii boie
rești veniți cu el au vrut să sur
prindă în peșteră ceata fugarilor 
sau trezit ei însăși 
cană.

Crezîndu-se trași 
mașii l-au prins pe 
burându-se cumplit 
într-una din cele mai adinei hăuri 
ale peșterii.

Puțin după această întîmplare 
din cheia Arcanului și pini de
parte ecoul ducea zgomot de lovi
turi pe care Durău le isca în- 
cercînd zadarnic să sape în stîncă 
trepte de ieșire. De atunci au ră
mas și denumirile locului și vor
bele „bate iar Durău în stîncă".

Legenda e însă una și realita
tea constatată alta.

CauZa adevărată a zgomotelor

căzuți în cap-

pe sfoară, ar- 
Durău și răz~ 
l-au rostogolit

care se produc în peșterile Surpata 
și Durău sînt următoarele:

Interioarele acestor două peșteri 
sînt brăzdate de un întreg labi
rint de goluri și canale. La înce
putul anotimpului friguros apa de 
infiltrație, care formează aici o a~ 
dev&rată rețea hidrografică, începe 
să formeze pe margini cruste de 
gheață. încetul cu încetul aceste 
cruste se transformă în blocuri sau 
scurgeri de diferite forme care 
ajung să cîntărească mii de kilo 
grame.

Cînd iarna trece și dim a se în
călzește sloiurile încep treptat șă 
se dizolve. Ele crapă, se rup, își 
pierd echilibrul și trase de. propria 
lor greutate se prăbușesc în a~ 
dîncuri cu zgomot asurzitor.

Periculoase și anevoioase de cer
cetat în timpul primăverii, aceste 
peșteri sînt deosebit de interesante 
și pline de farmec cînd sînt vizi
tate la sftrșitul verii sau toamna. 
Aspectul lor este atît de particular 
incit nu poate fi descris de cit cu 
multă greutate. Sculptura pereților 
înconjurători, labiritul haotic de •’ 
intrînduri laterale, piezișe, verti
cale, șuvoaiele de calcar împietrit 
și bolțile mereu înlăcrămate, în
mănunchează la un loc un tablou 
neînchipuit și demn de cunoscut.

A. MCHIFOBEL



SÎEWGUL RCW

Cartierul Viscoza s-a înălțat în anii puterii populare. Aici au fost construite pină a 
cum peste 30 de blocuri moderne cu circa 800 apartamente, două centrale termice, un căanb 
de zi, 4 unități comerciale și o farmacie, iar în prezent sînt în curs de construcție încă 4 
blocuri cu 160 apartamente și 6 spații comerciale.

IN CLIȘEU : Vedere parțială a noului cartier din Lupeni.

nuncilorli prcparaflci invatf
Vocea lectorului răsună curgă

tor în sala plină: „Particu
lele fine de argilă pot fi dău
nătoare in proeesul de Hota
re, deoarece consumă reactivi 
și învelesc particulele mari de 
cărbune, reducînd în felul a- 
cesta posibilitatea de contact 
între bula de aer și suprafața 
particulei de cărbune"...

Expunere interesantă : amă
nunte tehnice despre procesul 
de flotare a cărbunelui. Modul 
atractiv în care sînt explicate 
fenomenele fizico-chimice care 
au loc captivează pe ascultă
torii din sală, îi face să as- 
etflte cu atenție expunerea. 
Judecind după problemele de 
specialitate despre care se vor
bește, ai impresia că e vorba 
despre o conferință tehnică. 

.Dacă se la în considerare fap
tul că ascultătorii își notează 
de zor chestiunile esențiale 
expuse, s-ar părea că se pre
dă o lecție despre flotațla căr
bunelui Іа o școală tehnică. 
Dar nu-i nici școală tehnică. 
Cel care explică atît de clar 
și concis este tînărul inginer 
Nicolae Smaranda, iar sala în 
care se desfășoară această 
„lecție" este sala de învăță- 
mint a preparațiel Lupeni, sală 
care în restul timpului stă la 
dispoziția muncitorilor-elevi de 
la cursul seral. De data aceas
ta sala este ocupată de alți 
muncitori la fel de dornici de 
învățătură, ca să-și ridice ni
velul tehnico-profesional, sînt 
muncitorii de la secția flotație 
a -preparației.

in prima zi din fiecare săp- 
tărfrină, la ora amiezii, gru
puri grupuri de muncitori pre
paratori pot fi văzute îndrep- 
tîndu-se spre sala de învăță-

♦ PUBLICITATE
I Ir atenția vfnătorilor
t șl pescarilor sportivi <!
f Comitetul Filialei de vî- ,
♦ nătoare și pescuit sportiv «■
1 Petroșani anunță că duml- 2
♦ nică, 15 aprilie a. c„ cu v 
J începere de la ora 8,30, în *
♦ sala A.S.I.T. din Petroșani < 
J va avea loc Adunarea ge- •
♦ nerală a membrilor filialei ♦
2 pentru prezentarea dării de * 
4 seamă asupra activității ♦ 
Ф desfășurate pe anul 1961. »
♦ Prezența membrilor vî- • 
4 nătorî și pescari al filialei *
♦ Petroșani și ai subfilialei ț
X Hațeg este obligatorie. "
»•*»*.*. »*♦**•** »♦♦♦♦♦♦♦

ANUNȚ
In ziua de 15 aprilie 1962, 

cu începere de la ora 9,. 
miliția orașului Petroșani 
organizează o ședință in- 
structiv-educativă pe teme I 
de circulație, care va avea 
loc în sala „Constructorul" 
din orașul Petroșani.

Toți motocicliștii din Va
lea Jiului sînt invitați să 
participe la această ședință. 

mint. Conducerea preparației 
Lupeni, în colaborare cu co
mitetul sindicatului, au orga
nizat un curs pentru ridicarea 
nivelului tehnic al muncitori
lor de la secția flotație, pen
tru a fi la curent cu ultimele 
realizări în domeniul flotație? 
cărbunelui. Cursul cuprinde 12 
prelegeri, toate axate pe pro
bleme de flotație a cărbunelui, 
care se țin săptămînal. înce
put în luna februarie, el con
tinuă și în prezent. Prelege
rile sînt ținute de ingineri cu 
îndelungă practică în produc
ție, ingineri care lucrează 
chiar la preparație și cunosc 
în amănunțime fluxul tehno
logic în instalațiile flotație! 
Se insistă în general asupra 
noțiunilor de bază și foarte 
mult asupra amănuntelor prac
tice în ceea ce privește proce
sul de flotare a șlamului de 
cărbune și a funcționării co
recte a mașinilor și utilajelor. 
Primele lecții au avut un ca
racter strict tehnologic. Ur
mătoarele s-au axat pe deser
virea, întreținerea și repara
rea utilajelor din secție. In toa
te prelegerile s-a insistat în 
special asupra modului corect 
de lucru. Cea mai recentă ex
punere a ing. Smaranda a a- 
vut ea temă „Dezargilarea și 
rolul ei în procesul de .flotare 
a cărbunelui". Prelegerea a 
fost încheiată cu o sumară re
capitulare a noțiunilor de ba
ză expuse, după care a urmat 
o discuție. întrebările vin din 
ambele părți; unele cer lă
muriri suplimentare, altele son
dează cit s-a Înțeles și reți
nut .clip ce s-a expus. Felul în 
care decurg lecțiile arată că 
noț ihile esențiale s-au prins, 
îmbucurător este faptul că 
mulți sînt cei care participă 
la discuții, ceea ce arată că 
toți muncitorii sînt interesați 
In însușirea prelegerii. La ur
mă, totul se închc-ie cu o dis
cuție practică „pe teren" unde 
noțiunile se fixează mai bine, 
unde discuțiile sînt mai rod
nice ; muncitorii răsfoiesc no
tițele luate și caută explica
ții practice la locurile de mun
că despre cele învățate teore
tic. Se remarcă în mod deose
bit tinerii șefi de echipă Wilk 
Emil, Cherteș Alexandru, mun
citorii Pop loan, Wilk Maria, 
Cucuzel Nicolaie ș. a. Din cind 
în cînd se vor organiza discu
ții colective cu ascultătorii 
prelegerilor despre modul in 
care ei au folosit în producție 
cele învățate. Muncitorii sînt 
satisfăcuți de inițiativa condu
cerii preparației și a comite
tului sindicatului șl de modul 
interesant și atractiv în care 
se desfășoară aceste cursuri. 
Prelegerile și discuțiile purta
te pe marginea lor sînt foarte 
folositoare deoarece îi ajută 
să elucideze unele probleme 
tehnice neclare și să găsească 
noi căi pentru Îmbunătățirea 
muncii lor, putînd în felul a- 
cesta contribui la realizarea 
sarcinilor de plan, la îmbună
tățirea calității produselor. Ar 
fi bine ca această inițiativă să 
fie extinsă șl la celelalte sec
ții din preparație.

ing. IOAN ENE
Preparația Lupeni

In sprijinul producției
Muncitorii sectoarelor auxi

liare de la mina Lonea depun 
zi de zi o muncă rodnică în 
sprijinul producției. Așa de e- 
xemplu, echipele din depozitul 
de lemne de la Jieț îndestu
lează pe fiecare schimb cu ma
terial lemnos sectoarele IV, V, 
vi investiții și VIII transport. 
Muncitorii din echipele de în- 
cărcare-descărcare conduse de 
Dumitrescu Alexandru și Bor- 
dea Iosif încarcă și trimit zil
nic în mină, cînd lucrează în 
schimbul de dimineață, între 
30—50 m.c. lemn de mină, pre
cum și 8—10 m.c. de margini, 
dulapi, traverse etc. Săptă- 
minal revine pe echipa din 
schimbul I un volum de 180— 
200 m.c. material lemnos tri
mis în subteran. Tot în sarci
na muncitorilor din depozit 
cade și descărcarea â 70—100 
m.c. lemn, margini, dulapi» 
traverse etc. ce sosesc zilnic 
de la depozitul de lemn Pe 
trila. La fel ei taie la circular 
lemnul și marginile la dimen
siunile cerute în comenzile 
sectoarelor, fasonează văndrugi, 
bandaje etc.

In prima săptămînă din luna 
aceasta le-a căzut rindul să 
lucreze în schimbul I munci
torilor din echipa lui Dumi
trescu Alexandru. Ei au încăr
cat în dimineața zilei de 2 a- 
prilie și au trimis în subteran, 
pentru aprovizionarea locurilor 
de muncă pe toate schimbu
rile, 30 m.c. lemn de molid, 5 
m. c. margini și 2 m.c. dulapi. 
De asemenea, au descărcat în 
depozit 80 m.c. de molid.

I iN Țață hărții: A L. 6 E R I A
Algeria... In ultimii aproape 

opt ani, cuvîntul Algeria era 
sinonim cu războiul. Pe terito
riul acestei țări s-a dus unul 
din ultimele războaie colonia
liste impus de o mare putere 
colonialistă unul popor mic ca 
număT al populației care do
rea să trăiască in libertate.

In urma încheierii acordului 
cu privire la încetarea focu
lui, bubuitul tunurilor, focul 
ucigător al armamentului de 
tot felul a încetat pe toate 
fronturile și pacea a început să 
se aștearnă treptat pe întreg 
teritoriul țării.

☆

Situată în partea de nord a 
Africii, Algeria se învecinează 
cu Marocul, Mauritania, Mall, 
Niger, Tunisia, Libia far țăr
mul nordic este scăldat de 
Marea Mediterană. Suprafața 
Algeriei este de 2.205.000 kmp. 
ceea ce depășește suprafața 
Angliei, Franței, Spaniei, Ita
liei, Belgiei, Suediei și Dane
marcei luate la un loc. Pe nouă 
zecimi din teritoriul Algeriei se 
întind regiunile de deșert și 
semideșert ale saharei. Din 
populația sa de 10.000.000 lo
cuitori, 9.000.000 sînt algerieni 
de origină arabo-berberă și 
1.000.000 de origină europea
nă, dintre care 50 la sută de 
origină franceză, iar restul de 
origină spaniolă, italiană, mal- 
teză etc. Principala ocupație 
a populației este agricultura

n

№ ni яиие io iBtrecerea oaiiiolitî 
imlro îifrM»e|area Mlălilof Văii Jiul»

(Urmare din pag. l-a)
Pentru ca în acțiunile gos

podărești din această primă
vară să so obțină rezultate su
perioare față de anii prece 
denii, Sfatul popular âl ora 
șului Petroșani a declarat luna 
aprilie 1962 „Lună a curățe 
niei", iar prin lansarea unei 
chemări, oamenii muncii din 
Valea Jiului sînt chemați să 
participe activ la acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare ce 
se întreprind în toate orașele 
și comunele.

Pentru coordonarea lucrări
lor gospodărești din cadrul 
..Lunii curățeniei", în fiecare 
localitate au fost constituite 
comandamente locale de în- 
frumsoțaxe care au fost instrui
te din timp cu sarcinile ce Ie 
stau în față. Aceste comanda
mente vor trebui să se bucure 
de sprijinul efectiv al deputa- 
ților, al tuturor întreprinderi
lor și instituțiilor.

înfăptuirea cu succes a o- 
biectivelor prevăzute în între
cerea patriotică atît în cursul

împreună cu deputății cartierului
lntr-una din zilele trecute, mai unde se vor crea zone verzi pre- 

rnulți cetățeni din cartierul Gri~ cum și alte măsuri de înfrurmise- 
gore Preoteasa t>l orașului Petrila , țâre.

Cetățenii cartierului au cerut cu 
acest prilej ca sfatul popular al 
orașului să ia măsuri pentru or
ganizarea transportării la intervale 
mai scurte a gunoaielor menajere,

s~au intllnit cu deputății lor tn 
sfatul popular orășenesc, tovară
șii Orban Iosif și Mercioiu Elena, 

împreună cu deputății lor, cetă
țenii cartierului au stabilit acțiu
nile pe care le vor întreprinde în 
cadrul „Lunii curățeniei", locurile

------------------ ©-------------------

NOTĂ

O întrebare care
Electricianul llie Petre de la 

mina Uricani are o motocicletă. 
Mai ales unui tinăr dornic de 
drumeție, motocicleta îi aduce 
multe bucurii; îți poți cunoaște 
mai bine țara, faci excursii de 
toată frumusețea.

Uneori motocicleta îi provoacă 
și cite un necaz. Bunăoară. îți 
plesnește o cameră. Nu mai ai 
ce face cu ea fi așa ești nevoit 
să cumperi alta. Așa i s-a în~ 
tîmplat și tovarășului llie Petre, 
fapt pentru care nu de mult s-a 
prezentat la magazinul auto-moto 
din Petroșani să cumpere o ca
meră nouă.

și creșterea animalelor. Cul
turile cele măi largi răspîn- 
dite sînt griul și orzul.

După o existență de clteva 
secole ca stat independent, 
Algeria a fost transformată, 
in secolul XVI, Intr-o provin
cie a imperiului otoman. Deși 
formal continua să facă parte 
din acesta, Algeria avea □ ad
ministrație proprie, subordo
narea ei față de „sublima 
poartă" nemaiexistlnd în fapt. 
Conducător al țării era Beiul 
care trebuie să fie ales. La 
sfîrșitul secolului 18 șl înce
putul secolului 19, atenția Fran
ței a fost concentrată tot mai 
mult asupra acestei țări. Al
geria era „necesară" Franței 
ca „poartă spre Africa", pen
tru extinderea dominației fran
ceze pe acest continent. Avînd 
o poziție strategică deosebită, 
lozinca lansată de imperialis
mul francez „a rămîne In Al
geria înseamnă a rămîne în 
Africa" era folosită ca o justi
ficare a politicii lui colonia
liste. In același timp, bogățiile 
minerale pe care le ascundea 
subsolul algerian nu putea 
decît să sporească interesul 
Franței față de Algeria. Tre
buia deci făcut ceva pentru a 
o subordona. Și acest prilej 
s-a ivit. Era în aprilie 1827. 
Intre consulul francez și bei 
s-a iscat un conflict In legă
tură cu o cantitate de grîu pe 
care trebuia s-o predea doi 
algerieni unor achizitori fran- 

„iiunii curățeniei" cit și în 
continuare, necesită îmbunătă
țirea muncii organizatorice în 
rîndurile maselor de cetățeni 
de către sfaturile populare. 
Obiectivele întrecerii patriotice 
vor prinde viață prin particip 
pares aetivă a maselor de ce-^ 
fățeni la realizarea lor. Iată de 
ce comitetele executive ăle sfa
turilor populare, comisiile per
manente, toți deputății trebuie 
să muncească stăruitor pentru 
atragerea cetățenilor Ia gospo-. 
dărirea treburilor obștești, să 
folosească în acest scop cele 
mai eficiente ferme Йе legă
tură cu masele, să se prgecupe 
îndeosebi de rezolvarea cil simț 
de răspundere a propunerilor 
și sesizărilor alegătorilor.

Sub conducerea organizații
lor de partid, cu sprijinul ma
selor de cetățeni, sfaturile 
populare să muncească cu per
severență pentru a obține noi 
sueese, cu mult mai mari decît 
în anii preeedenți, în gospodă
rirea și înfrumusețarea locali
tăților Văii Jiului !

precum și pentru repararea podu
lui de peste fiu.

necesită răspuns
Tovarășul llie Petre a rămas 

surprins cînd vînzătoarea i-a dat 
camera fără ventil și capac. lntru- 
cît știa că în comerț camerele de 
motocicletă se vînd cu ventil șt 
capac, ceru vînzăt oarei lămuriri.

— Așa au venit camerele tova
rășe. Așa le vindem și noi.

Printr-o scrisoarea adresată re
dacției, electricianul llie Petre din 
Uricani pune aceeași întrebare 
conducerii O.C.L. Produse Indus
triale de care depinde magazinul 
în cauză- Este o întrebare la care 
trebuie să se dea răspuns, iar 
în cazul cînd cumpărătorul *a fost 
nedreptățit, sînt necesare, bineîn
țeles, și unele măsuri.

cezi. in cursul negocierilor in 
legătură cu acest conflict, 
Beiul a lovit pe consulul fran
cez Deval cu o„. apărătoare 
de muște. Atît a fost de ajuns, 
incidentul a fost folosit ca pre
text pentru o intervenție ar
mată. După o blocadă neizbu
tită asupra orașului Alger, ca
re a durat trei ani, la 14 iulie 
1830 o armată franceză de 
37.000 de oameni, bine dotată 
cu armament, a debarcat la' 
Sidi Ferruch. Datorită supe
riorității numerice și a arma
mentului de care dispunea ar
mata franceză, Algerul й ca
pitulat. Beiul a fost alungat 
din țară. De atunci, timp de 
132 de ani, Algeria a fost 
considerată o posesiune a' 
Franței.

In decretul guvernamental 
„cu privire la alipirea Alge
riei la Franța", publicat la 
Paris in secolul trecut, se a- 
răta: „Teritoriul Algeriei con
stituie o parte inalienabilă a 
Franței și trebuie să trăiască 
cu aceasta aceeași viață. Te
ritoriu] țării a fost împărțit în 
trei departamente : Alger, Con
stantine și Oran și a fost in
clus în Republică Franceză".

De Ia început, dominația co
lonială franceză s-a caracteri
zai prin jefuirea și sărăcirea 
țării.

Colonialiștii francezi au trf- 
nat dezvoltarea industriei al-

(Continuare în pag. 4-a)
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a HI Palnlro îojliaiti

ROMA 13 (Agerpres).
Palmiro Togliatti, secretar, 

general al P. C. Italian, S luat 
cuvîntuî la conferința de pre
să radiotelevizată cu 
„Comuniștii — forță 
toare in lupta pentru 
tură spre stînga".

Palmiro Togliatti a 
mat că în centrul luptei poli
tice a comuniștilor italieni se 
■află ca și înainte cererea cu 
privire la traducerea în viață 
a tuturor prevederilor consti
tuției republicane.

tema : 
hotărî- 
o coti-

reafir-

-=©

NOU EȘEC 
LA CAPE CANAVERAL
NEW YORK 13 (Agerpres).
După cum anunță corespon

dentul agenției U.P.I., la 12 a- 
prilie a eșuat încercarea for
țelor militare aeriene de a 
lansa de la Cape Canaveral în 
Cosmos o rachetă cu aparate 
secrete pentru cercetarea ra
diațiilor.

Potrivit relatării 
dentului, în a 
rachetei nu a 
țiune sistemul 
ea a căzut în
tic, nu departe de coasta ră
săriteană a Floridei.

corespon- 
doua treaptă a 
intrat în func- 
de aprindere și 
Oceanul Atlan-

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

PRAGA 13 (Agerpres). — 
După cum transmite C.T.K. la 
12 aprilie a avut loc plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia.

La plenară s-au discutat pro
blemele pregătirii în vederea 
celui de-al ХП-lea Congres al 
P. C. din Cehoslovacia.

Tov. Antonin Novotny a pre
zentat raportul în legătură cu 
aceste probleme.

După 
Central 
In care 
XII-lea 
Cehoslovacia a fost 
pentru 16 octombrie 1962.

dezbateri, 
a adoptat 
convocarea 
Congres al

Comitetul 
o hotărîre 
celui de-al 
P. C. din 

; stabilită

O —

Întîlnirea internațională 
pentru libertatea 
poporului spaniol

PRAGA 13 (Agerpres).
In zilele de 

1962 va avea 
ma întîlnirea 
pentru libertatea 
spaniol. Secretariatul Federa
ției Sindicale Mondiale a adre
sat Intîlnirii un mesaj in 
care salută acest for interna
țional și îl asigură de spriji
nul său total.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia a adoptat hotărîrea ca dez
baterea principalelor documen
te ale congresului să devină o 
parte integrantă a pregătirilor 
pentru cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului.

Pe baza discuțiilor care au 
avut loc la plenară s-a ajuns 
la concluzia ca întregul partid, 
toate organizațiile și membrii 
lui, împreună cu păturile largi 
ale oamenilor muncii să parti
cipe activ Ia elaborarea liniei 
de dezvoltare continuă a socie
tății socialiste cehoslovace. 
Dezbaterile trebuie să consti
tuie un nou imbold pentru mo
bilizarea oamenilor muncii și 
pentru intensificarea activită
ții lor în îndeplinirea sarcini
lor de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1962 și în 
traducerea în viață a hotărî - 
rilor celui de-al XII-lea Con
gres al P. C. din Cehoslovacia.

• •

Lucrările Conferinței de la Geneva

a luat 
S.U.A., 
decla-

GENEVA 13 (Agerpres).
La 13 aprilie la Geneva s-a 

desfășurat cea de-a 20-a șe
dință’ plenară a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarma
re. Ședința a fost consacrată 
examinării in continuare a 
articolului 1 din proiectul de 
Tratat cu privii-e la dezarma
rea generală și totală.

La începutul ședinței 
cuvîntuî reprezentantul 
A. Dean. El a dat citire
rației oficiale din 12 aprilie a 
guvernului S.U.A. în care s-a 
dat un răspuns negativ la în
trebarea directă pusă joi în 
Comitet privitoare la poziția 
S.U.A. și Marii Britanii față de 
un moratoriu care să prevadă 
abținerea de a efectua expe
riențe nucleare în atmosferă 
pe timpul desfășurării lucrări
lor conferinței pentru dezar
mară

Reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin care a luat apoi cuvîn- 
tul a arătat că răspunsul ne
gativ la propunerea de a nu se 
relua experiențele eu arma

13—15 aprilie 
loc la Ro- 

inter națională 
poporului

♦
♦

------------ =>.■■■ e----------------------------------------------------

Șahul Iranului cere S. U. A 
armament modern

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Șahul Iranului care se află 

în S.U.A. într-o vizită oficială 
a fost primit joi de președin
tele Kennedy. După convorbi
rea cu președintele, care a du
rat două ore și jumătate, șa
hul a vizitat Congresul S.U.A. 
unde a rostit o cuvîntare. El 
a declarat că Iranul s-a în
grijit și se va îngriji de „apă-

sa.rarea" sa. Această declarație 
constituie o confirmare a re
latărilor agențiilor 
de presă în 
vorbirile cu 
nedy, șahul 
rința de a 
S.U.A. în 
țelor armate ale Iranului" și 
h cerut „participarea /deplină 
a Statelor Unite în C.EN.T.O."

americane 
sensul că în con- 
președintele Ken- 
și-a exprimat do- 

obține ajutorul 
„modernizarea for-

♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

«
♦
♦ 
♦ 
*

*

*

Știri din America Latina
CIUDAD DE PANAMA 13 

(Agerpres}.
Intr-un interviu acordat ila

rului „El Mazo", Vincente Tello, 
secretar general al Partidtdui 
popular din Panama, a cerut 
Statelor Unite să pună capăt 
dominației lor asupra Canalului 
Panama.

☆
MONTEVIDEO 13 (Ager- 

preș}.
Sub lozinca „Pentru un Pa

raguay liber" s-a desfășurat la 
Montevideo un miting la care 
au participat studenți și munci
tori din capitala Uruguayului 
precum și exilați paraguayeni. 
Au vorbit printre alții, Carlos 
Agorio, deputat în Parlamentul 
țării, și Orlando Rojas, repre
zentantul exilaților, care au con-

damnat singer oasa dictatură in
staurată în Paraguay de Stro- 
essner.

☆
SANTIAGO 13 (Agerpres.
Ziarul chilian „El Siglo“ pu

blică în ultimul său număr c 
știre în care critică cu asprime 
presiunile exercitate de ambasada 
S.U.A. la Santiago pentru a de
termina Republica Chile să rupă 
relațiile diplomatice cu Cuba.

☆
QUITO 13 (Agerpres}. k’
In Ecuador, ca urmare a

centelor tulburări, au loc masi
ve arestări în rîndul elemente 
lor progresiste. Intr-o declara
ție publica, Uniunea tineretului 
revoluționar din Ecuador protes
tează împotriva acestui val de 
arestări.

rii

*

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
*
* 
♦

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
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nucleară, atita timp cit au loc 
tratativele în Comitet, consti
tuie o lovitură gravă dată în
tregii conferințe și nu servește 
intereselor întăririi păcii. Â- 
cest răspuns — a spus V. A. 
Zorin — oglindește politica de 
agravare a situației interna
ționale pe care, din păcate, 
continuă să o ducă guvernele 
Statelor Unite șl Marii Britanii.

Amintind în continuare că 
propunerea privitoare la insti
tuirea unui moratoriu a fost 
ridicată în ședința de joi de 
delegația Indiei și nu de Uniu
nea sovietică, așa cum încear
că să înfățișeze lucrurile dele
gația S.U.A., V. A. Zorin a sub
liniat ca această propunere a 
fost sprijinită de toate țările 
neutre care participă la con
ferință.

Guvernul Statelor Unite, ca 
și guvernul Marii Britanii — a 
declarat V. A. Zorin — își dau 
perfect de bine seama de fap
tul că cererea ca experiențele 
să nu fie reluate este astăzi o 
cerere a tuturor statelor lumii 
șl guvernul Indiei a făcut Un 
pas nobil ridicînd această pro
blemă.

In cadrul ordinei propriu- 
zlse a ședinței, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții R. P. Romîne, 
R. P. Bulgaria, Italiei și Marii 
Britanii. (

înainte de încheierea ședin
ței s-a hotărît ca toate dele
gațiile dornice de a-și prezen
tă observațiile pe marginea ar
ticolului 1 din proiectul rde 
Tratat trebuie să facă aceasta 
cel tîrziu luni 16 aprilie, după 
care copreședinții se vor oCu- 
pa cu formularea acestui ar
ticol.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc în diminea
ța zilei de 16 aprilie.

A L
(Urmare din pag. 3-a)

IR 0 A
ger lene, au folosit aceaștă ța
ră ca o piață de desfacere a 
mărfurilor industriale franceze 
și ca izvor de materii prime 
pentru Franța.

Monopolurile franceze au a- 
caparat treptat toate bogă
țiile naturale ale Algeriei. O 
activitate deosebită au desfă
șurat și numeroase mari bănci 
cum ar fi: „Banque de Lyon 
rarisienne — Mirabeau", „Ban
ca Indochinei". Rezervele 
de minereu de fier sînt 
evaluate la aproximativ 
300.000 de tone în centrul Al
geriei și 3.000.000 de tone în 
Sahara. In afară de acestea, 
Algeria are mari rezerve de 
magneziu, dispune de cântffăți 
importante de cărbune, zinc, 
cupru, aluminiu, cobalt, wol
fram, molibden. Este una din 
țările care dispune de rezer
vele cele mai rtiari de petrol. 
In urma prospecțiunilor, potri
vit ultimelor date, subsolul 
Saharei dispune de 2 miliarde 
de tone de petrol.

De la începutul ocupării Al
geriei, poporul algerian nu s-a 
împăcat cu nouă stare de lu
cruri și s-a ridicat Ia luptă.

Unii istorici francezi încear
că să demonstreze că! începu
tul rezistenței în Algeria a 
început să se manifeste din 
1954. Se știe că data de 1 no
iembrie 1954 a fost punctul 
culminant al declanșării unei 
acțiuni armate continue. Ac
țiuni, explozii ăle mfniei po
porului au fost numeroase In

decursul dominației franceze. 
Nu trebuie să uităm că aceas
tă rezistență a început cu epo
peea eroului algerian emirul 
Abdelkader între 1832 și 1847 
și a continuat pînă în zilele 
noastre sub diferite forme. De 
fiecare dată aceste mișcări au

fost înnăbușite de armata fran
ceză și situația de subordona
re a continuat să dăinuie.

Anul 1954 a marcat însă o 
etapă hotărîtoare în istoria 
luptei de eliberare națională a 
poporului algerian. Dacă la 
început revolta poporului a

fost declanșată prin acțiuni ale 
micilor detașamente cu un e- 
fectiv ce nu trecea de 3.000 de 
oameni, curînd ea a căpătat un 
caracter de masă, iar în 1958 
armata număra 130.000 de os
tași. Dacă primele operații 
s au dus în regiunea muntoa
să Aures din sud-estul țării, 
ele s-au extins asupra unei 
vaste regiuni din răsărit, iar 
în 1955 s-â ridicat la luptă în
treaga Algerie. Ulterior opera
țiunile militare s-au extins și 
asupra regiunilor de deșert ale 
Saliarei algeriene.

Partenerii Franței in N.A.T.O. 
au acordat acesteia un sprijin 
substanțial în lupta împotriva 
poporului Algerian.

In cadrul luptei de elibera
re națională, pe lingă celelal
te forțe progresiste, un rol im
portant l-a avut Partidul Co
munist din Algeria. Creat în 
15S6, călit in focul luptelor de 
clasă, Partidul Comunist din 
Algeria a sprijinit de la înce
put războiul de eliberare na
țională, mobilizînd masele la 
luptă împotriva imperialismu
lui francez, organlzînd greve 
muncitorești, răscoale țără
nești, acțiuni de amploare.

...Tăciunii războiului au în
ceput să se stingă. Totuși, în 
atmosferă continuă să persis
te mirosul prafului de pușcă, 
In urma acțiunilor teroriste a 
O A.S., creație a cercurilor ul- 
tracolonlaliste.

Traducerea în viață a acor
durilor realizate la Evian va 
da poporului algerian posibili
tatea să se bucure, după o în
delungată subjugare, de roa
dele independentei.

I. GALAȚEANU

PROGRAM 0£ №Ш0
15 aprilie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,50 Ghid muzical 
(22), 9,30 Teatru la microfon 
pentru copil, 12,00 Interprețl de 
muzică ușoară, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,05 Muzică popu
lară romînească, 14,30 Progra
me muzicale alcătuite Re as
cultători, 15,05 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, l~,10 
Estrada florilor, 16,45 "TDin 
poezia Africii luptătoare, 19,05 
„Melodii... melodii", emisiune 
de muzică ușoară rominească,
19.30 Teatru la microfon. Pre
miera : „Familia Hamilton" de 
Mona Brand, 21,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL П. 8,00 
Concert de cîntece sovietice,
8.30 Clubul voioșiei, 9,30 Mu-,
zică de estradă, 10,50 Transmi
siune din sala Ateneului, a 
concertului orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", 14,30 La mi
crofon Satira și umorul, 16,07 
Muzică populară din,R. P. Po
lonă, 16,30 Program de valsuri, 
17,15 Versuri în lectura artistei 
poporului Aura Buzescu, 17,25 
Din creația compozitorului 
Gherase Dendrino, 18,05 Din 
spectacolele săptămînii la Tea
trul de Operă și Balet al 
R.P.R.. 19,00 Cuba — pămînt 
liber al Americii — Simpozion, 
20,05 Noi înregistrări de mu
zică ușoară romînească, 20,30 
Almanah muzical (23), 21,30
Din cele mai frumoase roman 
țe, 22,00 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Secerișul verde; AL, 
SAHIA: Cinci zile și cinci 
nopți; PETRILA : 10 pași spre 
Răsărit; ANINOASA: Drum 
bun autobuzule; ISCRONI: 
Rapsodia ucraineană; VUL
CAN : Artistul; PAROȘENI 
Toată lumea rîde, cîntă și dan
sează; URICANI : Sentința.
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