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. Vineri după-amiază într-o șe- 
*. dință festivă organizată de Con

siliul local al sindicatelor în sala 
clubului C.C.V.J. din Petroșani 
s-a făcut bilanțul întrecerii socia
liste desfășurate de colectivele u- 
nităților economice din Valea 
Jiului în vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan și a angajamente
lor luate. Colectivul minei Ani- 
noasa a obținut cele mai frumoa
se realizări în întrecerea dintre 
unitățile Combinatului carbonifer. 
Minerii acestei exploatări au ex
tras peste plan în anul trecut 
31 607 tone de cărbune, depă- 
șindu-și angajamentul cu 10 00П 
de tone, au depășit productivitatea 
muncii 
și au 
375000 
ducere
za acestor frumoase realizări 
lectivului 
decernat 
ploatare 
zin

cu 53 kg. 
realizat
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De
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minei Aninoasa. 1 
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cursul 
mentul 
ne și 
muncii 
Ca urmare a acestor realizări I 
gada a cucerit Drapelul roșul 
brigadă fruntașă pe bazin la Ș 
taje. Brigada condusă de c<i 
nistul Demeter Augustin de lami
na Dîlja a primit Drapelul 
de brigadă fruntașă pe baziitol 1 
lucrările de deschideri și pregă
tiri. w

Drapelul de sector minier frun
taș la extragerea cărbunelui i s-a 
decernat colectivului sectorului 
III al minei Lupeni care a ^dat 
peste plan în anul 1962 aproape 
50 000 tone de cărbune coclafi- 
cabil. Drapelul de sector deliii 
vestitii fruntaș în întrecerea ț-șo- 
cialistă pe bazin i s-a aci 
colectiv lini de muncă din s 
rul XI al minei Petrila. Dra 
roșu de uzină fruntașă pe bazin 
a revenit col activului Uzinei J e- 
lectrice Vulcan.

Colectivul O.C.L.
Petroșani a ciștigat întrecerea 
cialistă dintre unitățile сотеіЧйа- 
le din Valea Jiului, decerfejn- 

du-i-se Drapelul roșu unitate
comercială fruntașă

angaja- 
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Cărbune cocsificabil 
peste pian

Minerii de la Uricani continuă 
să obțină noi succese în întrece
rea pe care o desfășoară pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate. 
In primele 8 zile ale lunii februa
rie ei. au livrat centrelor siderur
gice din țară 878 tone cărbune 
cocsificabil peste plan. Mai mult 
de jumătate din această cantitate 
de cărbune a fost extrasă din a- 
batajele sectorului I, sector frun
taș pe exploatare. Aici productivi
tatea muncii planificată a fost de
pășită cu peste 10 la sută.

Printre brigăzile care au obținut 
cele mai însemnate realizări la mi
na Uricani se numără cele condu
se de Nicolae Ion, Năsălean Mi
ron, Bria loan, Teodorescu Stan- 
cu, Hrițcan Vasile. Acestea 
lucrat cu randamente în jurul 
tone cărbune pe post.

Colectivul minei 
hotărit ca pînă la 
luni să extragă în 
puțin 1000 tone de 
fieabil peste plan.
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1300 kg. fire de mătase 
artificială peste plan

In acest an muncitorii de la Vis- 
coza Lupeni au produs peste plan 

1 30C kg. fire de mătase artificială, 
iar ca urmare a unor măsuri teh- 
nico-organizatorice aplicate în viață, 
calitatea firelor produse s-a îmbună
tățit cu 3,4 la sută fată de sarci
na planificată.

Cea mai mare contribuție la a- 
cest rezultat au adus-o muncitorii 
din secțiile bobina] și filatură 
re au obținut depășiri între 
și, respectiv, 1,5 la sută față 
sarcina de plan.

ca-
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Vom remorca mol multe trenuri cu tonaj sporit
Acest lucru îl spun mereu me

canicii din depoul de locomotive 
Petroșani. Ei nu întîrzie să tra
ducă în fapte angajamentul asu
mat. Secțiile de remorcare apar- 
ținînd depoului din Petroșani sînt 
dintre cele mai grele din țară dar 
aceasta nu-i împiedică pe harnicii 
mecanici să remdrce tot mai mul- 
1e trenuri cu tonaj sporit. Nu-i u 
șor, în special pe timp de iarnă, 
să realizezi acest lucru. Trebuie 
să cunoști la perfecție profilul li 
niei, să stăpînești la fel de -bine 
tainele locomotivei.

La școala personalului din de
pou se discută mereu despre acest 
lucru. Instructorii explică tineri 
lor mecanici cum să remorce cît 
mai multe trenuri cu tonaj sporit.

In acest an inițiativa remarcă 
rii trenurilor cu tonaj sporit se 
extinde continuu. Aproape că nu 
există tren ce pleacă din stația 
Petroșani care să nu aibă tonaj 
sporit. De la începutul anului și 
pînă în prezent au fost remorcate 
circa 200 trenuri cu 25 000 tone 
supratonaj. 
canicilor 
aproape

totuși unii cer să remorce și mai 
mult. Astfel, intr-una din nopțile 
trecute, pe un ger de — 12 grade, 
cînd în.- mod normal 
nurilor ar fi trebuit 
nicil Traian Nicolae 
Gheorgtie au cerut
trenul 2619 cu 2 locomotive în loc 
de 3. Tonajul remorcat în plus 
față de tonajul normal era de 181

tonajul tre 
redus, meca 

și Olăroiu 
să remorce •

din
270

re-

Un

tone, iar față de tonajul redus 
cauza temperaturii scăzute cu 
tone mai mare.

Experiența și hotărîrea de a
morca mai mult și-a spus cuvîntul. 
Trenul remorcat de către cei doi 
mecanici a ajuns cu bine la des
tinație

I. CRIȘANj 
corespondent

Deși majoritatea me- 
remorcă în plus pînă lu 
100 tone marfă pe tren,
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nou magazin 
la Lupani
s-a deschis în, orașul Im

Aspect de Ia festivitatea înmî- 
nării frumoaselor distincții colecti
velor fruntașe în întrecerea socia
listă. Drapelul roșu de exploatare, 
fruntașă este preluat de reprezen
tanții colectivului E. M. Aninpasa.
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LV VIS IM PLIVIT

Recent 
peni, intr-un local complet reno
vat un maqazin de sticlărie 
menaj al O.C.L. produse 
triale Petroșani Magazinul 
aspect'modern și e mobilat 
bilă nouă, iar vitrinele 
cumpărătorului să cuprindă 
vederea și interiorul magazinului 
iluminat prin tuburi fluorescente. 
Spațios și bine asortat, cu o ga 
mă variată 
și sticlărie, 
părătorilor 
civilizat.

Tonetele 
torilor un 
ticole de uz casnic executate din 
material plastic, precum și obiec
te artistic lucrate, bibelouri de 
porțelan și faianță.

FEDER DESIDERIU 
corespondent

indus- 
are un 
cu nro- 
permit 

cu

de articole de menaj 
magazinul oferă cuip- 
un aspect plăcut

expun privirii vizita- 
bogat sortiment de ar-

•r

Munca harnicilor mineri și a ceferiștilor din Valea Jiului se în
frățește armonios intr-un efort comun în lupta pentru asigurarea eco
nomiei naționale cu cărbune cocsificabll și energetic. De pe liniile de 
încărcare de la preparații pleacă zilnic zeci de trenuri cu cărbune — 
rod al muncii minerilor, muncitorilor preparatori, ceferiștilor care se 
străduiesc zi și noapte să asigure un transport continuu și în bune con- 
dițiuni. IN CLIȘEU: Un nou tren cu cărbune pleacă de la prepara- 
ția Petrila.

o

Pentru a cincia oară
— Respiră adine... încă 

Bine I Acum întoarce-te... 
șește... Mai respiră odată.

Nu ai nimic tovarășe Dumitru. 
Examenul radiologie' indică imagi
ne toracică normală, deci 
motive de îngrijorare.

— Bine. tovarășe doctor, . că 
nimic.

minerul care se temea cu ci 
clipe înainte de, vreo „com-

o data... 
Așa. Tu

n-ai

l)-am
Si 

teva 
plicație" ieși din cabinet ușurat .

...După ce constată că nu mat

opri 
pele 
spre 
bine

ani în urmă, minerul Badea 
la exploatarea minieră Șo- 
unde era cunoscut ca un 

îii ale
Pe atunci fiul său • Ba-

Cu 
lucra 
tinga 
om destoinic și priceput
meseriei, 
dea Vasile urma , cursurile Școlii

I 

despre ce gin- 
ce meserie i-ar 
minerul Badea

medii.
întrebat odată 

duri are fiul lui, 
place mai mult, 
răspunse :

„Deseori am stat prietenește 
de vorbă cu el și mai întotdeau
na discutam despre ce meserie 
să-și aleagă, îi povesteam despre 
munca noastră grea dar frumoa
să, fără însă a-i cere să-și 'qiea- 
gă această meserie. In regimul 
nostru doar fiecare tînăr are po
sibilitatea să 
toate 
țeam 
ceste 
ritul,

că îi este dragă și ar vrea să 
cunoască tainele ei.

După examenul de maturitate, 
Vasile îmi 
am ales
Vreau să mă fac inginer miner. 
Nu mi-am ascuns bucuria. L-am 
sfătuit insă să învețe cu sîrg, 
să facă cinste muncii noastre. Să 
iacă totui pentru ca visul meu, 
devenit și al lui să fie împlinit'.

...In toamna anuiui 1957 tină 
tul Badea Vasile s-a prezentat lc

învețe ce-i place, 
căile ii sînt deschise. Sim- 
totuși, cu bucurie, dirt a- 
discuții că ii place mine-
г. ă stimează munca noastră.

spuse hotărît: Tată 
Institutul de mine.

Lnstitutul de mine din Petroșani. 
Fiind bine pregătit, el a luat 
examenul de admitere cu suc
ces. încă din primul an de stu
diu s-a dovedit a fi un student 
bun, 
mau 
deșt 
sale, 
dii
moașă și din partea profesorilor. 
Atît în cursul anilor cît ■ Și la 
examene, studentul Badea Vasile

sirguinaios. Colegii îl' sti- 
pentru caracterul său mo
și cinstit, pentru meritele 
In perioada anilor de sta- 

a ciștigat o apreciere fru-

se prezenta temeinic pregătit, 
a obținut numai note bune 
foarte bune, Badea Vasile a des
fășurat o activitate frumoasă și 
pe tărîm științific. Lucr'area sa 
ptivind exploatarea lignitului 
sub nivelul hidrostatic la E.M. Șo- 
tînga, prezentată la sesiunea cer
curilor științifice din martie 1962 
s-a bucurat de succes, fiind una 
din lucrările premiate. In afară 
de sarcinile de învățămînt, el q 
activat și 
tul U.T.M. 
care s-a 
cu cinste.

In ianuarie 1963 Badea Vasi
le s-a prezentat la examenul de 
stat. Temele cuprinse în proiect 
au lost expuse de ei la acest 
examen cu precizie și adîncă cu
noaștere științiiică a meseriei de 
miner. Comisia i-a acordat absol
ventului Badea Vasile 
de inginer cu nota 
menea, noul

felicitat de toți 
urat și

în muncă. El este doar unul 
miile de tineri care datorită 

grijii partidului își văd împli
nite cele med arzătoare dorințe.
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aceea, 
și ca 

atunci 
bogate.

Nu nu 
deputat 
și pînă

șoseaua,

e nici un pacient |ru examen 
ladiologic, doctorul ^staționarului 
din Aninoasa^ Weinberg David, 
părăsi cabinetul răsfoind carnețe
lul în care-și notează problemele 
zilnice de rezolvat. Printre altele 
văzu notat „ora 13 — sfatul popu
lar". Peste un sfert de oră deci, 
e ședință la sfat cu deputății... Se 

în fata geamului privind cu- 
funicularului ce se îndreptau 

Pefrila încărcate... De mal 
de 13 ani vede acest peisaj

industrial cu care s-a obișnuit 
totuși... Cite s-au schimbat de 
tunci...

...Emoția ce-a avut-o în iarna
'53 — cînd a fost ales deputat 
pentru priijia dată — acum l-a cu
prins din nou pentru o clipă, în
tocmai ca în iarna 
mai ca medic dar 
activitatea lui de 
acum a dat roade

Atunci cînd s-a asfaltat
cetățenii din circumscripție, mobi
lizați de medicul Weinberg, au 
contribuit și ei prin muncă volun
tară. Și iată că din an în ar. me
dicul s-a dovedit un tot mai bun 
gospodar al’ treburilor obștești. Bu
năoară, anul trecut a constituit un 
coâaitet de cetățeni pe circum-

Ț^rțpție cu ajutorul cărora a mo-
4bili?at cetățenii Ia acțiuni obștești. 
In crearea de snatii verzi
ruit pomii și la curățitul
piriufui. Circumscripția nr. 
primii un aspect frumos.
iată-1 propus candidat pentru 
cincea oară... încearcă din 
sentimentul de adtncă mulțumire 
că de 10 ani. la alegerile de de- 
putați în sfaturile populare, i s.a 
acordat înalta încredere de a-i re
prezenta pe cetățenii circumscrip
ției nr. 18 în sfatul poDular comu
nal. de a fi deputatul lor.

Sirena l-a făcut să tresară. Ișl 
îmbrăcă în grabă 
înainte de a ieși 
surori medicale.

— Dacă voi fi
putea găsi la sfatul popular.

’•■> vă- 
albiei
18 a
Acum

a
nou

paltonul dar 
i se adresă

căutat mă

mal 
unei

veți
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Membrii brigăzii artfețîee de agitație - nr, 4, urmărind îndrumă-

Formația de dansuri în plină repetiție.

.„£ greu la început, dar... răbdare. In curînd degetele vor parcurge 
sprintene, drumul clapelor de la acordeon.

♦
i Clubul — centrul activității cultural-educative 
» de masă atrage zi cje zi. tot mai mulți oameni ai 
» muncii. Aici ei lși petrec în mod plăcut1 si util o 
? bună parte din timpul liber. Clubul le oferă po- 

sibilitatea de a-și ridica tot mai mult nivelul cu- 
I noștințelor politice și de cultură generală, îi educă 
i în spiritul moralei socialiste, le dezvoltă noua a-
♦ titudine față de muncă, fată de avutul obștesc și
♦ îndatoririle sociale. Pentru aceasta, la dispoziția 
î oamenilor muncii sînt puse biblioteci, cinemato- 
ș grate, aparate de radio, săli de lectură, diferite
♦ jocuri distractive.
J La club sînt organizate manifestări interesante 
» cum sînt: conferințe pe teme politice, tehnice sau

de cultură generală, spectacole prezentate de for- * 
mafiile artistice de amatori, numeroase acțiuni cu j 
cartea, întîlnlri și schimburi de experiență, seri ț 
de odihnă, simpozioane, jurnale vorbite. Tot îh * 
cadrul clubului își desfășoară activitatea o serie * 
de cercuri în cadrul cărora oamenii muncii însu- * 
sesc cunoștințe în diferite ramuri de activitate. î

Minerii și ceilalți oameni ai muncii vin cu j 
drag la club pentru că aici găsesc tot ceea ce i 
'i inteftsează. *

Alături de celelalte cluburi din Valea Jiului, ♦ 
o activitate rodnică desfășoară și clubul sindica- f 
telor din Petroșani. Să vedem cîteva din acțlu- f 
nile care se desfășoară în sălile clubului într-o J 
după-amiază, Să zicem... joi. <

După orele 16 — 
«artiști

lată prima sală întîlnită în cale, 
pe ușă un afiș: ,,Sjntem în repe
tiție". E clar, nu trebuie deranjați. 
Totuși. înăuntru, 8 tineri, băieți și 
fete, așezați în jurul unei mese. 
In mijlocul lor, un om cu părul 
încărunțit pe la tîmple. Numele 
ca și figura lui sînt bine cunos
cute spectatorilor din Valea Jiu
lui, E actorul Hașeganu Vasile de 
la Teatrul de ștat. împreună cu 
cei 8 tineri, repetă de zor. E bri
gada artistică de agitație nr. 2. 
La club mai activează încă două 
asemenea brigăzi. Nr, 1 a avut re
petiție ieri, iar nr. 3 va avea 
mtine. Iată cîțiva din membrii ei. 
Pop I. și Dan V., sînt muncitori 
la U.R.U.M.P. Cele două fete din 
dreapta, Comșa I. și Ivanceno M. 
sint surori medicale. Iar alături 
de ele dr. Ghită V. După cum ve
deți, fiecare are ocupația lui de 
bază, Si totuși, după orele 16, 
veniți la club, ei devin artiști. Cu 
toții formează un mănunchi de ti
neri talentati. Se străduiesc să 
pregătească cît mai bine progra
mul pe care-1 vor prezenta cu o-
cazia alegerilor de la 3 martie.
Să nu -i mai stingherim. Totuși,
succes la spectacol. le putem
ura...

...Să ne oprim acum ' pentru
scurt timp și ’n sala alăturată.
Aicî nu mai trebuie afiș „Sîntem 
în repetiție”. Acordurile melodi
oase ale orchestrei străbat p’înă 
departe. Aici repetă orchestra 
semisimfonică. Nu e înființată de 
mult timp. Totuși cu ocazia spec
tacolului de la 30 Decembrie a- 
nul trecut și-a cîștigat aprecierea 
spectatorilor. Dirijorul orchestrei, 
Lucaciu Vasile, împreună cu cei
lalți „muzicanți" pregătesc noi 
partituri. Artiștii sînt dr. Eșeanu 
Iosif, muncitorii de la U.R.U.M.P., 
Barbura Nicolae, Lazăr Adam șl 
Jugaru Lazăr, geologul de la 
C.C.V.J, Pagorievici Mircea și 
alții...

...In sala rezervată repetițiilor 
la dansuri, e liniște. Asum sînt 
în „pauză". De aceea nu se aud 
strigături, așa cum se obișnuiește 
la jocurile populare.

Cu toții sînt tineri. В și nor- 
teal. Bătrînii nu mai pot executa 
jocurile sprințare, săltărețe. Să 
facem cunoștința și cu aîțiva din 
ei. Tomescu Vasile, lăcătuș, Stăn- 
culescu Constantin și Bozgaru 
Ioan, muncitori la U.R.U.M.P., 
Franeo Viorica și Mihăilă Ioana, 
muncitoare la întreprinderea „6 
August",.. Gata. Pe ceilalți nu vii 
mal putem prezenta. Pauza a tre
cut, iar dansatorii , și-au reluat re
petiția. In viitor ti vom eunoaște 
și pe ei. Sala următoare î I

Mîinile 
îndemînatice

Cum pot fi numite altfel femeile 
care participă la cercul de croito
rie, decît mîini îndemînatice. Si 
aici sînt începătoare dar și avan
sate. Unele fao teorie (deocam
dată) altele execută deja lucrări 

practice. Dar după fiecare oră pe
trecută la cerc, cursantele au sa
tisfacția că au făcut pași însem
nați în arta croiului. Și de ce nu. 
Pentru orice eventualitate între- 
bati-le pe tovarășele Gogiamian 
Margareta, Lăban Elena. Grădina- 
ru Angela, Rusu Viorica, Bălan 
Anuța și alte membre ale cercu
lui de croitorie. Toate vă vor con
firma acest lucru.

Acordeonul vesel...
Din altă sală, se aud note e- 

xecutate la acordeon: Sînt cam 
stîngace. Doar și aici sînt începă
tori, Sînt membrii cercului de a- 
cordeon- Instructoru-l cercului Si- 
nec Ladislau, Cursanți, Ionel A- 
drian. Stoica Radu, Tuhuț Simion, 
Văduva Gheorghita, Idițoiu Gh. 
loan și alții care îl ascultă cu 
atenfie. Așa și trebuie. Dacă vrei 
să înveți trebuie mai întîi să as
culți, să asculți* atent și să exer
sezi continuu. Adică tocmai ceea 
ce si fac acum viitorii acordeo- 
niști. ,

Căutătorii 
frumosului

— Un moment. A sosit fotogra
ful, Zîmbiți vă rog. Ei, nu chiar 
așa. Acum bine. Gata, Fotografiile 
pe curînd. Fiți siguri că vor ieși 
bune. Le-a făcut doar instructorul 
cercului. In curînd vă vor face 
fotografii și Dulgheru Virgil, Ar- 
zenescu Ioan, Schuler Irina, Mânu 
Petru, Bodea loan și ceilalți mem
bri ai cercului foto. Ei sînt cău
tătorii frumosului.

E liniște deplină
După liniștea ce domnește in 

sală s-ar* părea că aici nu se des
fășoară nici o activitate. Dar e 
sala de șah și aici e firesc să fie 
liniște. Pentru a te putea con
centra asupra viitoarei mișcări 
trebuie să, ai liniște.

Sțrungarul Mihăilă Ioan de la 
U.R.U.M.P. e la masa aceea din 
colț. Da, joacă o partidă. Cu cine ? 
Probabil cu vre-un coleg. De fapt 
nu are importanță. Partidele de 
șah se desfășoară între „inamici' 
care înainte nu s-au cunoscut. 
Dar tabla de șah i-a pus față în 
față. Galy Iosif, Dubaru Nicolae, 
Tomazi loan sînt numai cîțiva CONSTANTIN COTOȘPAN

COROIEȘTI Halasz Tiberiu, lăcătu1-

din iubitorii șahului, care vă, pot 
confirma acest lucru.

60 de cititori 
și cititoare

O altă sală. Biblioteca. Și aici 
e liniște. In bibliotecă, în fața 
rafturilor cu cărți, mai mulți ci-, 
titori. Consultă cărțile pe care ar 
dori să le împrumute. Bibliote
cara lonescu Aurica abia reușește 
să-i mulțumească pe toți. In după- 
amiaza aceasta, 60 de cititori s-au 
perindat pe la bibliotecă pentru 
a lua cărți.

Pe fișele de cititor ale zugra
vului Stelca Marin de la șantie
rul 9 construcții, lăcătușilor Puițu 
Nicolae și Iăpădușa Ion, turnăto
rului Păulescu Dănică au fost în
registrate noi cărți.

Toată lumea rîde, 
cîntă și dansează

Titlul nu e cu nimic exagerat. 
Intr.-adevăr aici se cîntă, se rtde 
si mai ales se dansează. Zeci de 
tineri, băieți și fete, îmbrăcat! e- 
legant execută cu gratie pe par
chetul lucios al Sălii,pașii unui 
vals. Băieții sînt foarte activi. 
De odată dansul se oprește. In 
sală s-a făcut liniște. Organiza
torii joii de tineret anunță că se 
va ține recenzia la romanul „Ri
sipitorii" de Marin Preda. In ju
rul recenzoarei, lonescu Aurica, 
se formează un cerc restrîns. Ti
nerii sînt numai ochi șl urechi. 
Le place. Poate multi din cei pre- 
zenți și-au spus că neapărat vor 
citi această carte. Dansul se reia, 
veselia continuă...

...Să lăsăm acum pe tineri să 
rîdă, să cînte și șă danseze în 
continuare.

☆

Cu aceasta, incă o zi 3fe acti
vitate la clubul sindicatelor din 
Petroșani, a luat sfîrșit. Mîine însă 
va începe o nouă zi cu alte și 
alte acțiuni la fel de plăcute, in
structive și interesante. Și în fie
care zi, la club vin mereu alti 
oameni dornici de a acumula noi 
și noi cunoștințe, de a-și petre
ce timpul liber în mod recreativ 
și folositor,
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Atenfie pregătirii și expunerii temelorjf
Deși sînt numai de trei ani 

propagandist, am reușit totuși să 
acumulez o oarecare experiență și 
aș dori șă-mi expun părerea în 
această direcție. încă de la înce
putul activității mele ca propa
gandist, principala problemă ce 

’ am avut-o în vedere a fost să 
respect graficul, să predau, te
mele la zi. Trebuie să recunosc 
faptul că am neglijat uneori toc
mai esențialul :pregătirea unor 
teme atractive, bogate în conți
nut. Astfel, deși respectam cu 
strictețe graficul, am observat că 
nu toți cursanții își iau notițe, 
iar la discuții participau aceeași 
cursanți, sau vorbeam 
eu.

Fiindu-mi încredințată 
cest an sarcina de a fi
dist, ajutat de biroul organizației 
de bază și îndeosebi de comite
tul de partid pe mină, ini-am 
concentrat mai ntult atenția asu
pra pregătirii și expunerii teme
lor într-un mod cît mai atractiv. 
In acest scop, de un real folos 
în ridicarea nivelului meu de cu
noștințe, precum și pentru îmbo
gățirea experienței în munca de 
propagandist mi-a fost cursul de 
pregătire de la Hunedoara pe care 
l-am urmat timp de 16 zile. Un 
alt ajutor îl constituie pentru noi 
și cel? două zile pe lună cînd 
studiem la cabinetul de 
Petroșani.

După expunerea lecției 
țkul cercului" la care sînt 
gandist îmi rezerv timp

mai mult

și în a- 
propagan-

în participarea la

factor care vine să 
faptul că activitatea

CONCURS
martie 1963, 

miniere din
la sediul Fillalbi ineti- 
Petroșani, str. lovani*

pro- 
incă 
dis-

con- 
cer-

planul de seminar.
Q 4 AVH l- К

incit 
mult

temă să fie 
expunerea să 
de 20—30 de 
începutul a-

bune. Printre cursanții care parti
cipă cu regularitate la discuții se 
numără tovarășii Popa Ilie, Iovan 
Liviu, Kurta Maria, Popa Nico- 
lae, Roman loan și Tudoroiu Au
rel. In prezent mi-am concentrat 
atenția, atît în timpul expunerii 
cît și la seminarizare, asupra unor 
cursftnți cum sînt Etghel Ioan, Ban
da Balasz și Burlec Ștefan care, am 
observat, că înțeleg mai greu 
blemele predate și manifestă 
timiditate 
cuții.

Un alt 
cretizeze
cului este superioară anilor trecuți 
este frecvența.. Astfel, la cele șap
te ședințe de învățămînt s-au în
registrat numai patru absențe, două 
din acestea fiind motivate.

In urma acestor rezultate, rrri-am 
propus ca și pe viitor să respect 
cu strictețe graficul de desfășurare 
a învățămînlului, iar ca problemă 
principală în activitatea mea să 
stea pregătirea unor expuneri bo
gate în conținut, carg să trezeas
că atracția cursanților.

In ziua de 11 
lutului de cercetări 
lor nr. 1 se va ține concurs pentru ocuparea următoa
relor posturi: >

— Șef secție cercetare (1)
— Cercetători științifici principali (3)
— Cercetător științific
— Cercetător științific principa
— Tefinician 1 minier (1)
— Tefinician I medical (1)

Cererile de înscriere la concurs se primesc la re
gistratura filialei pînă în ziua de 28 februarie 1963.

Condițiile cerute pentru ocuparea posturilor sînt a- 
fișate la sediul Filialei.

Orice lămurire suplimentară se poate cere la te
lefon inter 9.

partid

în ca- 
propa- 
pentru 

studiul individual. La pregătirea
fiecărei expuneri îmi sînt nelipsite 
Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R., diferite manuale care 
cuprind problemele de bază ale 
învățăturii marxist-leniniste șl al
te lucrări. Tot pentru îmbogăți
rea expunerilor, 
exemple concrete
drul sectorului și

■ Astfel, atunci cînd 
despre productivitatea 
prezentat cursanților o
cretă privind nivelul creșterii pro
ductivității muncii în cadrul sec
torului. precum și unele metode

> ce trebuie să le aplicăm în sco-

mă folosesc de 
luate din ca- 

exploatării. 
am vorbit 
muncii, am 

situație con-

pul creștem continue a acestui in
dice al producției.

In urma studiului individual îmi 
întocmesc planul conspect pentru 
expunere cît și 
M-am străduit 
astfel pregătită 
nu dureze mai
minute, încă de 1ч 
nului m-am îngrijit ca fiecare din 
cei 17 cursanți să aibă caiete și 
creioane pentru notițe. In timpul 
un°i expuneri, prezint punctele 
principale ale temei, pe care le 
completez cu exemple și aspecte 
actuale legate de tema respectivă. 
La sfîrșitul fiecărei expuneri, in
dic cursanților materialul bibliogra
fic pentru stadiul individual.

Un ajutor prețios în pregătirea 
temelor îl primesc din partea bi
roului organizației de bază, care 
mă ajută la procurarea materialu
lui bibliografic, mă controlează și 
îmi dă îndrumări referitoare la în
tocmirea planurilor conspecte pen
tru fiecare temă ce urmează să o 
expun cursanților.

In cadrul cursului seral anul II 
al organizației de bază nr. 8 ate
lier, mina Aninoasa, am ținut pî- 
nă în prezent șapte ședințe de în
vățămînt. Acordînd o deosebită 
atenție pregătirii și 
temelor am constatat 
rezultatele sînt din ce

IOSIF PUNCS
propagandist mina Aninoass

Q І LUNA ALBIT URILOR
In Editura politică a apărut:

K. Marx-F. Engels
Opere, voi. 15

15880 pag. lei

Operelor 
K. Marx 
ianuarie

opere econo- 
in care Marx 
bază ale ma- 
printre care

©

Din activitatea organizațiilor U 
de la mina Aninoasa

In sprijinul brigăzilor 
din sector

Zilele geroase din luna ianua
rie au făcut ca aprovizionarea cu 
materiale a brigăzilor de muncitori 
din sectorul V investiții al minei 
să devină o problemă dificilă, din 

; cauză că diferite materiale, cum 
sînt nisipul și balastul depozitata 

, la suprafață, erau în mare parte 
înghețate, .Pentru a veni în spri
jinul brigăzilor organizația de ba
ză U.T.M, din sector a inițiat du
minica trecută o acțiune de muncă 
patriotică la încărcarea și trans
portul de materiale. La chemarea 
organizației au răspuns 25 
neri din sector.
Si 
?C 
de
cu
Boretzki Benedek, Lazăr Dumitru, 
secretarul organizației de bază, Bar
bu Adrian, Simion Gheorghe 
euță Dumitru și ceilalți.

de ti- 
сзге au încărcat 

transportat spre puțuri, în cele 
ore d? muncă patriotică, 20 
vagonete cu balast. Au muncit 
entuziasm tineri ca Pigui Simion,

Ni-

Pentru prima dată 
în fata urnelor de vot
In fiecare joi, emisiunea prezen

tată la stația de amplificare a mi
nei este destinată celor tineri. Cu 
această осяхіе, sînt invitați la nii- 

' crofon tineri fruntași în produc
ție și activitatea obștească din di
ferite sectoare ale minei. Astfel, e- 
misiunea pi ntru tineret din joia 
trecută ■ a svut ca temă felul cum 
întîmpină tinerii aninos?ni alege
rile de la 3 martie. După ce to
varășul Mircescu Njcolae, secreta
rul comitetului U.T.M. de la mină, 
a vorbit pe larg despre realizările 
regimului democrat-popular, despre 
condițiile de viață și, de muncă 
create peniru toți tinerii din pa
tria noastră. în numele relor pes-

expunerii 
că și 

în ce mai

T.
te 40 de tineri care 
de curînd 18 ani si vor vota în 
acest an pentru prima dată, a 
vorbit tînărul sudor Dumitru Her. 
„Sînt mîndru că am împlinit 18 
ani și voi avea fericirea ca la 3 
martie să-mi dau și eu votul can- 
didaților îu alegerile pentru. sfa
turile populare" — a spus printre 
altele uțemistul Her,

au împlinit

in discuția 
adunării generale

Utemiștii din organizația de ba
ză nr. 7 au analizat în adunarea 
generală din luna ianuarie, felul 
cum se desfășoară învățămîntul 
politic U.T.M. In urma referatului 
prezentat cu această ocazie de 
tovarășul ȚăJu Florian, responsi- 
bilul cu învățămîntul în comitetul 
organizației d? bază, printre primii 
care au luat cuvîntul au fost tinerii 
Santa Csaba, Amdrlțoiu Dumitru 
și lonașcu Constantin, propagandiș
tii celor trei cursuri de tnvăță- 
mînt. Atît din referat cît și din dis
cuțiile purtate a reieșit că ‘rezul
tatele la învățămînt nu sînt mul
țumitoare, principala cauză fiind și 
de data aceasta frecventa slabă a 
unor cursanți cum sînt Ianoș 
Vlad, Costlnaș Doina, lacob ■ Cons
tantin șl alții. Principala lipsă în 
această direcție îi revine comite
tului organizației de bază care a 
dat dovadă de superficialitate în 
organizarea învățămîntului, cît și 
propagandiștilor '■are nu s-au stră
duit în suficientă măsură să dea 
iecțiiloi un caracter atractiv. ’

Adunarea generală a adoptat un 
plan de măsuri în care »!nț pre
văzute sarcini concrete pentru mem
brii din comitet, pentru propagan
diști, cît și pentru unii tineri cars 
mai lipsesc nemotivat de la ședin
țele de învățămînt.
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fost
această ocazie, magazinele de țesături 
aprovizionate din abundentă cu i

albită 80-140 cm., 
nealbită 80-140 cm., 

pînză pentru cearșafuri, 
80-200 cm.,

pmza 
pînză

— șifon
— inlet colorat,
— damasc alb și colorat, 
—• gradel 80 cm și altele.
Vizitați magazinele noastre de țesături 

cumpărați cele necâsare gospodăriei dvs I

atenției lui 
stat în acea 
de eliberare

reiese că 
Marx și 
perioadă 
națională

Școala medie mixta 
Petroșani ANUNȚ

* «

Volumul a) 13-lea al 
cuprinde lucraiile scrise de 
și F, Engels în perioada 
1859 — februarie 1850 El începe cu

•lucrarea ,,Contribuții ia critica e- 
conouiiei politice'' — una dintre 
cele mai de seamă 
mice ale marxismului 
a formulat tezele de 
terialismului istoric,
teza că modul de producție a vie
ții materiale determină procesul 
social, politic și spiritual al vieții 
societății.

Printr-o serie de lucrări publi
cistice incluse în volum, 
în centrul 
Engels a 
mișcarea
din Italia, lupta poporului italian 
împotriva jugului austriac; el de
mască esența războiului din Italia 
politica expansionistă dusă de Lu- 
dovlc-Napoleon și clica lui precum ‘ 
și politica de falsă neutralitate du
să de Prusia.

Un loc important ocupă în vo
lum și analiza situației economice 
șl politice a Angliei, demascarea 
tendințelor ei colonialiste.

8—11, 
treacă 
pentru

claselor
fără frecvență, să 
secretariatul școlii 

cunoștință de temele fixate 
lucrările

Anunță elevii 
secția 

pe la 
a lua 
pentru
tru completarea 
sarul personal.

Sesiunea de 
toate clasele 
23 martie.

de control 
actelor de

șl pen- 
la do-

examene
începe în ziua de

pentru

Șantierul de construcții 
montaje energetice Pa-

roșeni, cu sediul în Pa- 
roșeni, organizează un con
curs în ziua de 30 apri
lie 1963 pentru ocuparea 
următoarelor posturi ;

♦

ф

♦

♦

*

«*
*

♦

♦

♦

1 post de maistru 
principal constructor,

— 9 posturi de mai
ștri constructori.

Condițiile de angajare 
sini cele prevăzute de ho- 
tarîrea in vigoare.

Depunerile de acte și 
informațiile se primesc 
zilnic airect ia șantier la 
Serviciul cadre și organi
zarea muncii

Buteliile de gaze lichefia
te se folosesc NUMAI IN PO
ZIȚIE VERTICALA cu regu
latorul montat orizontal și 

capacul în sus.
Buteliile înghețate NU SE 
PUN IN APA CALDA, FLA
CĂRA, LIN6A SOBE SAU 

CALORIFERE.
Pericol de exploze. 

Buteliile înghețate se vor 
ține în camere încălzite.
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Mii de mineri japonezi concediați 
ca urmare a „raționalizării44 

ТОКІО 9 (Agerpres).
Societatea „Mițui" a aprobat 

planul de concediere a 10 000 de 
mineri în conformitate cu progra
mul „raționalizări".

Potrivit acestui plan vor fi în
chise cîteva zeci de mine din in
sulele Kyushiu și Hokkaido. Tot
odată, numai 50 la sută 
concediați 
munci.

vor fi angajați
din cei 
la alte

Noul președinte și noul ministru 
al Republicii Irak

LONDRA 9 (Agerpres).
Referindu-se la postul 

Bagdad agenția Reuter 
că

------------- ©--------------

Administrația irianului 
va fi transferată indoneziei la

DJAKARTA 9 (Agerpres).
С. V. Narasimhan, adjunct 

secretarului general al O.N.U., 
se află în Indonezia pentru a 
cuta cu guvernul indonezian
blema transferării către Indonezia 
a administrației Irianului de vest, 
a făcut în cadrul unei conferințe 
de presă 
„In urma 
karta și a

al 
care 
dis- 
pro-

de
1

vest 
martie 196$

provizoriu al O.N.U. 
de

îtl 
vest sînt împuternicit 

în numele secretarului 
O.N.U., că întreaga ad- 
a Irianului de vest va

de radio 
transmite 

„Consiliul național al revolu
ției irakiene" l-a numit pe Abdel
Salam Muhammed Aref în func
ția de președinte, iar pe generalul 
de brigadă Ahmad Hassan el Bakr 
— ca prim-ministru al Republicii 
Irak.

Radio Bagdad a anunțat de ase- 
іаеаеа, componența noului guvern

al Irakului. Din guvern fac parte: 
Aii Saleh El-Sa3di — vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor interne, Saleh 
Mahdi Omashi — ministrul de răz
boi ; Taleb Hussein Chebib — mi
nistrul afacerilor externe; Saleh 
Kubba — ministrul finanțelor ; Ab
del Aziz Wattari — ministrul in
dustriei petrolului ; Naji Taleb — 
ministrul comerțului și alții.

©
tratorul 
Irianul 
să declar 
general al 
ministrație
fi transferată reprezentanților de
semnați de Republica Indonezia la 
1 martie 1963, ora 12,30.

Narasimhan a precizat că aceas
tă declarație a fost aprobată 
guvernul indonezian.

Nu vom accepta dominația străină
Declarația guvernatorului statului brazilian Pernambuco

de
următoarea declarație : 
discuțiilor avute la Dja- 
consultărilor cu adminis-

------------- ©

Situația din Katanga 
pamîne încordată și confuză

LEOPOLDVJLLE 9 (Agerpres).
Potrivit știrilor sosite din Ka

tanga de sud, situația la Elisabeth- 
ville și în celelalte regiuni ale 
provinciei rămîne foarte încordată 
și confuză. Situația reală din Ka 
tanga nu are nimic comun cu to
nul optimist al știrilor care se 
oferă opiniei publice din Congo.

Potrivit știrilbr care parvin la 
Leopoldville, membrii misiunii care 
încearcă să aducă la îndeplinire 
funcțiile cu care au fost însărci
nați, sînt adesea amenințați de că
tre conducătorii katanghezi. Pos
turile cheie din armată, economie, 
finanțe, administrație continuă să 
rămînă în mîinile interpușilor lui 
Chombe care nici nu intenționea
ză șă-i schimbe.

Situația 
alarmantă.

rezident din Katanga, a declarat 
„guvernul Congoului trebuie 
trimită cît se poate de grabnis 
în Katanga trupe ale armatei na
ționale congoleze pentru a asigu
ra menținerea ordinei și a com
pleta golul care se va forma în 
legătură cu apropiata reducere a 
efectivului trupelor O.N.U.". Ileo 
a spus că forțele armate ale jan
darmeriei katangheze numără 20 000 
de oameni. In prezent, soldații, în 
marea lor 
tiat prin 
mării lor

Situația
serios
care

din Katanga este foarte 
Joseph Ileo, ministrul

că 
să

majoritate, s-au împrăș- 
păduri. Problema dezai ■ 
este 
din

; opinia
încetează
unor anumite cercuri care 
de curînd au sprijinit fățiș

foarte grea.
Katanga alarmează 
publică congoleză 
să mai dea cre-

zare
abia 
pe Chombe.

— ■

In ajunul reluării tratativelor
trolului pe teren, dar a creat și 
posibilitatea efectuării lui. Oame
nii de știință sovietici au proiectat 
și construit primii în lume stațiuni 
automate de înregistrare a pertur
bărilor provocate de o explozie 
nucleară subterană, în măsură să 
deosebească o asemenea explozie, 
fie ea chiar de putare redusă, de 
un seism natural. Delegația sovie-

lucrărilor 
fost 
în 
trei 
un

conferinței -de . la 
amînată pînă la 12 
speranță eă, între 
put ari nucleare vor 
acord asupra inter- 

experimentale.

OOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Comentariul zilei

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres).
Luînd cuvîntul cu prilejul insta

lării sale, guvernatorul statului 
brazilian Pernambuco, Miguel Ar- 
rais, ales în luna octombrie anul 
trecut a declarat între altele: 
„Brazilia nu va fi niciodată capa
bilă Să 
nu va 
elibera 
străin .

„Sîntem 
rais, care

învingă înapoierea sa dacă 
găsi posibilitatea de 
de exploatarea

a se
capitalului

o națiune a 
își cunoaște

spus Ar- 
nevoile și

capacitățile. Nu vom mai accepta 
dominația străină". El a menționat 
de asemenea, necesitatea folosirii 
resurselor naționale pentru trans
formarea țării într-o țară puterni
că și prosperă. Totodată el a de
clarat : „Nu vom 
rămînerea noastră 
p.loatarea străină 
avea un program 
tare a economiei 
le".

norvegia oi noreste si aiw 
arm aiosiită pa leritoriol săi

OSLO 9 (Agerpres).
In presă au apărut zvonuri, scrie 

ziarul „Dagbladet" că autoritățile 
americane duc tratative secrete cu 
țările N.A.T.O. în vederea dotării 
cu focoase nucleare a armelor ra
chetă americane livrate acestor ță
ri inclusiv Și Norvegiei, în cadrul 
programului de ajutor militar.

In legătură cu aceste zvonuri, 
corespondentul ziarului „Dagbladet" 
a solicitat un interviu primului mi
nistru al Norvegiei E. Gherhardsen 
care a declart: „Norvegia n-a pri
mit nici o propunere de acest fel. 
Aș vrea să adaug că, după cum se 
știe, Norvegia a declarat clar că ea 
nu dorește să aibă arma atomică 
pe teritoriul său".

_=©=_

S.U.A. au reluat experiențele 
subterane cu arma nucleară

NEW YORK 9 (Agerpres).
Statele

experiențele subterane 
nucleară, 
atomică 
fectuate
ceea ce
tuate două sau mai multe explozii 
nucleare.

putea infringe 
în urmă și ex« 
dacă nu vom 
just de dezvol- 
noastre naționa-

^7V4Șg :

i

Unite au reluat vineri
cu arma

Comisia pentru energia 
a anunțat că au fost e- 

,experiențe" subterane 
denotă că au fost efec-

1

0 nouă hotărîre arogantă a guvernului S.U.A.
ATENA 9 (Agerpres).
Hotărîrea S.U.A. privind interzi

cerea folosirii pentru transporta
rea încărcăturilor guvernamentale 
americane a navelor străine care 
participă la comerțul cu Cuba a 
stîrnit o neliniște profundă în rîn- 
durile armatorilor greci. Presa ca
lifică această măsură a guvernu
lui S.U.A. drept un abuz împotriva 
libertății navigației internaționale.

de la Geneva

După părerea ziarului „Eleftheria" 
această măsură americană va lovi 
deosebit de greu societățile de 
navigație din Grecia din cauza 
situației de criză în care se află 
navigația în această țară.

LONDRA 9 (Agerpres).
„Poziția S.U.A. este regretabilă, 

ea constituie un amestec în tre
burile navigației internaționale" — 
a declarat la 6 februarie un repre
zentat al Camerei engleze de na
vigație, care a comentat - restric
țiile stabilite în mod arbitrar de 
guvernul атегіезп față de 
care efectuează transporturi 
ciale în Cuba.

Reprezentantul Camerei 
de navigație a amintit că
normelor unanim recunoscute 
timp de pace nu trebuie să exis
te nici un fel de restricții unila
terale în comerț.

După cum anunță coresponden
tul agenției Associated Press, cer
curile guvernamentale sînt dispu
se să se consoleze că restricțiile

navele 
comer-

engleze 
potrivit 

în

eforturile 
apropieri 
Și țările 
tratative

privesc un număr neînsemnat de 
nave engleze.

TOKIO 9 (Agerpres).
Hotărîrea S.U.A. de a interzice 

transporturile de încărcături gu
vernamentale americane de către 
navele străine, care au transportat 
sau transportă orice fel de încăr
cături în Cuba, a fost dezaprobată 
de șpsistățile japoneje de navi- 
'găție.

Aceste transporturi erau efec
tuate de patru societăți japoneze 
— „Nihon Yusen", „Kawasaki Ki-- 
sen" „Mițun Sempaku" și „Daido 
Kayun". Sub presiunea Statelor 
Unite în timpul crizei din Marea 
Caraibilor ele au încetat să-și tri
mită navele în Cuba. Totuși, după 
cum arată la 8 februarie ziarul „To
kio Shimmbun", după înlăturarea 
acestei crize a apărut speranța în 
reluarea transporturilor. De, aceea, 
hotărîrea guvernului S.U.A. de a 
restrînge și mai mult navigația 
spre Cuba a provocat o nouă de
zamăgire.

©-------------

Marți, la Geneva își reîncepe lu
crările Comitetul celor 18 țări care 
discută problema dezarmării. Șe
dințele acestui Comitet au fost 
întrerupte la 20 decembrie, cu in
tenția de a fi reluate la 15 ianua
rie. Avînd însă în vedere că în 
luna ianuarie la Washington au 
avut loc tratative sovieto-anglo ■ 
americane în problema interzic arii 
experiențelor nucleare, redeschide
rea
Geneva a 
februarie 
timp, cele 
ajunge la
zicerii exploziilor 
Această speranță nu s-a realizat, 
deși în ultimul timp pozițiile par- 
ticipanților la tratative se apro
piaseră foarte mult, ca urmare a 
bunăvoinței manifestate de Uniu
nea Sovietică. După cum se știa, 
înainte de ultimul schimb de me
saje între N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy, principalul punct de li
tigiu consta în problema inspec
țiilor la fața locului, cerute cu 
insistență de puterile occidentale 
și refuzate de Uniunea Sovietică 
întrucît, în forma propusă de par- 
taa americano-engleză, inspecțiile 
ar fi putut deveni un instrument 
al spionajului militar.

Deși inspecțiile la fața locului 
nici nu sînt necesare pentru că, 
după aprecierea gsnerală a oa
menilor de știință, sistemele na
ționale de detectare a 
țelor sînt suficient de 
pentru a înregistra orice 
experiență 
Sovietică a 
acestui an 
tectarea de
riențelor subterane cu un control 
la fața locului. (Posibilitatea în
registrării de la distanță a expe
riențelor în aer. în apă și în spa
țiul cosmic nu mai este contestată 
nici de puterile oceidentale).

Pentru a se putea trece cît mai 
curînd la interzicerea de fapt a 
experiențelor, Uniuhea Sovietică nu 
numai că a acceptat principiul con-

pe teritoriul Statelor Unite, 
partea sovietică a consim- 
in vederea unei supraasi- 
să aibă loc și două, trei

experien- 
sensibile 

eventuală 
Uniunea 

începutul
clandestină, 
consimțit la 
să se completeze de- 
la distanță a expe-

I

S.U.A. au sistat ajutorul acordat Ceylonului
WASHINGTON. — La 8 februa

rie Statele Unite au anunțat că 
încetează să mai acorde ajutor 
Ceylonului. Potrivit agenției de 

presă, guvernul american a făcut 
cunoscut aă aeestă măsură a fost

ideii de a se interzice experien
țele nucleare au fost mai puterni
ce decît glasul rațiunii. Cu două 
zile înainte de reînceperea lucră
rilor Comitetului celor 18 la Ge
neva S.U.A. au reluat experien
țele nucleare subterane în Nevada.

Delegațiile țărilor socialiste, prin
tre care și delegația Republicii 
Populare Romîne, au depus și vor 
continua să depună toate 
în direcția facilitării unei 
între pozițiile părților, 
neutre reprezentate la
au militat în mod pozitiv pentru 
reducerea distanței dintre poziția 
occidentală și poziția țărilor so
cialiste. Ne amintim, bunăoară, că 
ideia stațiunilor automate de con
trol se bazează pe propunerile cu
prinse într-un memorandum al de
legațiilor statelor neutre.

Punct cu punct, punctele de li
tigiu trebuie eliminate pentru a 
se elabora tratatul de dezarmare ge
nerală și totală așteptat de atîta 
vreme de popoarele tuturor țări
lor. După cum a arătat reprezen
tantul R.P. Romîne la încheierea 
etapei precedente a tratativelor de 
la Geneva, „delegația romînă do
rește ca toate delegațiile să ma
nifeste înțelepciune, răbdare, per
severență, realism și mai presus 
de toate năzuința de a se ajunge 
la o înțelegere, căci numai într-un 
asemenea spirit se pot rezolva pro
blemele ce stau în fața Comite
tului".

luată ca urmare a refuzului gu- , 
vernului Ceylonez de a plăti com
pensațiile exagerat de mari cerute 
de guvernul S.U.A., pentru pro
prietățile societăților petrolifere 
„Caltex" și „Esso", recent naționa
lizate.

tică la tratativele de la Washing
ton a arătat că Uniunea Sovietică 
este în măsură să furnizeze ase
menea stațiuni și pentru a fi am
plasate 
întrucît 
țit ca, 
gurări,
inspecții anuale pe teren în cazu
rile cînd s-ar ivi totuși vreo sus
piciune, nimic 
calea încheierii unul acord.

Chiar în ziua în care s-au între
rupt tratativele de la Washington, 
ziaristul american Joseph AIsop, 
care se informează deobicei direct 
de la Casa Albă, scria că distanța 
care mai separă cele două părți 
este atît de mică, îneît ea va fi 
fără îndoială parcursă rapid. Dar 
acest lucru nu s-a întîmplat deo
camdată. Se pare că, pentru mo
ment, presiunile cercurilor ostile

—---- --------------©

Un protest al Comisiei de supraveghere 
din Vietnam

vietnameze a protestat pe lîn-

nu mai stătea în

FELICIA ANTIP

și control
HANOI 9 (Agerpres)
In legătură ou livrarea de eătre 

Statele Unite la Saigon a unui nou 
transport de avioane americane de 
vînătoare și de alt echipament mi
litar la bordul portavionului „Cote", 
misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei popu-

lare
gă Comisia internațională de su
praveghere și control în Vietnam.

Misiunea de legătură cere Co
misiei internaționale de control să 
ia măsuri urgente împotriva încăl
cării continue de eătre Statele 
Unite a prevederilor acordurilor 
de la Geneva din 1954.
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PROGRAM DE RADIO
11 februarie

PROGRAMUL I. 6,30 Jocuri in
terpretate de fanfară, 7,10 Mici 
piese de estradă 7,45 Jocuri popu
lare romînești, 8,00 Sumarul zia
rului Scînteia, 9,00 Tinerețea ne 
e dragă, 9,20 Melodii populare 
romînești, 10,30 Muzică de came
ră, 1130 Muzică de estradă, 12,30 
Muzică populară rominească in
terpretată de Dumitru Bâlășoiu, 
Fănică Stănescu-Romînești și Nelu 
Orian, 13,10 Melodii orchestrale 
de muzică ușoară, 14,30 Cîntece și 
jocuri populare romînești, 15,00 
Muzică ușoară de compozitori din 
țări socialiste, 16,15 Vorbește 
Moscova 1, 17,10 Interpreți în stu
dio I organistul Horst Gehan, 18,00 
Din albumul melodiilor de estradă, 
19.00 In pas cu știința, 19,45 
zică populară din Dobrogea 
Muzică ușoară 21,25 Pagini 
din muzica ușoară rominească,

în re minor de

Arii din opere, 14 30 Estrada me
lodiilor, 15,22 Muzică populară ro- 
mînească, 16,10 Cîntece de pace 
și prietenie, 17,00 Muzică ușoară 
de compozitori romîni, 18,05 Muzi
că simfonică cerută de ascultători 
18,45 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale, 19,30 
Din activitatea sfaturilor populare, 
20,20 Din muzica popoarelor, 21,15 
Cîntece, 22,00 Mari cîntăreți de 
operă : Feodor Șaliapin, 22,20 Mu
zică de dans.
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Mu- 
20,15 
alese 
22,25

Simfonia a IX-a 
Brunckner.

PROGRAMUL 
ușoară sovietică, 
muzică populară

II. 12,15 Muzică
13,22 Concert da 
rominească, 14,10

CINEMATOGRAFE
11 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Regăsirea; Al. Sabia: Sub cupola 
albastră ; LIVEZENI: Defileul i A- 
NINOASA : Rositta ; VULCAN : In- 
vierea, seria I; URICANI: O în- 
tîmplare extraordinară, (Responsa
bilii cinematografelor din Petrila, 
Lonea, Iscroni, Paroșeni, Crividia,. 
Bărbăteni nu au trimis programa
rea filmelor luna februarie).

Tiparul: „6 August" Petroșani


