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Cărbune peste plan
Minerii de la Aninoasa continuă 

să obțină succese de seamă în 
producție. Ei au extras în această 
lună 1.375 tone de cărbune peste 
prevederile planului. Astfel, plu
sul de producție extras de la în
ceputul anului se ridică la aproa
pe 2 600 tone de cărbune. Și în 
luna februarie cele mai frumoase 
realizări au fost dobîndite de mi
nerii sectorului I. Din abatajele a- 
cestui sector au fost extrase peste 
plan, în perioada 1—14 februarie, 
2 011 tone de cărbune. De aici se 
remarcă îndeosebi brigăzile con
duse de David Ioan, Cristea Aurel 
și Gall Mihai. Cărbune peste plan 
au dat și minerii sectorului III care 
se află pe locul II în întrecerea pe 
mină.
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Toate sectoarele 
peste plan

Iii abatajele minei Petrila mun
ca continuă eu însuflețire. Toate 

_ brigăzile de mineri și sectoarele 
jPse întrec în a îndeplini și depăși 

^arcinile de plan. Condițiile crea
tei pentru desfășurarea unei acti
vități rodnice la fiecare 
muncă, 
de 'aici 
rele să 
loc ' se 
de aici 
lunii februarie peste 600 tone de 
cărbune în plus de plan. Urmează . 
apoi sectorul II cu uh plus da 
472 tone de cărbune și sectoarele 
IV și І cu o' depășire de 404 și, 
respectiv, 229 tone. Pe mină s-a 
realizat o depășire de- 1.827 tone 
de cărbune. Printre brigăzile, care 
se evidențiază în mod deosebit se 
numără cele conduse de Bartok Io
sif, Laszlo Stefan, Cucoș Gheorghe 
Firbiu Ioan, Mihai Ștefan și Bartha 
Francisc.

loc de 
minerii 
sectoa- 
primul 

Minerii

efortul depus de 
au făcut ca toate 
fie psste plan. Pe 
află sectorul III. 
au extras de la începutul

30 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 1933

Adunarea festivă 
de la Palatul R. P. R.

în sala 
a avut

Pa- 
ioc 
de

Vineri dupâ-amiazâ, 
latului R. P. Romîce 
adunarea solemnă, organizată 
Comitetul Central al Partidului
Muncitoresc Romîn cu prilejul a- 
niversării a 30 de ani de la eroi
cele lupte din februarie 1933 ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști.

In sală se aflau membri ai С C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai or
ganizațiilor de masă și instituțiilor 
centrale", vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, participanți din 
întreaga țară ia luptele muncito
rilor ceferiști și petroliști 
din februarie 1933, academicieni 
și alți oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderile bucureștene.

Erau de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă.

Ptimiți cu puternice aplauze și 
urale, la masa prezidiului au luat 
loc tovarășii' Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș. Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu. Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, ; Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu; Leont'in Sălăjan, Leonte Răutu, 
Stefan Vqitec, Mihai Burcă, Flo
rian Dănălache. Isac Martin, Ale
xandru Sencovici, Dumitru Simu- 
lescu, Gheorghe Stoica, Virgil Tro- 
fin, precum și Dumitru ’Antonescu, 
Gheorghe Belu, Ion Cioran, Ifrim 
Costache, Alexandru Georgescu, 
Nicolae Iancu, Ion Ifrim, Nicolae 
Ionescu, Petre Niculaeș, Ion Niculi,

Dănă- 
P.M.R., 
orășe-

fe- 
ce-
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Gheorghe Popescu, Ion Gr. Stancu, 
Ion Stănescu, participanți la luptele 
din iauuarie-februarie 1933 ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști, 
Ion Derji, muncitor fruntaș la A- 
telierele centrale I.T.B.» Ion Dră- 
gan, muncitor fruntaș la Uzinele 
„Vulcan", Ștefania Iordache, mun
citoare fruntașă la Industria bum
bacului, și Nicolae Tăbăcuț, mun
citor fruntaș la Uzinele „Timpuri 
Noi".

Adunarea solemnă a fost des
chisă de tovarășul Florin 
lache, membru al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului 
nesa București al P.M.R.

Primit cu aplauze puternice a 
luat cuvîntul tovarășul Chivu Stoi
că, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.R., care a 
vorbit despre cea de-a 30-a ani
versare a eroicelor lupte din 
bruaiie 1933 ale muncitorilor 
feriști și petroliști.

Cuvîntarea a fost subliniată
repetate rînduri de aplauze pre
lungite.

Cel prezenți au ovaționat înde- 
. lung pentru conducătorul încercat 
al poporului nostru — Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru Comi
tetul său Central în frunte cu to
varășul , Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

După, adunarea solemnă tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți conducători ai partidului 
și statului s.-au întreținut priete
nește cu participanți la luptele, ce
feriștilor și petroliștilor din fe
bruarie 1933.

A fost prezentat apoi un pro
gram artistic susținut de ansam
bluri de cîntece și dansuri, soliști 
vocali și balerini. (Agerpres)
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150 1001 i se făcea 
Înainte de plecarea

J Locomotivei 
) ultima revizie 
) în cursă. Mecanicul se ivise Ia 
z geam, deschise 

■i scară ștergind 
C de alamă care 
( luminoase ale 
S De mașină *se 
i de statură potrivită, 
5 na dreaptă cufărul 
r specific ceferiștilor.
x — Ei Ghițăz
J Cum s-a purtat 
Ș „bătrînica" noas- 

'J tră tn cursă ?
'( — Ca de obi-
< cei. Nici n-a sim- 
\ ții pantele, deși 
J am remorcat 
J pratonaj. 
z — Și eu 
,t un tren pînă la 
І sporit.

Mecanicul ce trebăluia pe 
mașină, strinse mîna noului 
și împreună au început să cer
ceteze cu îuare aminte instalațiile 
locomotivei. După un timp își 
consultară

X 
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<
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ușa și cobori pe 
cu bumbac țevile 
sclipeau în razele 
soarelui de iarnă.
apropie un tinăr 

ținind în mî- 
cu merinde,

su-

duc

înaintate ale proletariatului, în 
primul ’rînd a celui feroviar, bogat 
în tradiții revoluționare, antrena 
în acțiuni revoluționare muncitorii 
din celelalte ramuri și mase largi 
neproletare.

Un rol hotărîtor în pregătirea, 
organizarea și conducerea de că
tre partid a luptelor muncitorești 
din 1933 l-a avut Comitetul Cen
tral de acțiune al feroviarilor în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ales la Conferința 
pe țară din martie 1932 a dele- 
gaților muncitorilor de la căile fe
rate. Comitetul Central de acțiune 
și comitetele de acțiune locale 
constituite în principalele centre 
muncitorești reprezentau o formă 
nouă de realizare a frontului unic 
muncitoresc, unind și mobilizând la 

■ luptă pe toți muncitorii, fără deo
sebire de orientare politică.

La începutul anului 1933 a avut 
10c o creștere rapidă a mișcării 
revoluționare a proletariatului, in
tensificarea frămîntărilor țărănești, 
o vădită accentuare a mișcării ce- 

, . ... _ j exploatate
și asuprite. Grevele demonstrativa 
ale muncitorilor de la, Grivița din 
28 și 31 ianuarie și îndeosebi gre
va cu ocuparea atelierelor din 2 
februarie, desfășurate sub condu
cerea partidului comunist. în front 
unic muncitoresc, pe baza unui 
larg program de revendicări eco
nomice și politice ea:

mică și politicii a țării față d& mo- ■ acesfoxp cu 40 la sStă, 
nopolurile și guvernele imperia
liste din Occident. Burghezia și mo. 
șierimea romînă urmăreau sS iasă 
din criză prin aruncarea efectelor 
acesteia asupra . maselor munci
toare. Guvernele reacționare au 
pornit o puternică ofensivă împo
triva condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, în pri
mul rînd a salariaților de stat, prin 
introducerea așa-numitelor „curbe 
de sacrificiu" care însemnau con
cedierea masivă a muncitorilor și 
micilor funcționari, scăderea con
siderabilă a salariilor, concomitent 
cu sporirea impozitelor pe venitu
rile populației muncitoare.

In aceste condiții, Partidul Co
munist din Romînia a organizat 
și condus lupta oamenilor muncii 
împotriva politicii claselor domi
nante. Congresul al V-lea al P.C.R. 
care a avut loc în decembrie 1981 
a îndreptat atenția principală a 
partidului spre detașamentele , cele 
mai înaintate și mai combative ale 
clasei muncitoare din țara noastră
— muncitorii de la căile ferate, 
din industria petrolieră- și minieră
— spre organizarea luptei acesto
ra pe baza frontului unic de jos. 
Intrarea în luptă a detașamentelor

din februarie 
și conduse

1933, 
de

Oamenii muncii din Republica 
Populară Roruînă aniversează îm
plinirea a 30 de ani de la eroicele 
lupte ale muncitorilor feroviari și 
petroliști 
organizate
Partidul Comunist din , Romînia. 
Prin marea lor amploare, prin înal
ta combativitate revoluționară ce 
le-a caracterizat, prin ecoul lor în 
rîndul maselor muncitoare și prin 
puternica lor influență asupra vie
ții politice din țară, aceste lupte 
au marcat un moment de .cotitură 
în dezvoltarea partidului . comu
nist și a întregii mișcări muncito
rești din Romînia. Ele au demon
strat în mod grăitor că stegarul 
luptei pentru libertate socială și 
națională este clasa muncitoare în 
frunte cu partidul său marxist-le- 
ninist. Luptele din februa
rie 1933 au dat o lovitură puter
nică planurilor claselor dominante 
de fascizare a Romîniei și de pre
gătire a războiului antisovietic, fi
ind în același timp prima mare ri
dicare la luptă a proletariatului 
european după instaurarea dicta- „ {or^te pături sociale
turii hitleriste în Germania.

Bătăliile de clasă din 1933 au 
fost expresia adîncirii contradicții
lor sociale din Romînia în timpul 
crizei economice Care a 
întregul sistem capitalist 
1929—1933.

In această perioadă s-â 
tuat exploatarea și asuprirea ma
selor populare,' dependența econo-

cuprins 
în anii

accen-
nomice și politice ea: încetarea4 
reducerilor de salarii și sporirea 

încetarea 
concedierilor și reprimirea la lucru 
a celor, concediați, recunoașterea 
dreptului de organizare al munci
torilor și a comitetului de fabrică 
ales de ei, au dus la satisfacerea 
Unor revendicări ale muncitorilor, 
au provocat deruta claselor exploa
tatoare, a guvernanților națlona:- 
țărănisti și a monarhiei. Cucerirea 
dreptului de existență deschisă a 
comitetului de fabrică — organ 
permanent al frontului unic al 
muncitorilor — a constituit una 
din contribuțiile principale ale fe
roviarilor la îmbogățirea experien
ței întregii mișcări muncitorești.

Concomitent cu feroviarii s-au 
ridicat la luptă muncitorii petro
liști din Ploiești șl din întreaga 
regiune petrolieră a Văii Praho- 

. Vei. Sub conducerea comuniștilor, 
grevele de la întreprinderile .. „As- 
tra Romînă", „Orion", „Unirea", 
„Romîno-Americană" — s-nu trans
format în puternice demonstrații 
de stradă în timpul cărora1 munci
torii au pus' stăpînire pe orașul Plo
iești, ajungînd la ciocniri violent» 
cu armata și poliția și impunînd

Realizările feroviarilor 
de la Atelierul de zonădrum". Se sculă, trase sertarul 

unei mese și luă un caiet cu 
notări personale. Se așeză din nou 
pe dormeză și începu să-l răsfo
iască: Asemenea unor imagini de 
pe ecranai cinematograiic îi apă
rură în minte . întîmplări din via
ța, din munca sa și a familiei.

...Era cu ÎS—14 ani in urmă. 
Stătea cir fratele mai mare, în 
fața depoului de locomotive din 

_ Teiuș. Urmărea lo
comotivele 
ieșeau din 
Mecanicii 
chiștii îi 
semne cu 
Atunci îl 
un sentiment de 
invidie. Ii era ne
caz că încă era 

prea mic ca-să ajungă în școala 
de mecanici.

„.Timpul a trecut. A terminat 
școala primară, apoi pe cea de 
ucenici. Intr-una din zile, in ju 
rul mesei se încinse o discuție 
intre copii și părinți.

— Eu m-gm gindit tată că ar 
trebui să mă duc la școala de me
canici de locomotivă. E o mese
rie care îmi place — spuse Ion, 
cel mal mate dintre copii.

— Și eu vreau să mă fac me
canic — interveni Gheorghe.

— Și- eu credeți că 
cel mai mic, Costică.

Bătrînul îi privi pe 
certele-i stufoase,, apoi

care 
depou, 
și fo- 
făceau 

miinile. 
Încerca

Colectivul de nruncă al Ate
lierelor de zonă C.F.R. Petroșani 
se străduiește să obțină în. cinstea 
Zilei ceferiștilor rezultate cît mal 
rodnice în producție. Muncitorii 
de aici pun un accent deosebit pe 
executarea unor lucrări de repa
rații de bună calitate și la un preț 
de cost redus. După cum ne-a In
format corespondentul nostru Ar- 
deleanu Ilie, colectivul acestui a- 
telier a reușit ca în luna trecută 
să depășească planul de reparare 
a vagoanelor cu 4,81 la sută și să 
reducă prețul de cost cu 2 la 
sută. De asemenea, timpul de imo
bilizare a vagoanelor a fost re
dus cu 9 la sută. (Continuare in pag. 3-a)

Cl
Peștis cu tonaj

lingă 
venit

ceasurile de mină.
am o oră pînă ia ple
că o mai lecuiesc eu 
colo — spuse noul ve-

— Mai 
care, așa 
pe ici pe 
nit.

Mai schimbară citeva cuvinte în 
timp ce mecanicul care sosise din 
cursd se pregătea de plecare.

— Costică. iți doresc călătorie 
ușoară:

— Mulțumesc, Gică.
Cind trecu peste placa turnantă 

din fața depoului se mai opri.
— Pe la ai mei ai fost, ce fac ? 
Toate în regulă.
..Cind Marcu Gheorghe se uf la 

tolănit pe dormeză și medita la 
evenimentele din timpul serviciu
lui, auzi urr fluierat de locomotivă 
cunoscid. In gînd iși spuse pen
tru sine: „Costică a plecat la>

nu ? spuse

sub sprin
ie spuse :

— Eu riii sînt contra. Numai 
vedeți voi mâi! copii că asta-i o 
meserie care cere atenție, curaj, 
Și 
ta 
de

mare răspunde: e. Ai in mina 
viața a sute de oameni și- 
tot ce- transporți cu trenul râs-

FLAVIU 1STRATE

(Continuare in pag. 3-a)
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BOTOGEL NICOLAE 
revizor de ace

CONSTANTINESCU TEODOR 
impiegat de mișcare

. SI СНОС IOACHIM
lăcătuș



„Amuzament original
Așa-i el. Un om cu q- 

pucături ciudate. Gînd i 
t» vorbește despre reguli 
de conviețuire socială dă 
din cap a neștire și apoi 
se amuză pe socoteala ce
lui pe care socotește el 
că „la dus".

Mocanu se amuză din 
ie miri ce, dar sa lăsăm 
mai bine laptele să-l ca
racterizeze pe acet tip de 
locatar.

...Cu aproape un an 
în urmă, comisia de lo
cuințe a preparației Pe- 
trlla a propus comisiei 
de pe lingă Sfătui popu
lar Petrila să i se acorde 
muncitorului Mocanu An
drei spațiu locativ în blo
cul O, cartierul Mihaii 
fiatlnescu.

In același bloc, locu
iesc mai multe familii, 
care respectă condițiile și 
regulile de conviețuire 
socială numai Mocanu 
tace excepție. Și ca să 
dovedească că ei e cei 
mai breaz, s-a pus pe 
harță cu toți vecinii. Cu 
soții Dumitrache, cu Cons
tantin, Bora, Chiriac, stîr- 
șind cu colocatarul său

Valent Teodor. Azi așa, 
miine iar, biata familie 
a minerului Valent nu 
mal știa cum să se poar
te ca „vecinul" să nu-i 
găsească nod în papură, 
iar Mocanu se amuza șj 
se lăuda la cunoscuți.

— Nu mă las de șotii 
plnă nu rămln singur.

Zilele trecute Mocanu a 
avut iar poită să se „a- 
muze' și ce credeți c-a 
tăcut 7 A dat cu securea 
In propria sa ușă, pînă a 
tăcut „fereastra" in ea, 
dar nu cu scopul de a 
privi afară In hol, ci ca 
să-l poată învinui pe Va
lent ca făptaș al propriei 
sale isprăvi.

„Original amuzament" 
nu-i așa ?

Pînă acum comitetul de 
bloc i-a tot tolerat lui 
Mocanu ciudatele apucă
turi. De data aceasta în
să a hotărit să ceară mu
tarea lui din blocul res
pectiv. Desigur că și pen
tru pagubele pricinuite va 
trebui să dea socoteală. 
Atunci cu siguranță lo
catarul cu apucături ciu
date se va lecui de „a- 
muzamente".

---------------Q----------------
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Romanii aveau

Romanii aveau răcitoa- 
re, orologii astronomice de 
precizie și chiar ampli
ficatoare : Dovada: In
tr-un teatru roman din 
Sardinia, construit în epo
ca Coliseului de la Ro
ma, a fost descoperit un 
sistem de amplificare mo
dern. Erau niște vase 
„acustice" din pămtnl ars, 
Înalt» de 1,70 m. și largi 
de 1 m., care erau culca
te în avanscenă și aveau 
gura îndreptată spre pu-

Oboseala se
Un medic romin a pro

pus de curînd un examen 
original pentru descoperi
rea oboselii unui orga
nism : este vorba de în-

amplificatoare
blic. Astfel era amplifi
cat glasul actorilor.

Vitruvius, autor antic 
din secolul I, descrisese 
aceste aparate care, după 
cum ne asigură el, exis
tau în teatra, dar ale că
ror rămășițe nu au fost 
găsite pînă acum. In ma
rile orașe, aceste ampli
ficatoare primitiye erau 
turnate din bronz; in tea
trele mici din provincie, 
ele erau făcute din pă- 
mînt ars. г

citește în ochi
registrarea curentului e- 
lectric din retină sau e- 
lectroretinograma. In caz 
de oboseală, electroreti- 
nograma se modifică com
plet.

Vitamina A restabilește mirosul
Rareori se întlmplă să 

se piardă mirosul; infir
mitatea nu este gravă, 
dar este neplăcută. Doi 
medici de la Universitatea 
„Victoria" din Welling
ton (Noua Zeelandă) au 
redat mirosul la 48 de 
pacient! din 53 cîți 11 pier
duseră și aceasta datori
tă unor numeroase injec
ții Intramusculare cu vi

tamina A. Se presupune 
că această vitamină sti
mulează formarea carote- 
noidelor în mucoasele ol
factive (carotenoidele fiind 
acelea care asigură reac
ția la particulele odoran- 
te ce ajung la mucoasă). 
Același tratament, efec
tuat sub control medical, 
ar putea să îmbunătă
țească un miros normal.

Celebru dar nu pentru 
pictură

Pictorul american Cor
ne a rămas în istorie. Dar 
nu pentru ceea ce a pic
tat, ci mult mai prozaic, 
pentru că a mîncat, cel 
dinții, o pătlăgea roșie. 
Pătlăgeaua roșie este o- 
riginară din Peru, unde 
spaniolii au găsit-o în sta
re sălbatică. Timp de se
cole planta a fost utili
zată ca ornament, fructul

fiind considerat otrăvitor. 
Corne a avut îndrăzneala 
să-l guste, n-a pățit ni
mic și s-a apucat să mă- 
nlnce de-a binelea roșii. 
Așa a ajuns Corne cele
bru. I s-a ridicat chiar 
și un monument. Azi păt
lăgeaua roșie este cea 
mai răsplndită legumă din 
lume.

Tinerii Coica Nicolae și Burghel Mihai sînt bobinatori harnici și 

pricepuți. Reparat deci cum scrie Ia carte, electromotorul i-a îmbră

țișat parcă in semn de mulțumire.

------------ ©------------

Urechea eletlronita pentru nreiestirea fortonilor
Aparatura marină în uz cu ba

rometrele cele mai sensibile nu 
poate prevesti furtunile marine de- 
cît cu două ore înaintea declan
șării lor.

Recent, savanții Universității din 
Moscova bazați pe fenomenul as
cunderii încă cu mult timp înainte 
de declanșarea furtunilor maritime 
pentru ca pericolul să nu-i surprin
dă, pescărușii, delfinii de mare și 
meduzele se retrag în locuri mai 
ferite.

S-a constatat că furtunile sînt 
precedate de o frecare a undelor 
sonore de masele de aer mari- : 
time sub forma unor semnale ul- 
trasonore cu o frecvență de 8—13 
oseUații/secundă. Aceste viețuitoa
re marine percep aceste zgomote

prevestitoare de furtuni, în timp c* 
omul nu recepționează deeît vibra
ții cu o frecventă de 20—-28 000 
oscilații pe secundă.

Savanții au decis să folosească 
simțul păsărilor și peștilor de a 
asculta „vocea mării", utilizînd 
megafoanele electrice așezate pe 
țărm sau pe nave, care recepțio
nează ultrasunetele. Rezonatorul a- 
lege frecventele vibrațiilor carac
teristice furtunilor, transmițîndu-Ie 
unui dispozitiv, care transformă 
aceste semnale în impulsiuni de 
curent electric.

Urechea electronică este capa
bilă nu numai să prevestească cn 
15 ore înainte apropierea furtunii, 
ci să indice și intensitatea eL

D. C. TRAUȘEANU
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RETRAGEREA
Studiile glaciologilor sovietici și 

străini făcute în ultimii cinci ani 
în Antarctida și în toate regiu
nile globului cu ghețari, au per
mis să se tragă concluzia că da
torită încălzirii generale a clima
tului terestru și intensificării cir-

GHEȚURILOR
culației atmosferice aceasta proba
bil tot în urma activității solare 
ghețarii reculează, restrîngîndu-și 
treptat volumul și suprafața.

Astfel, s-a stabilit că păturile 
inferioare ale calotei glaciale a 
Antarctidei se topese lent sub aa- 
țiunea căldurii PămlntuluL

Legenda Babelor din munții Bu- 
eegi se pierde în negura vremuri
lor. Frumusețea peisajelor împleti
tă cu legenda, j^trag mulți turiști 
spre acest minunat colț al naturii. 
Un scurt popas lingă o stîncă ple
șuvă și ai ajuns la cabană. E bine 
și frumos. Nu 7

—=©=—

Zece ani de închisoare 
pentru fumat

Știați că primul european care 
a avut „îndrăzneala" de a fuma o 
țigară a fost băgat la închisoare, 
unde a stat timp de 10 ani ?

Astăzi n-i se pare curios acest 
lucru, dar faptul s-a petrecut ăe- 
vea în Spania secolului al XV-lea. 
Rodrigo de Xeres, întorcindu-se în 
patrie după călătoria pe care o 
făcuse cu Cristofor Columb, iși 
luase șu el o provizie de foi de 
tutun. Ajuns acasă, el avu năstruș
nica idee ca să-și aprindă o ți
gară în fata soției sale. înspăimân
tată femeia alergă într-un 
suflet la autorități, declarînd eă 
Rodrigo al ei nu mai e în toate 
mințile și că pe semne... „era po
sedat de diavol", căei altfel nu er 
ține !oa In gură și n-ar seoate fum 
pe nas. Urmarea : Rodrigo de Xeres 
a fost imediat arestat și aruncat 
într-o închisoare, pe 10 ant

Cl nd s-a eliberat din temniță, 
Rodrigo avu surpriza de a-i ve
dea pe numeroși concetățeni fu- 
mînd. lucru devenit de-acum ceva 
obișnuit.

VISUL
De vreo două săptămîni, Sandi 

Ionescu, zis Mîntuială, nu mai a- 
vea astîmpăr. In curînd va avea 
casă nouă. Nu degeaba s-a zbătut 
el atîta. Va primi în sfîrșlt un a- 
partament ,,pe cinste" în noile 
blocuri de la încălzire centrală. 
Nu degeaba e el președintele co
misiei de recepție. A recepționat 
atîtea apartamente pentru alții... 
Era timpul să recepționeze și pen
tru ei unul. Numai eă în ultima 
vreme de la locatarii noilor blo 
curi vin mereu reclamații. Ba că 
parchetul se vălureșțe, ba că pe
reții lasă apă, ba că la etajul trei 
nu ajunge eăldura. In definitiv ce-i 
pasă lui ? Dar ce, parcă trebuie 
să se uite eu microscopul la toate 
lucrurile 7 Lipsuri i se pot găsi 
oricui. Trebuie numai să le cauți. 
Ot despre locatari.- niște cu
surgiii...

Dar la blocul 65, nu se poate 
spune că nu a fost exigent De 
trei ori a refuzat să semneze re
cepția, pînă ctnd »-ao remediat sl 
cele mai mici defecțiuni. Doar a- 
«olo urmează să primească și el 
un apartament Acolo n-a mai fost 
indulgent

Fericit șl muițumtt de sine. 
Sandi se așeză ia nmsă, mtaeă cu 
o poftă de InvMBat mai fkeu îm
preună cu Tincuăa lui dteva pla 
nuri, cum tel vor aranja noua lo
cuință șt apei »e onlrwi Dar. ori

r*
LUI MÎNTUIALA
mlncarea prea grasă era de vină, 
ori tulea pe care o băuse Înainte 
de masă. Sandi se învlrtea In pat 
și nu reușea de loc să adoarmă. 
Si, culmea, mai avea și niște pre
simțiri rele. Inaeraă să doarmă, să 
nu se mai gîndească la nimic, dar 
zadarnic. Somnul nu vroia să vină 
și расе I Si apoi presimțirile I Sl-
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Schiță umoristică

gur, avea să i se întlmple ceva 
rău. Intr-un tlrziu adormL Dar ce 
visuri I Se făcea că stătea liniștit 
Ungă soba încinsă, cind de afară 
străbătură plnă la el voci furioase 
de oameni Ascultă mai atent Era 
vorba de eL „Să mergem la Mîn 
tuială să-l aruncăm tn față tot dis 
prețul nostru Г

— Mîntuială unde ești I Vino 
„drăguțule" afară, vreau să te duc 
Ia mine acasă, să așez patul lin
gă fereaotă șl să te țin acolo în 
curent «a să simți pe propria ta 
piele, roadele nepăsării tale.

— Mtotuială am venit să-ți pro
pun un schimb de locuință. Să 
intri tu acolo unde al „recepțio
nat" locuințe pentru noL Ce crezi 
că gtasuaaa? Am venit să... Am 
venita

Apoi urmară o serie de lntîm- 
plări fără legătură. Sandi se văzu * 
alergînd într-un suflet acasă unde 
își împachetă lucrurile, scoase mo
bila, aragazul, mașina de spălat și 
pikap-ul. Acuși trebuie să sosească 
șl autocamionul. Diseară va dormi 
în locuința nouă. Repartiția o șt 
primise. Iși încărcă toată gospo
dăria în camion și, repede, la noua 
locuință. Visul se întrerupse aai șl 
apoi continuă cu prima zi in 
nouă.

Mîntuială se pregătea să 
baie. Intră fericit în baie, 
drumul la apa călduță pînă 
cada se umplu pe jumătate, ■ apoi 
intră în cadă. Se săpuni bine șl 
vru să dea drumul la duș. Aburii 
începură să fiarbă și din para du- 
șului țîșni odată cu zgomot 
fuior 
suei 
asta 
rece 
la stingă, robinetele însă 
funcționau acum de loc, 
țevi se auzeau lovituri înfundate.

Mîntuială ieși furios din cadă 
și dădu să iasă afară din baie, dar 
ușa se deschidea greu. Mozaicul 
din coridor parcă era ceva mai 
ridicat de sit cel din baie 
permitea să se desahidă ușa. 
umărul in ea si, cu mare 
late, ușa se deschise cu un 
net enervant. Dușul rece îl înghe-

casa

facă 
dădu 

ce

un
de aburi fierbinți. 1 
puțin robinetul, dar 
simți în creștet un 
ea gheața. Răsuci la

Mai râ
de data 

curent 
dreapta, 
nu mal 
iar In

și nu 
Propti 
greu- 
șcrîș-

cu disperarea. Cum, a- 
locuința pe care o re
el 7
pe fereastră afară. Dar

țase. Iși luă halatul pe el și vru 
să se așeze cu spatele la calorifer; 
Aș î Trei patru elemente frigeau, 
restul erau reci ca gheața. Și pe 
sub fereastră trăgea un curent de 
să-ți găurească spatele nu alta. Lui 
Mîntuială începură să-i clănțăneas
că dinții în gură și îl cuprinse o 
furie soră
ceasta era 
cepțlonase

Se uită
ăsta nici nu era blocul G. Era unul 
din acele blocuri care stîrnise atîta 
vîlvă săptămina trecută, dar pe ea- 
re el totuși îl recepționase. Cine 
i-a jucat; farsa asta 7

— Tincuțo, Tincuțo, repede dă-mi 
repartizarea să văd ce scrie pe ea..

— Aici sînt dragă, lingă tine. 
Ce te-a apucat să strigi în gura 
mare la miezul nopții? Ce repar
tizare 1 Ce scris 7 Intoarce-te o- 
mule pe partea cealaltă eă ai a- 
vut vedenii. Toată noaptea te-ai 
zbuciumat în somn.

Asa era. Dormise prost. Era tot 
în vechea lui locuință și niai urmă 
de bloc. Dar dacă visul s-ar putea 
transforma în realitate 7 Dacă to
tuși nu va primi apartament în blo
cul G, ci într-unul ca cel din vis 7 
Pe Mîntuială tl trecură fără să 
vrea nădușelile.

— la seama, Mîntuială I Există 
un proverb înțelept ; Ce ție nu-ți 
place, altuia nu-i face".

L CRISTEA
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Echipele oeior doi 
prieteni

— încotro așa grăbit Stefănică , 
— Păi, nu ști ? E meci d 5 fotbal la 
Lonea A venit Tudor Paraschiva 
cu „pandurii" săi din Tirgu Jiu 
să susțină un meci amical de fot
bal in compania echipei Paringul. 
antienată de Balog loan care, zece 
ani de zile, alături de Tudor, a 
jucat in echipa Jiul. Iți amintești 
ce echipă aveam pe atunci ? Jiul 
nu știa ce-i înfringerea pe teren 
propriu, ba și în deplasare nu se 
făcea de rîs, lupta cu ardoare pen
tru culorile clubului și reprezenta 
cu «inste pe bravii mineri ai Văii 
Jiului Sînt curios să văd la lucru 
două echipe fruntașe instruite de 
cei doi foști colegi de echipă.

— Păi dacă-i așa merg și eu 
la meci. Am citit in ziarul „Spor
tul popular' că in tur echipa lui 
Tudor n-a pierdut nici un meei 
de fotbal din cele 13 jucate în 
campionatul regiunii Oltenia.

Cei doi iubitori ai fotbalului 
abia au Încăput In autobuzul de 
Lonea care era ticsit de simpati
zant ai jocului cu balonul rotund.

Pe teren cele două formații au 
practicat un joc spectaculos, eu 
numeroase ocazii de gol. Cei care 
au mai mult inițiativa sînt „Pan
durii lui Tudor", care produc de
rută In echipa locală. De altfel în 
primele minute de joc, printr-o 
acțiune frumoasă, oaspeții deschid 
scorul prin Băloiu. După aeest gol, 
echipa Paringul are o perioadă de 
dominare, dar din cauza ineficaci
tății liniei de atac rezultatul nu 
poate fi modificat. La pauză seo- 

. nil era favorabil oaspeților: 1—0
La reluare, cei care atacă mai 

mult sînt tot pandurii. Ei reușesa 
să ridice scorul la 3—0, rezultat 
pe care îl mențin pînă în ultimele 
minute de joc, cînd Ujora, înscrie 
unicul gol al echipei locale.

Rezultat final i 3—1 pentru pan
durii din Tîrgu Jiu. Rezultat pe 
deplin meritat. Echipa oaspe este 
bine pusă la punct din punct de 
vedere tehnic și știe ее vrea pe 

. teren. Cît despre localnici aceștia 
trebuie să gîndească mai mult pe 

• teren, să dea drumuj balonului și 
să practice jocul în viteză,

Z. ȘUȘTAC

LA ȘTANDUL DE CĂRȚI
In fiecare lună, 1ц ștandul cu 

vtnzare de la mina Urlcani se 
vînd cărți In valoare de 2 500-3 000 
lei. Valoarea cărților vîndute aici 
de la începutul lunii februarie 
și pînă în prezent depășește 2 000 
de lei

Și de data aceasta intre primii 
cumpărători care s-au prezentat Ia 
ștand de îndată ce a sosit lotul 

de cărți noi pentru vînzare au

AMIN
(Urmare din pag. l-a)

punzi, așa că trebuie să vă gin- 
diți bine...

iși aduce aminte cuvlnt cu cu- 
vint de ce i-a spus bătrînul in 
aceea seară de toamnă. Ișî aduce 
aminte de alte povefi părintești 
de care a ținut cont în viață. 
Toate acestea l-au ajutat in mun
că. Iși reia tirul amintirilor.

—Parcă numai cu citeva luni 
in urmă jucra ca mecanic de re
vizie in depou. 11 invidia pe tra
tele care era deja mecanic și tă
cea manevră in static, lată-l și 
fochist pe locomotivă. Prima lui 
cursă i-a adus multe satisfacții. 
Privea cu nesaț ia cimpiile întin
se, ia satele și comunele care se 
perindau in fața ochilor. Apoi 
macazete, barierele, forfota din 
stătu...

După ce termină școala de me
canici de locomotivă din Cluj iși 
tăcu stagiul de manevră in stafie. 
Prima cursa a trebuit sa o iacă 
pe distanta Teiuș—Bia), remorci nd 
an tren de marfă. A tost surprins 
cind a aflat cd fochist li are chiar 
pe tratele tău, Costică.

— Tu mă asiști la Dtima mea

30 de ani dc la eroicele lapte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 1933

(Urmare din pag. l-a)

eliberarea condueătorilor lor a- 
restatl

In fața creșterii luptelor revolu
ționare, clasele dominante au in
tensificat teroarea împotriva ma
selor muncitoare, au instituit sta
rea de asediu, interzieind activi
tatea organizațiilor și presei mun
citorești și arestînd un mare nu
măr de militanți ai clasei munci
toare. Au fost arestați membri a* 1 
Comitetului Central de aețiune, 
printre care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, activiști ai orga
nelor loeale ale P.C.R. și U.T.C, 
ai comitetelor locale de acțiune, 
ai comitetelor sindicale, de fabri- 
•ă, redactori ai presei revoluție 
nare.

C In cursul lunii Ianuarie, brigada 
f condusă de minerul Solovan Ion 
! de la abatajul cameră nr. 600 a 

'> obținut indici economici superiori 
;J tuturor celorlalte brigăzi.
>! Producția planificată a fost in
ii trecută cu 585 tone cărbune de
I bund calitate, iar cișligul mediu 
J pe post de miner a fost de 115,48 
'! lei.
j Din puținele date arătate reiese 
î limpede că brigada condusă de co- 
ț munistul Solovan Ion se află prin- 
'j tre brigăzile fruntașe ale minei 
? Lonea.
? Rezultatele obținute de harnica 
> btigadă se datoresc muncii conș-

Cu toată înăsprirea terorii com
bativitatea clasei muncitoare era 
în plină dezvoltare. In dimineața 
zilei de 15 februarie, eei peste 7 009 
de muncitori de la Atelierele „Gri 
vita" au răspuns In unanimitate la 
chemarea comitetului de fabrică 
de a intra în grevă. AGționînd în 
front unic, feroviarii au pus din 
nou stăpînire pe ateliere, au or
ganizat pichete de grevă și gru
puri de autoapărare. Alături de re
vendicările economise nesatisfăcu 
te, greviștii luptau sub lozinci ne
mijlocit politice: imediata elibe
rare a eonducătorilor arestați, în
șelarea stării de asediu, existența 
liberă a sindicatului a comitetului 
de fabrică și altele.

La chemările partidului comu
nist, oamenii muncii din capitală, 
dlnd dovadă de un înalt spirit de 
solidaritate proletară, s-au îndrep
tat In valuri uriașe spre Grivila 
pentru a-și manifesta hotărîrea de 
luptă alături de frații lor feroviari 
și pentru a susține acțiunea aces
tora. La un moment dat în jurul 
atelierelor C.F.R. se adunaseră a- 
proape 12000 de oameni. In cele
lalte Întreprinderi din București 
și In numeroase întreprinderi din 
tară au avut loc greve demonstra
tive, mitinguri demonstrații pe 
străzi Manifestări de solidaritate 
cn greviștii au avut loc și prin- 

fost muncitorul electrician Nemeth 
Alexandru, minerii Purcea Ion și 
Moarek Iosif, muncitorul din de
pozitul de lemn Anton llie, func
ționara Ilie Irina și alții. Acești 
entuziaști prieteni ai cărții și-au 
îmbogățit bibliotecile personale 
cu noi volume cumpărînd fiecare 
de la ștand In cele două zile căr
ți beletristice, politice și tehnice 
în valoare de peste 2 000 lei

T I R I
cursă ca fochist i — îl întrebă 
el mirat.

— Da, nu-ji convine ?
— Nu, sînt chiar fericit.
Primul drum s-a desfășurat des

tul de bine. Cînd s-a întors, in 
stație il aștepta bătrînul și fratele 
cel mare. Îmbrățișări, stringeri de 
mină. Atunci observd la tatăl său 
două lacrimi care se scurgeau pe 
obrajii brăzdați de cute adinei. 
Erau lacrimi de bucurie-

Închise caietul. Iși consultă cea
sul. „Pe unde o ii Costică î Tre
buie să albă Încrucișare in stația 
Pui-"

—Gine nu-i cunoaște pe cei trei 
mecanici de locomotivă, frații Mar- 
cu de la depoul din Petroșani. 
Prin munca lor și-au cîștigat sti
ma și increderea tovarășilor de 
muncă. Ion este astăzi într-o 
muncă de răspundere, iar Gheor
ghe și Costică lucrează pe loco
motiva 1501001. Апці trecut cei 
doi irați au remorcat peste 100 de 
trenuri cu lenaj sporit. In fiecare 
mnă au economisit cite 20—25 
tone combustibil convențional.

Părinții au cu ce se minări. 
Au crescut oameni de nădejde pa
triei noastre.

tre Mrfdatii regimentului 2І infan
terie trimiși să Înăbușe lupta «e- 
feriștilor, ceea a detBrmiaat
guvernul să-i înlocuiască cu trupe 
de grăniceri, jandarmi și polițiști 

Clasele dominante înspăimlntate 
de amploarea crescindă a grevei 
muneitorilor ceferiști au trecut la 
reprimarea singeroasă a acesteia. 
Din ordinul guvernului național ță
rănist s-a deschis focul asupra gre
viștilor, numeroși muncitori cMM 
răpuși de gloanțe și bâiOtrete

Conducătorilor luptelor muncito
rești li s-au înscenat un odios 
proces. Prin atitudinea muncitori
lor arestați procesul s-a transfor
mat într-o tribună politică revrfu- 
ționară, de demascare a politicii 
profund antipopulare a claselor 
exploatatoare,

Deși au fost reprimate cu cru
zime, luptele revoluționare ale 
muncitorilor feroviari și petroliști 
au constituit o victorie politică a 
clasei muncitoare din Romînia. Ele 
au Îmbogățit experiența partidului 
comunist și a întregului proleta
riat romîn. In timpul luptelor de 
la Grivița s-a verificat In practică 
tactica elaborată de partidul co
munist, s-a reliefat justețea forme
lor de organizare și de luptă sta
bilite de Comitetul Central de ac
țiune pe țară.

Aceste lupte au legat strlns 
partidul de clasa muncitoare, de 
masele populare. Partidul însuși 
s-a întărit prin primirea în rîn- 
durile sale a elementelor celor 
mai combative, mai revoluționare, 
în primul rînd muncitori din sec
toarele de bază ale industriei și 
transporturilor. In foeul acestor 
lupte și al bătăliilor de clasă care 
le-au urmat s-au ridicat conducă
tori revoluționari ieșiți din rîndu- 
rile clasei muncitoare, ale poporu
lui, care s-au situat în fruntea 
luptei partidului, a maselor pen
tru cucerirea puterii de eătre oa
menii muncii pentru victoria so 
cialismului în patria noastră.

Luptele feroviarilor și petroliș
tilor romîni au constituit prima 
mare ridicare la luptă a muncito
rilor din Europa la numai două 
săptămîni după instaurarea hitle- 
rismului in Germania. Ele au con
tribuit la îmbogățirea experienței 
mișcării muncitorești. Subliniind 
Însemnătatea acestor lupte, revista 
Internaționalei comuniste scria că 
ele „vor intra In istoria mișcării 
muncitorești internaționale ca una 
din paginile ei minunate".

Mișcarea muncitorească interna
țională și-a exprimat puternic so
lidaritatea cu proletariatul romîn.

In Franța, evenimentele revolu
ționare din Romînia au avut un 
mare răsunet. Alături de sutele 
de mii de oameni ai muncii, per
sonalități progresiste de seamă ca 
Henri Barbusse, Louis Aragon, 
Vaillant Couturier și-au ridicat 
glasul de protest. In numele mun
citorimii italiene, secția italiană a 
Ajutorului Roșu Internațional a tri
mis guvernului romîn o scrisoare 
în care-i carea: „încetați crimele 
voastre împotriva maselor munci
toare 1 Eroicii conducători ai gre
vei ceferiste din București trebuie 
să fie eliberați 1". Prin acți
unile lor de protest, de 
condamnare a guvernanților 
romîni, muncitorii din Franța, 
Italia. Belgia, Spania, Gre
cia, Danemarca, Finlanda și multe 
alta țări și-au manifestat solida

Exemplul unui comunist

ritatea cu proletariatul romîn. Cu 
o deosebită vigoare s-a manifestat 
solidaritatea frățească a poporului 
sovietic cu luptele muncitorești din 
Romînia,

La campania de solidaritate cu 
ceferiștii și petroliștii romîni au 
participat, alături de clasa munci
toare internațională, largi cercuri 
democratice și antifascists din nu
meroase țări.

☆

Cauza pentru care a luptat cla
sa muncitoare din Romînia și s-au 
jertfit eroic muncitorii „Gri viței' 
în 1933 a biruit în țara noastră. 
Revoluția populară a schimbat din 
temelii viața poporului și înfăți
șarea întregii țări. Clasa munci
toare a devenit clasă conducă
toare în stat. Sub conducerea par
tidului comuniștilor, a fost instau 
rată puterea populară, lichidată 
exploatarea omului de către om, 
a fost obținută victoria deplină și 
definitivă a socialismului.

In anii puterii populare trans
portul feroviar din Valea Jiului 
a cunoscut o puternică dezvoltare. 
Volumul mărfurilor încărcate în 
1962 înregistrează o creștere de 
363 000 tone în comparație cu 1961, 
atingînd în anul acesta volumul 
prevăzut de 5078000 tone. S-au 
înfăptuit o seamă de măsuri tehni- 
co-oxganizatorice pentru moderni
zarea și creșterea capacității de 
transport. Au fost schimbate șinele 
vechi de cale cu șine de tip 49, 
în vederea transportului de cărbu
ne cocsificabil la Hunedoara în va
goane de mare capacitate KUASFi 
parcul de vagoane a fost înzestrat 
aproape în întregime cu cîrlige re- 
întărite pentru a face față unei 
tracțiuni sporite corespunzătoare 
profilului liniei, majoritatea vagoa
nelor din parcul CJF.R. sînt dotate 
cu frîne automate asigurîndu-se 
procentul de frînare prevăzut pen
tru toate trenurile de marfă și alte 
asemenea măsuri prin care se asi
gură un transport sporit, e bună 
regularitate a circulația! și înde
plinirea planului de transport glo
bal în condiții de siguranță.

Condițiile de muncă tot mai bu
ne le permit harnicilor ceferiști 
din Valea Jiului să obțină succe
se frumoase în activitatea ce o 
depun zi și noapte pentru trans
portarea cărbunelui scos din a- 
dîncuri de mineri la uzinei э și fa- 
brieile patriei. Succese deosebite 
au consacrat feroviarii din Valea 
noastră aniversării a 30 de ani de 
la eroicele lupte din 15—16 fe
bruarie 1933 ale muncitorilor ce
feriști. De la începutul anului cu
rent au fost transportate din Va
lsa Jiului la Combinatul siderur
gic de la Hunedoara 70 trenuri 
marșrute cu peste 70000 tone căr
bune special pentru cocs, precum 
și peste 28000 tone de calcar si
derurgic. Zi de zi harnicii ceferiști 
din Valea Jiului iși dau aportul 
la dezvoltarea industriei noastra 
socialists, la Întărirea patriei noas
tre dragi.

înfăptuind programul desăvârșirii 
construirii socialismului elaborat 
de Congresul al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, oamenii 
muncii asigură înaintarea continuă 
a țării noastre spre culmile pro
gresului social, Iși aduc contribu
ția la întărirea lagărului socialist, 
la consolidarea forțelor păcii în 
lume, 

tiinaioase depuse de întreaga bri
gadă precum și spiritului de răs
pundere imprimat de minerul So- 
iovan Ion ortacilor iui.

Organizarea judicioasă a locului 
de muncă, îngrijirea și păstrarea 
cu simț de răspundere a utilajului, 
precum și respectarea monografiei 
de armare a locului de muncă, li 
situează pe minerul Solovan Ion 
in primele rinduri ale minerilor 
fruntași.

Exemplul comunistului Solovan 
ion este urmat și de alții mi
neri din sectoarele minei Lonea.

CONSTANTIN LUPULESCU 
corespondent

CONCURS
In ziua de 11 martie 1963, 

la sediul Filialei Institutului de 
cercetări miniere din Petro
șani, str. Iovanilor nr. 1 se va 
tine concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— Șef secție cercetare (1)
— Cercetători științifici prin

cipali (3)
— Cercetător științific prin

cipal medic (1)
— Cercetător științific prin

cipal sociolog (I)
— Tehnician I minier (1)
— Tehnician 1 medical (I)
Cererile de înscriere la con

curs se primesc la registra
tura filialei pînă în ziua de 
28 februarie 1963.

Condițiile «erute pentru o- 
cuparea posturilor sînt afișate 
la sediul Filialei.

Orice lămurire suplimentară 
se poate cere la telefon inter 9.

ANUNȚ
Banca de investiții Pe

troșani are vacante ur
mătoarele posturi .* 
controlor tehnic șef, 

controlori tehnici 
principali, 

contabil șef.
Solicitanții trebuie să 

fie ingineri ș să aibe o 
vechime de 3 ani în 
funcție de inginer, iar 
pentru funcția de con
tabil șef studii superi
oare și 5 ani în funcții 
economice.

Cererile împreună cu 
actele respective se vor 
depune la sediul filialei 
din str. Mihail Emines- 
cu nr. 22.

ANUNȚ
Șantierul de construcții 

și montaje energetice Pa- 
roșeni, cu sediul în Pa- 
roșeni, organizează un con
curs în ziua de ЗѲ apri
lie 1963 pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— 1 post de maistru 
principal constructor,

— 9 posturi de mai
ștri constructori.

Condițiile de angajare 
sînt cele prevăzute de ho
tărîrea în vigoare.

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

A N U N Ț
Buteliile de gaze lichefiate se 
folosesc NUMAI IN POZIȚIE 
VERTICALA cu regulatorul 
montat orizontal și ea; seul 

în sus.
Buteliile înghețate NU SE 
PUN IN APĂ CALDA FLA- 
CARA, LINGĂ SOBE SAU 

CALORIFERE.
Pericol de explozie.

Buteliile înghețate se vor tine 
în camere încălzite.
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In favoarea tratativelor 
pentru reglementarea 
problemei Berlinului 

occidental

Un complot pus la cale 
împotriva lui de Gaulle

Rezoluția adoptată de Comitetul 
Executiv al F. M. T. D.

BERLIN 15 (Agerpres).
După ce am trăit două războaie 

mondiale înspăimîntătoare, am des
prins coneluzia că trebuie să se 
ducă tratative pentru ca lucrurile 
să nu ajungă la „întîlniri" pe 
cîmpul de bătălie a declarat scrii
torul vest-berlinez Felix von Lepel. 
Convorbirea unor reprezentanți ai 
populației vest-berlineze cu N. S. 
Hrușciov. a spus el în continuare, 
a constituit un început bun și rod
nic. Se poate și este necesar să se 
vorbească deschis despre toate pro
blemele complicate. Consider 
ca asemenea convorbiri să fie 
ganizate și la nivel oficial.

Ziarele din R. F. Germană
blică, de asemenea, declarația unui 
alt scriitor din Berlinul occidental 

a relevat

util
or-

pu-

— Kurt Hotzell eare 
necesitatea reglementării pașnice a 
problemei Berlinului 
prin tratative. Este necesar, a spus
el, să se organizeze convorbiri re
ciproce. Intîlnirea 
tanti ai populației 
cu N. S. Hrușciov 
rezultate bune pot
discuții. Nu trebuie să existe ob
stacole în calea tratativelor.

occidental

unor reprezen- 
vest-berlineze 

a arătat la ce 
duce asemenea

PARIS 15 (Agerpres).
. Agenția France Presse anunță 

că Ia Paris a fost descoperit un 
nou complot împotriva președintelui 
Franței, de Gaulle. Potrivit agenției 
autoritățile franceze au arestat în 
noaptea de joi spre vineri șapte 
persoane, șase ofițeri superiori și 
o profesoară de limba engleză la 
Școala militară superioară din Pa»

----- -a

ris, bănuite de participare la com
plot. Noi arestări, adaugă Franca 
Presse, au fost efectuate în cursul 
dimineții de 15 februarie.

Popă cwn relatează ziarul de 
seară „Paris Presse l'Intransigeant", 
uft atentat împotriva președintelui ur
ma să aibă loc în dimineața zilei 
de 15 februarie cînd acesta trebuia 
■ă viziteze Școala militară su- 
perio«* diti Paris.

„Vecerneaia Moskva11 despre ^sgătirile 
viitorilor cosmonaut! sovietici

MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 14 februarie, ziarul „Vecer- ’ 

neaia Moskva" a început să publi
ce fragmenle din jurnalul pilotu
lui cosmonaut K. Jurnalul va fi 
tipărit în întregime începînd din 
numărul pe februarie al revistei 
„Aviația și cosmonautica".

Numele complet al viitorului cu
ceritor ai cosmosului nu a fost ci
tat. Autorul își împărtășește im
presiile despre prieteni, despre 
munca și învățătura de toate zi
lele, gîndurile despre profesia sa.

Autorul arată că programul de 
pregătire a cosmonauților „se ex
tinde neîncetat". Cosmonautul K. 
subliniază că cosmonautica nu este 
o disciplină sportivă senzațională, 
ci viitorul omenirii.

In însemnările cosmonautului pe 
ianuarie 1963 se subliniază că „este 
de lucru pînă peste cap". Se mun
cește în fiecare zi: învățătură, an
trenamente la aparate speciale, 
pregătiri în domeniul parașutismu
lui, zboruri în condiții de zi 
noapte și multe altele.

„Dacă ar fi să judecăm 
ritmul actual de dezvoltare
inței și tehnicii, într-un viitor a- 
propiat vor deveni posibile zboru
rile în Lună și în alte planete", 
scrie cosmonautul K.

_=©=_

In Turc.a

BUDAPESTA 15 (Agerpres).
Agenția M.T.I. a transmis tex

tul rezoluției adoptate la sesiunea 
Comitetului Executiv al 
Mondiale a Tineretului 
care s-a ținut între 6 și 
rie la Budapesta.

Sarcina principală a tineretului, 
se spune în rezoluție, constă în 
a lua toate măsurile în scopul a- 
tragerii păturilor celor mai largi 
ale tinerei generații la lupta pen
tru pace și dezarmare. F.M.T.D, 
sprijină pe de-a-ntregul propune
rea de a se convoca o conferință 
internațională a tineretului pentru 
dezarmare, care va

Conferința

și de

după 
a ști-

Federației 
Democrat,
9 februa-

contribui la

dezvoltarea continuă a eforturilor 
tinerii generații în lupta pentru 
pace, pentru independența popoa
relor și coexistenta pașnică a di
feritelor țări. Cu prilejul sărbăto
ririi la 24 aprilie a Zilei Interna
tionale de luptă împotriva colonia
lismului, F.M.T.D. va organiza la 
Alger o mare demonstrație cu spri
jinul organizațiilor algeriene de 
tineret.

Comitetul Executiv al F.M.T.D., 
se spune în rezoluție, cheamă ti
neretul din întreaga lume să spri
jine toate aceste măsuri și totoda
tă să ia parte la pregătirile pentru 
congresul al doilea al tineretului 
latino-amerisan.

-©.

minis- 
P. Bul-

au de-

concediati 27 000 de munci
și muncitoare. In prezent în 
se numără 541 000 de șomeri,
ce constituie 8,3 la sută din

a oamenilor muncii din Ja- 
împotriva capitalului. Oa- 
tnuncii cer majorarea sala- 
și îmbunătățirea condițiilor

portul Yo- 
bază mili- 

în Japonia, 
anunțat în

Peste un milion de copii 
nu pot să învețe

ANKARA 15 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în senatul turc, 

prof. Șevket Rașit Hatipoglu, mi
nistrul instrucțiunii publice, a de
clarat că în anul școlar 1961-1962 
în Turcia au rămas* neșcolarizati 
peste un milion de copii care nu 
au avut posibilitatea să frecvente
ze școlile din cauza lipsei de mij
loace

In 12 588 localități din Turcia, în 
general, nu există școli și învăță
tori. Din cele 745 școlii medii nu
mai 85 dispun de încăperile și 
materialul didactic necesar pentru 
desfășurarea normală a cursurilor.

de presă a lui Kennedy
(Agerpres).
presă din 14

Norstad, dacă Franța va 
să examineze problema 
în cadrul N.A.T.O. a 

numitelor „forțe nucleare

președintelui
Gaulle, în legă- 

poziția pe care 
acesta în problemele 

Pieței Comune eu -

WASHINGTON 15 
La conferința de 

februarie a președintelui S.U.A., 
John Kennedy, s-a acordat o de
osebită atenție situației actuale a 
relațiilor dintre S.U.A. și Europa 
occidentală, precum și perspecti
velor politicii americane în Euro
pa occidentală.

Kennedy a declarat că Statele 
Unite nu intenționează să ia vreo 
contramăsură economică sau poli
tică împotriva 
Franței, de 
tură cu 
s-a situat 
N.A.T.O. și 
ropene.

Președintele a subliniat, de ase
menea, că Statele Unite vor fi ga
ta să examineze propunerea pri
vind crearea Comitetului executiv 
în cadrul Consiliului N.A.T.O., for
mat din reprezentanți ai S.U.A., 
Angliei și Franței, care să aibă 
dreptul să hotărască prin majo
ritate de voturi problema folosi
rii de către N.A.T.O. a armei nu
cleare.

O asemenea propunere, după 
cum se știe, a fost formulată acum 
cîtva timp de generalul Norstad. 
fostul comandant suprem al for
țelor armate NA.T.O. din Europa. 
Kennedy a spus, printre altele, că 
S.U.A. vor fi gata să examineze

SOFIA. La 15 februarie, Todor 
Jivkov, prim secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria 
l-a primit pe noul amba
sador extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în Bul
garia, loan Beldean cu care a a- 
vut o convorbire prietenească.

La întîlnire a participat 
trul afacerilor externe al R. 
garia, Ivan Bașev.

ROMA. La 14 februarie
clarat o nouă grevă națională de 
24 de ore cei 40 000 de mineri 
din Italia care luptă pentru obți
nerea încheierii contractului co
lectiv de muncă și îmbunătățirea 
situației lor materiale.

TOKIO. Vineri, la chemarea 
Consiliului de luptă comună, care 
reunește peste 6 milioane de mun
citori și funcționari, a început tra
diționala campanie de primăvară de 
luptă 
ponia 
menii 
riilor
de muncă.

HAVANA. La Havana a fost 
semnat un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri pe anul 1963 
între Cuba și Republica Democrată 
Germană. Protocolul prevede spo
rirea schimbului de mărfuri între 
cele două țări cu 28 Ia sută în 
comparație cu anul treGut.

PARIS. Agențiile de presă anun
ță că la 13 februarie s-a prăbușit 
în apropiere' de Orleans avionul 
francez „Mirage IV", prototipul 
bombardierelor franceze care ur
mează să fie echipate cu rachete 
nucleare. Avionul s-a prăbușit în 
cursul unui zbor de încercare.

PARIS. Senatul francez a res
pins joi după-amiază cu 182 vo
turi contra 40 și 20 de abțineri 
proiectul de lege propus de gu
vern și aprobat în ajun de către 
Adunarea Națională pentru prelun
girea competenței actualului tribu
nal militar excepțional.

OTTAWA. In Canada continuă 
creșterea șomajului. In ianuarie au 
fost 
tori 
tară 
ceea
întreaga populație aptă de muncă.

TOKIO. Filiala din Yokosuka a 
Sindicatului Național al Muncito
rilor care deservesc trupele ame
ricane a declarat boicot submari
nelor atomice americane care con
form planurilor comandamentului 
american pot intra în 
kosuka, cea mat mare 
tară maritimă a S.U.A.

BONN. La Bonn s-a
mod oficial că a fost inițiată o an
chetă pentru cercetarea trecutului 
politic al lui Wolfgang Fraenkle, 
fost proeuror general al Republi
cii Federale Germane, demis amil 
trecut în urma acuzațiilor cu pri
vire Ia activitatea sa de înalt funs- 
tionar nazist în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

HAVANA. Cu transoceanicul 
sovietic „Baltica" au plecat în 
U.R.S.S. 185 de tineri eubani. In 
U.R.S.S. ei vor urma cursuri pen
tru pregătirea de cadre de pescari. 
In portul Havana aceștia au fost 
conduși cu căldură de reprezen
tanți ai organizațiilor obștești cu- 
bane, de rude și prieteni, de sute 
de locuitori din Havana.

PARIS 15 (Agerpres).
Corespondentul agenției France 

Press, referindu-se la știri sosite 
la Teheran în seara zilei de 14 fe
bruarie din regiunile de graniță 
ale Irakului transmite că luptele 
dintr-o serie de orașe ale Republi
cii Irak nu au încetat ci dimpotri
vă rezistenta fată de noul regim 
se organizează pe o bază mai trai
nică și mai largă. Printre altele 
acest lucru se poate spune des
pre orașul Amara situat pe rîul 
Tigru la 30 km cu granița Iranu
lui. In acest oraș generalii Saui 
și Majid care au scăpat din mîi- 
nile noului guvern regrupează

litre unitățile militare 
anterior si tortele no ului regim 

nitățile militare rămase credincioa
se regimului anterior.

Potrivit știrilor primite se spune 
în comunicat luptele continuă, de 
asemenea, la Kazimaine, suburbia 
Bagdadului.

planul 
accepta 
creării 
așa
multilaterale" și de asemenea, da
că țările europene vor accepta să 
acorde „generalului de Gaulle sau 
premierului britanic Macmillan"* 
dreptul de a le reprezenta intere-j 
sele în Comitetul Executiv ah 
N.A.T.O.

Totodată, Kennedy a subliniat 
că problema folosirii armei nu
cleare este „extrem de complica
tă" din cauza eventualei lipse de 
timp pentru consultări între gu
vernele puterilor accidentale și de 
aceea trebuie în ultima analiză 
șă fie rezolvată în mod uniperso
nal. Astfel, Kennedy a «dat de în
țeles că Statele Unite intenționea
ză șă-și rezerve dreptul „de a 
apăsa pe buton".

Răspunzînd la întrebarea despre 
eventualitatea tratativelor în sco
pul reglementării problemei ger
mane, Kennedy a declarat că „a- 
ceastă chestiune nu a fost încă 
hotărîtă". El a afirmat că „după 
părerea germanilor, securitatea lijj; 
nu ar putea fi garantată fără pre
zența Statelor Unite". Președintele 
a declarat că în aceste condiții 
S.UA. nu-și pot evacua trupele 
din Germania occidentală.

Președintele a răspuns la o se- 
- гіэ de întrebări referitoare la Cu

ba. Din răspunsurile lui 
S.U.A. intenționează să 
activitatea reacțiunii în 
mericii Latine pentru 
forțelor progresiste.

Președintele a confirmat, de a- 
semenea, intenția Statelor Unite 
de a intensifica presiunile asupra 
aliaților lor în scopul reducerii 
continue a navigației și comerțu
lui cu Republica Cuba.

rezultă că 
intensifice 
țările A- 

înăbușirea

PROGRAM DE RADIO
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Mesajul privind situația tineretului american 
adresat de Kennedy Congresului S. U. A.

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Președintele Kennedy а adresat 

la 14 februarie un mesaj Congre
sului S.U.A. în care se ocupă de 
problema tineretului american și 
a viitorului acestuia. In mesaj pre
ședintele Kennedy pune îndeosebi 
accentul asupra insuficienței mij
loacelor de educație aflate la dis
poziția tineretului, agravarea de
licventei juvenile și nivelul de via
tă coborit al unui mare număr 
de tineri americani. In legătură 
cu aceasta, președintele S.U.A. a 
cerut Congresului să adopte o se
rie de măsuri pentru a asigura

locuri de muncă tinerilor care nu 
au posibilitatea să continue stu
diile.

Referindu-se la recomandările 
președintelui Kennedy, agenția 
U.P.I. subliniază că ele „reflectă 
îngrijorarea președintelui fată de 
situația milioanelor de tineri a- 
mericani, îndeosebi a acelora în 
vîrstă între 16 și 21 de ani. Șo
majul în rîndul tinerilor muncitori, 
adaugă agenția, este de două ori 
și jumătate mai mare decît pro
centul pe scară națională. In 
cursul anului școlar 1962-1963

există aproximativ 700 000 de per
soane din grupa de vîrstă 16-21 
de ani care se află în afara școli
lor și nici nu au de lucru. Preșe
dintele. continuă U.P.I., este în
grijorat și de faptul că cazurile 
de delicventă juvenilă prezentate 
tribunalelor au crescut de peste 
două ori în decada trecută, că 
prea mulți copii nu au o dezvol
tare fizică normală față de vîrs- 
ta lor și că mortalitate infantilă 
a crescut în ultimii zece ani, a- 
jungînd să fie mai mare decît în 
alte țării".

'EDAGTIA ST ADMINISTRAȚIA Petroșani; Str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322 automat 269

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Muzică de es
tradă, 8,50 Ghid muzical, 9,30 Tea
tru la microfon pentru copii, 10,30 
Cîntă corul Radioteleviziunii, 11,30 
Vorbește Moscova I 12,00 Muzică 
dm opere, 13,10 De toate pentru 
toti, 14,00 Muzică populară romî- 
nească, 14,40 Interpret! de muzică
ușoară, 16,15 Formații de muzică
ușoară care ne-au vizitat țara, 16,40 
Cîntă Felician Fărcașu și Grigore
Kiazim, 18,00 Concert distractiv,
18,30 Romanțe, 19,00 Arii și duete 
de mare popularitate din operete, 
19,35 „Melodii, melodii” — emi
siune de muzică ușoară romîneas- 
eă, 20,00 Teatru la microfon Pre
miera : „Fedra" de Jean Racine, 
21,21 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8.00 Muzică ușoară, 8,30 
Clubul voioșiei, 9,00 Muzică popu
lară romînească cerută de ascul
tători, 10,00 Scene vesele din ope 
ie, 10.30 Revista presei străine. 
10,38 Muzică ușoară, 11,00 Trans
misiune din sala Ateneului a con
certului corului și orchestrei sim

fonice ale Filarmonicii de Stat 
'„George Enescu”, 13,00 Concert de 
prînz, 14,05 Cîntă Ediht Pieha,
14.30 Cine știe, cîștigă ! 15.15 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
16,08 Cîntece sovietice, 16,30 Con
cert de după-amiază, 17,25 Muzieă 
ușoară cerută de ascultători, 18,05 
Din spectacolele săptămîniî la Tea
trul de Operă și Balet al R.P.R., 
20,05 Muzică ușoară romînească,
20.30 Cîntă Ioana Radu, 20,45 Mu. 
zică de dans, 21,45 Emisiune lite
rară, 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
17 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Transportul; AL. SAHIA: Magis
tratul,- LIVEZENI: Poveste despre 
o fată; ANINOASA: Hatiffa: com
pletare Pictorul Socolov Skalea; 
VULCAN: Acțiunea Cobra, com
pletare Sculptura lui Streikevici; 
LUPENI: Destăinuiri; URICANI: 
Făclii.

Tiparul: ..6 August" Petroșani

S.UA

