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Cu planul îndeplinit ritmic și la toți indicii

Experiența minerilor de la Petrila
In ziua de 7 februarie, minerii de la Petrila au obținut un 

dublu succes; cea țnai mare cantitale de cărbune extrasă pe 
zi în tfltimii 5 ani și productivitatea maximă din ultimii 10-12 
ani. Aceste succese nu au fost întâmplătoare, deoarece încă din 
primele zile de muncă din anul curent la mina Petrila s-a por
nit o largă acțiune tehnico- organizatorică în scopul sporirii 
substanțiale a productivității muncii. Despre experiența acestui 
colectiv fruntaș pe bazin iată ce ne-au relatat:

-—-------------- . *

Ing. Donin Francisc, șeful ser 
viciului de planificare al minei. 

O corelație justă latre 
categoriile de posturi 

prestate
„Ar fi nejust să afirmăm că 

productivitatea medie pe mină ob
ținută la Pefrila este urmarea u- 
nor pregătiri începute în acest an. 
Creșterea productivității medii 
preocupă colectivul nostru din a- 
nul trecut cînd acest indice de 
' iză a sporit de Ia 1,016 tone pe 

ăst cît a fost în 1959 la 1,166 
tone/post în trimestrul IV 1960. 
Pe acest rezultat au fost și sînt 
bazate măsurile tehnico-organiza- 
torice actuale. Noi, cei de la pla
nificare, urmărim evoluția creș
terii randamentelor și corelația 
cu posturile prestate în diversele 
faze ale procesului de producție. 
Așa am constatat că în timp ce 
sporesc posturile în cărbune și în 
abataje, scad simțitor 
prestate la procesele 
Sectoarele, brigăzile 
nerî folosesc mai bine 
se' extinde mecanizarea 
nilor, se extinde armarea moder
nă în galerii. In acest fapt constă 
experiența noastră, adică în co
relarea justă a posturilor presta
te în diversele faze de producție. 
Așa se poate explica de ce în 
luna ianuarie 1961 randamentul 
mediu obținut la Petrila a sporit

post urile 
auxiliare, 
de mi- 
utilajele, 
operațiu-

1000 tone de cărbune 
peste pian

In anul trecut colectivul secto
rului V Lonea s-a achitat cu cin
ste de sarcinile avute. In ianua
rie 1961 el și-a depășit cu 287 
tone de cărbune planul lunar, 
primele zile lucrătoare din 
bruarie el și-a depășit planul 
700 tone de cărbune.

Sectorul V Lonea are acum
plus de producție de aproape 1000 
tone de cărbune față de planul 
anual la zi, depășire pe care mi
nerii săi au decis s-o sporească.
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în aceste locuri în trecut n-a fost nimic
V

la 1,230 tone pe post, de ce în 
februarie acest indice a crescut la 
media de 1,279 tone pe post Co
relația aceasta a dus ta următoa
rele rezultate: randament în căr
bune : 4,060 tone pe post, iar în 
subteran: 1,490 tone pe post.

Mijloacele de care dispunem, 
condițiile de exploatare existente 
acum, ne permit să obținem un 
nivel tot mai înalt la randamen
te și deci să depășim considera
bil sarcina medie planificată".

Tehnicianul Tenezler Ștefan, 
șeful sectorului III:

Aceeași atenție 
fiecărui loc de muncă

„Dacă pe mină s-a ajuns la 
media de 1,279 tone pe post, nu-i 
deloc de mirare. Sectorul nostru, 
care are o pondere de circa 31 la 
sută în producția totală a minei, 
muncește acum cu o productivi
tate medie de 3,544 tone pe post, 
iar în abataje se realizează zilnic 
600 kg. de cărbune pește plan de 
fiecare post prestat. Toate brigă
zile sectorului și-au depășit pla
nul lunar la zi. Maiștrii și teh
nicienii Sectorului acordă aceeași 
atenție tuturor locurilor de mun
că în scopul asigurării celor mai 
bune condiții de muncă. In asta 
a constat secretul nostru, dacă-1 
putem numi așa, în buna organi
zare a muncii, lin alt factor prin
cipal. îl formează munca entu
ziastă a tuturor minerilor noștri. 
La abatajul- condus de Cotoară 
Victor, de exemplu, se muncește 
cu un randament mediu de peste 
10 tone pe post, iar la brigăzile 
conduse de Kando Nicolae, Ma
rian Simion, Purda Constantin 
ș-i Cîșlaru loan se extrage pe zi 
în medie cîte 8—8,500 tone de 
cărbune de fiecare post prestat. 
Colectivul sectorului III a hota- 
rît ca în întîmpinarea alegerilor 
de la 5 martie să extragă peste 
planul primelor două luni cel 

j puțin 3.200 tone de cărbune. Pî- 
nă acum avem deja o depășire de 

' plan de 2.780 tone cărbune. Avem 
create toate condițiile să depășim 
angajamentul luat".

Pe un platou întins de lîngă cartierul Grafit unde în trecut n-a fost nimic, se înalță acum 
clădirile impunătoare ale complexului școlar din Lupeni unde sute de tineri învață meseria de 
mecanic și electrician de mină, lăcătuș etc. In clișeul de față se vede doar o aripă a comple
xului școlar care, pe lîngă sălile de cursuri și atelierele bîne înzestrate, are și un cămin unde 
viitorii meseriași au asigurate condiții optime de viață.
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Minerul Sălceanu Petru

Cu ani în urmă, pe vremea regimului burghezo-moșieresc, 
cei ce doreau să meargă de la Uricani la Lupeni, de la Ani- 
noasa la Petroșani ori în altă parte, trebuiau să se scoale cu 
noaptea-n cap și s-o pome ască pe jos avînd ca tovarăș de 
drumeție toiagul, noroiul și băltoacele drumului. Astăzi loca
litățile Văii Jiului sint legate între ele cu drumuri asfaltate. 
Zeci de auobuze elegante, fabricate în țară, circulă continuu 
pe șoselele netede, asigurînd un transport rapid și ieftin. In 
clișeu : două autobuze în plină cursă.

i tIa

Mulți mineri, tehni
cieni, ingineri îi cer 
sfatul, îi ascultă părerea 
despre anumite treburi 
minerești. In sector, de la 
vagonetar la maistru, îl 
cunosc toți. El de aseme
nea, îi cunoaște pe toți, 
se interesează de munca 
lor. Așa-i Sălceanu Petru 
— spun muncitorii — ar
gint viu și nu alta. Nimic 
nu-i scapă. Se ocupă cu a- 
celași entuziasm de proble
mele de producție ca și 
de nevoile oamenilor. Mi
nerii nu-l laudă degeaba. 
Cînd i s-a încredințat con
ducerea unei brigăzi co
dașei Sălceanu le-a spus 
ortacilor : flăcăi, ce ziceți, 
arătăm celorlalți ce putem 
sau ba ? Și „flăcăii" s-au 
avîntat la muncă.

Altădată, cînd în aba
tajele situate pe stratul 
V au apărut intercalații 
de piatră mai groase, tot 
Sălceanu i-a îndemnat pe 
brigadieri să puște piatra 
separat și s-o depoziteze 
in nișele făcute în culcu
șul stratului.

Astfel, minerul Sălcea - 
nu Petru a.âștigat tot mai 
mult încrederea și prețui
rea tovarășilor

muncă. O dată, din cau
za unor ortaci mai tineri, 
in abataj treburile nu 
mergeau cum trebuie. Du
pă șut, Sălceanu i-a invi- 
țat să meargă cu el. Nu 
i-a mustrat. Din contră, 
blind și cu răbdare le-a is
torisit copilăria și tinerețea 
sa. Povestea, deși scurtă, 
i-a convis, Pe timpul regi
mului burghez, Petruț, fe
cior de țărani pălmași, co
pilandru slăbuț și bolnav, 
slugă la chiaburul Oprea 
Soreanu din satul Brăniș-

te, credea că nu va scăpa 
niciodată de foame, oca
ră și zdrențe.

Mai tirziu, în anii re
gimului democrat, organi
zația U.T.M. l-a trimis la 
școala S.F,U. în Valea 
Jiului. Pe atunci în Valea 
Jiului nu existau cămine 
confortabile, cluburi și a- 
tîtea minunății ca azi. 
Nici în mină nu era 
ca acum. Totuși mina, 
care devenise un bun al 
celor ce muncesc, l-a cu
cerit.

...Tinerii au înțeles, nu 
au mai lipsit nemotivat.

Plin de inițiativă, har
nic, oricînd gata să dea o 
mină de 
comunist 
s-a făcut 
cei care 
trecute, 
populară 
la școala nr. 2 din Lu
peni minerul Sălceanu Pe
trii a fost propus candidat 
al F.D.P. pentru circum
scripția orășenească nr. 29.

A. NICH1FOREL

ajutor, minerul 
Sălceanu Petru 
îndrăgit de toți 

îl cunosc. Zilele 
într-o adunare 
care a avut loc

Sala de spectacole a 
clubului muncitoresc din 
Aninoasa a găzduit un nu
măr mare de oameni îh 
după-amiaza zilei de 8 
februarie, cînd a avut loc 
prima întâlnire a alegăto
rilor cu candidații lor în 
alegerile de la 5 martie.

Pe scena împodobită 
cu flori, la masa prezi
diului, au luat loc patru 
candidați. Erau harnicul 
miner Cristea Aurel, care 
candidează în alegerile 
pentru Marea Adunare 
Națională în circumscrip
ția electorală nr. 9, teh
nicianul Anca Alexandru, 
propus pentru a candida 
în circumscripția electora
lă regională nr. 76, tova 
rășul Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petro
șani, propus de aninoseni

(Continuare 
în pag. 3-a) <
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La prinsa vedeue nu 

deosebește ai nimic 
oricare medic în exerci
țiul funcțiunii. îmbrăcat 
în halat alb, consulta cu 
atenție un bolnav în ca
binetul medical. Așa l-am 
găsit pe doctorul Isacu 
Fulviu, directorul spitalu
lui din Vulcan. în ciuda 
fizionomiei impunătoare, 
vorba-i domoală, expri
mă bunătate, calmul o- 
mului sigur de sine. Ni
ciodată nu ai să-l vezi 
încruntat. Așa-i întotdea
una doctorul Isacu Ful
viu : bine dispus, calm, 
vioi-.

Atenția și grija cu
ț care îi tratează pe bolnavi
*
I dragostea oamenilor din
4 Vulcan. "
*

se 
de

Isacu are un cuvint bun 
de spus, pe fiecare îl în
curajează cu cite o vor-

ECTOR
Cluj. S,-a spe-

i-a adus simpatia și

Pentru fiecare
din pacienții săi doctorul

bă de duh. La spitalul 
din Vulcan lucrează ca 
medic de mai bine de
11- ani. A venit aici ime
diat după absolvirea Ins
titutului medico-f arma

ceutic din 
cializat, devenind medic 
primar la secția boli
contagioase. S-a căsăto
rit, și-a format o gospo
dărie ; cum s-ar spune a 
devenit vulcănean neaoș. 
Din 1958. doctorul Isacu 
este directorul spitalului 
din Vulcan.

Fața spitalului s-a 
schimbat mult în ultimii 
ani. A fost înfrumuseța
tă curtea, în fața fiecărei 
secții amenajîndu-se __păr- 
culețej iar la policlinică 
o grădiniță cu flori. în 
incinta spitalului a fost 
pietruit drumul, a fost 
refăcut gardul de fier din 
jurul spitalului. De ase
menea au fost construite

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Dedicată celor cart răs
pund de calitatea cărbune
lui de alocație la Lonea, 
unde grămezi de praf de 
cărbune, din care s>ar pu
tea face brichete, ее insane 

pe străzi.
A trecut un camion
Și-a lăsat etajelor ’

• Gratuit, fi-adufi plocon
• Bulgirfl-abotajelor.
j Și-ntorcindu-fi fetele
* Roaba si le vadă, 
j Au ieșit lopețile,
î La cărbuni, in stradă.
. O căldare, cam turtită, 
ț Fără pic de grafie, 
» Veste aducind, fVptiti,
• A făcut senzație :
■ Cică la siloz, la mină,
• Ciuru-i lipsă, deastădată, 
ț Și cărbunele-n mașină...
• Cade-amestecat cu piatră ! 
J Ș-auzind, din sobă, focul, 
ț Știrea asta stranie
ț Ifi trimise prin tot locul, 
î Fumul în bejanie.
\lar un ciur cu plasa moale
* Ruginită și cam veche,
« La „mârunta-i" de la poale 
t li șapte fie la ureche :
♦ — uPre/и '■ — s-a ales din tine,
j fiind prea- mult, în ort, pușcată.
* Cînd mașina, mîine vine, 
J Pe gunoi, ești aruncată,
* Un făraș, muncind cu Sete, 
£ Zice citre-o sapă :
> „Șoro-i bună : de brichete,
• Da ce-o dă... pe apă i“...

* ION MAGAZIONERII
♦ Lonea

Ф
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Supranormativ de... birocrație
Sînt fel de fel de condiții. Li

nele bune, altele rele, unele o- 
blective altele neobiective. Ori
cum, chiar dacă-s rele, condițiile 
pot fi îndreptate cînd omul își 
dă silința. Iarnă. Acest cuvînt te 
trimite să vezi zăpadă, gheață, 
să te gîndești la macazuri în
ghețate, să vezi greutăți la trans
port și aprovizionare etc.

Iarna nu poate schimba însă 
anumite practici care s-au cimen
tat la magazia de materiale a 
E. M. Aninoasa. Acest anotimp 
nu a reușit să descătușeze anu
mite persoane din ghearele biro
crației.

Și fiindcă este vorba despre o 
magazie cu nărav, hai să vedem 
cum stă cu stocul de birocrație 
care Mici e supranormativ.

Ca orice magazie și cea de la 
E. M. Aninoasa are materiale și 
zile fixe pentru distribuirea lor. 
Pînă aici toate bune. Iți trebuie 
o bucată de furtun ? Bine! Faci 
bonul care trebuie mai întîi 
ștampilat, semnat. După 2—3 ore 
de fugă pe la contabilitate și 
servicii te prezinți cu el la 
gazie să-ți ridici furtunul, 
ales că e zi de distribuire.

Aici începe necazul. Nu-i 
un capăt de furtun în toată 
Razia.

— Mai încercați mîine. poate... 
Și „mîine" au sosit furtunuri. 

Bun’, fel bonul ștampilat, sem- 
și Iată-te din nou la

nici 
ma-

sosit fur-auzit că a

nu ? 
de distri-

Peisaj 
de

Dacă munții 
oe împrejmutesc 
Valea Jiului au 
îmbrăcat cușma 
groasă de nea, 
la poalele lor 
iarna a fost mai 
zgîrcită. Puține 
au fost zilele 
cînd mantia albă 
a zăpăcii a aco
perit orașul Pe
troșani. Fotore
porterul nostru a 
ținut să prelun
gească măcar în 
miniatură acest 
decor imortalizîn- 
du-1 pe peliculă.

a-

PATOU
Doctorului Vlad Constantin, 

propus candidat de deputat în 
legerile din 5 martie.
Pentru obște-жі făcut mult 
(cetățenii, toți au zis). 
Șl-ntruniți intr-un „consult" 
Loc în Stat ei ți-au... „prescris".

In secțiile de spălare și flota- 
țle ale preparației Petrila curățe
nia lasă de dorit.
Iluminatul, neglijați 
Să nu se vadă murdăria, 
Mal bine ar fi să încercați, 
Să mai... spălați... spălătoria.

.îi'

Direcției comerciale din C.C.V.J. 
pentru slaba aprovizionare a ml- 

zi de alergătură, minerul poate 
primi furtunul care-i trebuie 
abataj.

Alteori ceri „magaziei să 
ducă materiale de un fel și 
comandă cu totul altceva .

Dar dacă proverbialul Grigore 
a băut vrtnd nevrînd aghlazmă, 
sectorul de investiții nu poate fo
losi blocuri de „dublă" pentru 
galerii simple sau blocuri de puț 
pentru suitori. Investițiile cer ma
teriale care le trebuie imediat, 
magazia zice da și... vin mate
riale care nu mal găsesc între
buințare. Sectorul vrea să-și fa
că planul, minerii vor să-l depă
șească și lată că unii încurcă 
treburile. Oare nu ar fi bine să 
vrea și conducerea magaziei să 
țină seamă de nevoile imediate 
ale solicitanților. ?

G. TĂCIUNE
к

Cine a tăiat vîrful Re t e z at ut ui ?

I

1
I

Nici un pisc nu a stârnit, pro
babil, strunele lirei populare 
atît de mult ca Retezatul. For
ma lui ciudată, fără vîrf, ca o 
piramidă teșită sau ciuntită, a 
inspirat legende și povestiri 
balade și basme, scornite de 
imaginația bogată a poporului. 
Este interesant de arătat că a- 
ceste comori folclorice au luat 
naștere concomitent la olteni, 
bănățeni și ardeleni, adică la* * 
vecinii mai apropiați al munte
lui cu numele atît de curios ce 
trebuie explicat.

alte 
ma
mei

nat etc., 
magazie.

— Am
tun ?

—■ Polmîine!
— Bine dar a sosit.
— Da, dar nu e zi 

buire.
— Dar minerii,..
— Poi-mti-ne!
Si uite așa se face că аЫа 

„polmîine", care e de fapt l opta

De ca tocmai .. . ____  .
Potrivit versiunii orale, această 
măreață operă a 
creația zmeilor sau a unor eroi 
populari cu forțe gigantice. Po-

„Retezatul" ?

naturii este

I
Ж

Lupeni cu praf inert (nece 
șistificării) și alte materiale.
lucru simplu, dar și cert, 
Vă recomandăm, bădie

RÎNDURI
nei
sar
Un
Noi
Lupenilor, dați praf inert,
Și mai ieșiți din... inerție!

Celor care întîrzie repararea 
băii și a vestiarului de la arena 
de fotbal Parîngul Lonea.
Reparații așteptăm,
Și pe scurt vă dăm de știre 
Un penalti... vă dictăm 
Pentru slabă pregătire.

I

ȘOBOLANII ÎNTRE
în magazia minei Vulcan stau sub cheie 

bine de 2 ani, sute de cărți ia loc să fie daM

bitrînețe.

— Masa-i pusă, bai la mincer e, frate.
— Vin dar tare mi-e frici 

huzurul nostru.
— N-ai nici o griji. Pini se gindesc cei ce răspund de acești ♦ altfel: pe dv. poate să vă vad? 

cărfi să le ridice ajungem la bitrînefe.
— Taci să nu te audă cineva ci doar mmm copii fi nepoți.

vestea spune că pe vremea cînd 
trăiau încă uriașii, Retezatul a 
vea căciulă ca toți munții. Un 
uriaș însă, trăind în dușmănie 
cu vecinii săi, a aruncat odată 
cu mînie o cormană de plug du
pă unul din el, iar acesta ferin 
du-se fierul s-a lovit de munte 
și i-a retezat vîrful. Așa a ră
mas Retezatul fără moț și cu 
numele după chipul și asemăna
rea sa.

Basmul vorbește de Alib-Im- 
părat care domnea prin Țara 
Hațegului, unde se aclulse și 
un zmeu năprasnic ce înghițea 
codanele. De teamă să nu-și 
piardă mîndrețea de fată, îm
păratul a pua străjl împătrite

— Un kilogram de miere conți*  
ne nectarul a 15.000,000 flori.

— Peste 90 la sută din compo
nentele mierei trec în singe fără 
nici o transformare. Acetilcolina. 
care se găsește în miere în canti
tăți infime, are o acțiune puter
nică de coborirc a tensiunii.

— Mierea sporește conținutul 
de hemoglobina al sîngelui și este 
foarte utilă în bolile de ficat, in 
unele boli de inimă și pentru den-

----------------- O

INSTANTANEE
Nu-i

— Noroc Ștefinică.
— La fel Gicule. Da'

ne, ce cauți la Vulcan l
— Cu treburi băiatule,

I o c

buri.

i-e spu-

cu tre

Tot nu ne-ат văzut 
bei să mergem să 

/ierți.

noi de 
luăm o

înghețat

mult, 
țuică

— Bucuros, că mi-au înghețai 
ciolanele, intrăm la expresul de 
colo ?

— Acolo nu-i loc, Gicule.
— Cum nu, ci doar localul se 

vede mare ?
~ O fi el mare pe din afară 

dar înlăuntru abia te mifti. Pe lin
gă asta e și miros ci mt are ven
tilator.

— Și de се-i strimt ca într-o cu 
tie ?

— Pentru că ambalajul se ri
dică din an în paște ți nici maga
zie pentru el n-au.

— Dar cei ce ar trebui să răs
pundă de ridicarea ambalajelor ce 
fac ?

Nimic, Ei nu stau la strîm- 
Ware.

Lenea bat-o vina...
Noaptea s-a lăsat ca de o 

bicei deasupra Vulcanului învelin- 
du-l în mantia ei neagră. Jos. îri 
adincul minei, se lucra cu hărnicie * «
Zeci de vagonete cu cărbune trase,*  ANFCDnTF * 
de locomotive electrice cu troley X Л ii L, v Iz yj 1 »
ți acumulatori se îndreptau grăbi- X • Marele fabulist rus I. A. ♦
te spre pu[. Nici aid Vagoanele ♦ Krilov se afla în vtaită la niște •

♦ cunoștințe. Cînd să se așeze *
♦ oaspeții la masă, s-a constatat * 

FI ♦ că sînt 13 persoane. Gazda, su- j
ж J perstlțioasă, se alarmă, dar ♦ 

de mai X scriitorul o liniști numaidecît: * 
clubului • — Nu vă necăjiți, doamna X

♦ mea. Puteți considera că sîntem X
♦ paisprezece ; am să mă strĂdu- ♦

Iese să mănînc cît doi... ♦

vreme — îi spuse Sandunov
♦ sincer, bucuros de această în
♦ tîlnire.
♦ — Nici nu e de mirare —
♦ îi răspunse secretarul — sînt 

să nu se termine odată și odată tu * ocuPat domnule !
♦ pentru dv. problema

și ca acestea să vadă bine, să 
nu le stea muntele piedică ve
derii, l-a retezat raomîia Ortu
lui cu însuși paloșul său. Dv-a- 
tunci, de cînd i-a scurtat Alb- 
Impărat, îi zice Retezatului așa 
cum îi zice.

Alt basm grăiește de cele 3 
ztne, fete de uriaș, cu părul de 
aur, care și-au clădit singure 
cetățile. Invidioasă, una din ele, 
voind să distrugă cetatea ztnel 
de la poalele muntelui Retezat, 
a aruncat mistria, cu care abia 
terminase de zidit, spre cetatea 
rivalei. Ura a făcut-o însă să 
azvîrle unealta cu mai multă 
putere decît era nevoie și astfel 
a ciuntit vîrful de munte din 
spatele cetății. 

:♦
a

ti(ia copiilor. Mierea este consi
derată drept unul dintre cele mai 
importante alimente pentru copii.

— S-a descoperit de curind că 
mierea poate fi împiedicată să cris
talizeze dacă i se adaugă o canti
tate foarte mică de acid isobutitic 
sau de acid sorbic. Dacă albinele 
gustă dintr-o soluție zaharată în 
câte s-au adăugat acești acizi, mie*  
rea pe care o vor face au mai 
cristalizează.

pline nu făceau mulși purici că 
băgate în colivii și agățate de cab
lul de oțel o luau din loc spre 
suprafață. Dar ce s-a înfimplat la 
separație de treburile nu merg ca 
de obicei ? O fi vreo defecțiune 
undeva f Că e destul ca o mică 
rotiță din angrenajul separației să 
se defecteze ca lucrurile să nu 
meargă cum trebuie. Frămintai de 
acest lucru, tovarășul Cotoț losif, 
șeful exploatării porni să vadă 
ce-i.

Toate mașinile erau în bună 
stare. Atunci care-o fi necazul f 
lntr-un cotlon întunecos i se păru, 
că vede o mogîldeață. Ce-o fi oa
re ? — se întrebă. Cend ajunse mai 
aproape, văzu că mogîldeața sfo
răie de parcă ar fi minat porcii la 
jir. Era Enacbe loan căruia " • 
semne i-a părut tare dulce s< 
nul în timpul șutului. Mai încolo 
a mai dat de cîțiva somnorici.

— Hodinâ ușoară puișorilor. 
Voi sînteți cei ce încurcați produc
ția ? Și eu care credeam că-i vreo 
hiba mai mare — făcu șeful. Apoi 
dacă-i vorba de lene bat-o vina 
are și ea leac. Vă punem să vă 
judece colectivul.

Judecata a prins bine. Dovadă 
că cei cu musca pe căciulă s-au dat 
pe brazdă.

D. CR1ȘAN

• Celebrul actor rus Sila Ni- * 
koleevici Sandunov se întîlni cu ♦ 
un cunoscut pe care nu-1 mal • 
văzuse de mult. Intre timp a- X 
ceste din urmă urcase treptele ♦ 
ierarhiei și ajunsese prkn-secre- ♦ 
tar senatorial. X

— Ce s-a întîmplat cu dv. > î 
Nu v-am văzut de o mulțime d₽ X♦*

* * 

*•
Bineînțeles. • 

se pune ♦
1 *

♦oricine în schimbul unei jumă-
♦ tăți de rublă 1♦♦
♦*♦*♦♦
♦

li

— Asta așa e! — replică Se 
Sandunov. La excelența dum 
neavoastră e greu să pătrunzi 
numai cu o Jumătate de rublă ’

*♦
*

♦
• Voltaire a fost întrebat o- 

dată:
— In ce raporturi vă aflat i 

e cu dumnezeu ?
♦ — Ne salutăm, dar nu vbr-
♦ bim — a răspuns scriitorul.
♦«
♦
**♦♦

*♦

*♦
♦ ♦
*

• Un om. fiind pe punctul 
de a se îneca în mare. începu 
să ceară ajutor Iul dumnezeu.

— Dă din mîini și ai să 
scapi I — auzi el un glas de X
sus.

Dar nu era dumnezeu, 
marinarul de serviciu din 

J pa de aalvare, care făcea 
♦ ne faleză

Era * 
echi- • 
plajă !

* **»*********************w.«
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IN INTÎMPINAREA ALEGERILOR
Candidații și alegătorii

la sfat despre treburile comunei
(Urmare din paf. I-a)

candidat în circumscripția' ni. 95 
a orașului regional Petroșani și 
responsabila centrului de radiofi- 
care, Liciu Lucia, candidată în 
circumscripția orășenească ar. 100 
Petroșani și comunală nr. 17.

Scopul adunării era de a dis
cuta împreună — candidații și 
alegătorii — problemele de inte
res obștesc ale comunei. După ce 
tovarășul Raczek loan, din partea 
Consiliului orășenesc F.D.P. Pe
troșani, a deschis adunarea, au 
luat cuvîntul mai mulși partici
pant!. Prin cuvinte simple ei au 
înfățișat realizările frumoase ob
ținute de sfatul popular Aninoasa 
care, cu sprijinul deputaților și al 
cetățenilor, a schimbat înfățișa
rea comunei într-o adevărată gră
dină. Asfaltarea șoselei Aninoasa- 
Iscroni, numeroase îndiguiri, păr- 
culețele amenajate, deschiderea u- 
nor unități comerciale vin să con
firme rodnica activitate a deputa
ților și a cetățenilor comunei. Par- 
ticipanții la adunare nu s-au măr
ginit numai la trecerea în revistă 
a realizărilor. Ei au dezbătut a- 
niănunțit posibilitățile de a obține 
noi succese în domeniul mai bu- 
->ei gospodăriri a comunei, a in*  
.umusețării ei, a satisfacerii ce

rințelor mereu crescânde ale lo
cuitorilor.

— Noi nu ne putem mulțumi nu
mai cu realizările de pină acum 
— a spus învățătorul Simo Iosif. 
Pentru înfrumusețarea localității 
noastre am vrea să introducem 
iluminatul fluorescent. Și încă ce
va : avem tineri dornici de a-și 
continua studiile. Pentru ei e greu 
să se deplaseze zilnic în orașele 
învecinate unde în prezent sînc 
școli medii. Să studiem posibili
tatea de a deschide la noi o școa
lă serală.

— Propunerea tovarășului Simo, 
a spus directorul școlii de califi-' 
care, Fogel Francisc, se va putea 
mai ușor realiza dacă actuala clă
dire a școlii de calificare, construi
tă în anii puterii populare, va fi 
destinată acestui scop. Iar școala

de calificare să-și găsească spațiu 
în incinta minei.

A luat apoi cuvîntul tehnicianul 
Velea Vasile.

— Tovarăși, a spus «1, avem în 
prezent un autobuz care asigură 
intr-o măsură oarecare transportul 
locuitorilor pe ruta Petroșani — 
Aninoasa. Să studiem posibilita
tea de a introduce un autobuz 
local Aninoasa — Iscroni, care să 
facă legătura cu autobuzele care 
merg spre celelalte orașe.

— Din Aninoasa, a spus apoi 
tînărul medic Văcaru Nicolae, sînc 
trimiși la Petroșani sau Lupem 
mulți locuitori pentru diferite a- 
nalize de laborator. Dacă în ca
drul dispensarului nostru ar lua 
ființă un laborator s-ar ușura 
mult atît deplasarea pacienților dt 
și munca noastră.

Discuțiile au continuat. Gos
podina Popa Ems, a arătat nece
sitatea reparării și înfrumusețării 
unei străzi din cartierul Gheorgbe 
Gheorghiu-Dej, Miu Ioana, subli
niază necesitatea îmbunătățirii a-

provizionării cu apă potabilă a 
celor 52 de familii din cartierul 
de jos al comunei.

Au luat cuvîntul și candidații. 
Tovarășul Lazăr David a spus 
printre altele :

— Gu sprijinul dumneavoastră 
vom putea realiza multe. Să ne 
angajăm împreună ca pînă la săr
bătoarea muncii, ziua de 1 Mai, 
să iluminăm cu neon strada prin
cipală din Aninoasa. In continua
re tovarășul Lazăr David a rele
vat că o parte din propunerile fă
cute de alegători ca cele referi
toare la introducerea autobuzului 
local, îmbunătățirea aprovizionării 
cu apă, înfrumusețarea comunei — 
pot fi rezolvate în scurt timp — 
iar celelalte propuneri necesită o 
studiere mai aprofundată și un 
termen mai lung de înfăptuire.

Sutele de alegători prezenți la 
întâlnirea de miercuri după-amiâ- 
ză și-au manifestat dragostea față 
de candidații lor, cărora le vor 
da cu toată încrederea votul în 
alegerile de la 5 martie.

■D-----------------

Cînd nu e director
(Urmare din pag. l-a)

o bucătărie nouă, o ușcătorie și 
spălătorie precum și o crescătorie 
de porci. Porcii au fost hrăniți 
din deșeurile alimentare ale spi
talului. Acest lucru a dus pe de 
o parte la îmbunătățirea alimen
tației bolnavilor și pe de altă par
te la o economie pentru spital de 
peste 35 000 lei. Toate acestea au 
fost făcute prin muncă voluntară.

Și spitalul a fost înzestrat cu o 
seamă de aparate intre care trei 
aparate Rontgen, un bloc de ste
rilizare, aparatură pentru secția 
Chirurgie etc.

Ca deputat, doctorul Isacu F. a 
mobilizat cetățenii din circumscrip
ția sa la o serie de acțiuni de folos 
obștesc ca: repararea drumului care 
duce la spital, plantarea a 40 de 
pomi pe strada Malinovski, dife-

rite reparații la case, garduri etc.
Pentru felul cum a muncit ca 

medic și cetățean, pentru calități
le sale de bun gospodar, doctorul 
Isacu a fost propus pentru a treia 
oară candidat în circumscripția 
electorală nr. 14 a orașului Vul
can fiind totodată propus candi
dat și pentru circumscripția electo
rală nr. 131 a orașului regional 
Petroșani. Vestea că a fost propus 
din nou candidat a făcut repede 
înconjurul Vulcanului. Cetățenii au 
primit cu bucurie această știre. La 
întîlnirea pe care a avut-o de cu- 
rînd cu alegătorii, aceștia și-au 
exprimat incăodată încrederea in 
candidatul lor — doctorul Isacu 
Fulviu, angajându-se să-l ajute cu 
toții în realizarea atîtor lucruri 
bune pe care le vor face împre
ună.

Activai conMctatai «răscitesc de partid
Activitatea neobosită și iniția

tiva creatoare a membrilor de 
partid constituie unul din izvoa
rele tăriei partidului nostru. 
Muncind zi de zi în mijlocul ma
selor, membrii de partid le mo
bilizează la înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste. îndeplini
rea cu succes a hotărârilor parti
dului și guvernului se poate asi
gura numai dacă în activitatea 
lor, comitetele de partid, se spri
jină pe un puternic activ de 
partid.

In activul de partid comitetele 
de partid trebuie să atragă pe 
cei mii buni membri de partid, 
cu nivel politic și ideologic ridi
cat. cu o temeinică pregătire pro
fesională și cu experiență în mun- < 
ca de partid, oameni care se bu
cură de prestigiu și au influență 
în masa largă a celor ce mun
cesc.

Din activul de partid al unui 
comitet orășenesc de partid este 
bine să facă parte cei mai buni 
Secretari și membri ai birourilor 
organizațiilor de bază, membrii 
de partid din conducerile organi
zațiilor de masă, a organelor de 
stat, a întreprinderilor și insti
tuțiilor, fruntași în producție, oa
meni care pot să ajute comitetul 
de partid în rezolvarea sarcini
lor ce-i revin.

Cu activul de partid comitetele 
orășenești trebuie să desfășoare 
0 muncă temeinică, permanentă, 
să se ocupe de ridicarea nivelu
lui politic și ideologic al aces
tuia, să convoace cu regularitate 
adunări cu activul. în care să fie 
dezbătute cele mai importante 
probleme economice șl politice.

în adunările de activ comite
tele de partid au posibilitatea de 
a dezbate măsurile practice ca

trebuie luate pentru îndeplinirea 
diferitelor hotărâri. Totodată a- 
dunările activului de partid per
mit scoaterea la iveală a lipsu
rilor și găsirea căilor pentru 
îmbunătățirea muncii, ele fLkid 
□ expresie vie a democrației in
terne de partid.

Comitetele orășenești de partid 
din Valea Jiului și-au îmbunătă
țit în ultimul timp munca cu ac-

Viața de partid
tivul de partid. S-a mărit numă
rul tovarășilor din activul de 
partid,' se convoacă adunări ale 
acestuia, este consultat în proble
mele importante ale muncii.

Așa de exemplu, activul comi
tetului orășenesc de partid Pe
trila numără 87 tovarăși. Prin
tre aceștia sînt tovarășii Bucur 
Vasile, Balog Iosif, Stolcan Pe
tru, Corcotă Alexandru și alții. 
Activul de partid își desfășoară 
munca pe raimuri de activitate. 
Astfel, o parte din activ este an
trenată în probleme economice, 
alta participă la mutica de pro
pagandă și agitație, iar unLi to
varăși din activ sprijină comite
tul de partid în mutica organi
zatorică.

In ultima perioadă de timp ac
tivul de partid a fost convocat 
de mal multe ori. In cadrul adu
nărilor de activ s;au dezbătut 
probleme ale muncii de partid, 
probleme de producție și s-au 
stabilit măsuri practice care să 
ducă, la îmbunătățirea muncii.

La împărțirea tovarășilor din 
activul de partid de a se ocupa 
de o anumită ramură de activi
tate, comitetul orășenesc de partid

s-a orientat în mod just, a ținut 
seamă de pregătirea tovarășilor 
respectivi, de competența lor în 
rezolvarea problemelor. Așa de 
exemplu, de problemele de pro
pagandă și agitație — printre al
ții — se ocupă tovarășii Stoican 
Petru, directorul școlii medii, 
Corcota Alexandru, propagandist, 
de problemele economice tovară
șii Mezeș Alexandru, Breazu Cor
nel, ingineri, Kalman Dionlsie, 
tehnician și alții.

In munca cu activul de partid 
are o mare importanță — înafară 
de ținerea cu regularitate a unor 
adunări bine pregătite — antre
narea acestuia la controlul înde
plinirii anumitor hotărâri. De a- 
semenea activul de partid poate 
aduce o mare contribuție la ge
neralizarea experienței pozitive 
dobândite de unele organizații de 
bază în diferitele domenii de ac
tivitate. Totodată activul fără de 
partid poate fi folosit în munca 
de propagandă și munca politică 
de masă.

Comitetul de partid al orașu
lui Petrila a format din activul 
său mai multe colective pe pro
bleme ca învățământ de partid, 
agitație, muncă culturală, învă*  
țămînt de stat. Cu ajutorul acti
vului problemele pot fl mai bine 
cuorinse și rezolvate.

Pentru ca munca cu activul de 
partid să se rădice la nivelul sar
cinilor este necesar să fie antre
nați în activitate toți tovarășii," 
să fie lărgit cu noi cadre, să 
crească grija pentru educarea 
marxist-leninistă a acestuia în 
vederea creșterii simțului de răs
pundere în traducerea în viață a 
sarcinilor ce stau în fața comi
tetului orășenesc de partid.

P. UNGUR

PUBLICITATE

I întreprinderea de explorări Lupeni î
J cu sediul în Lupeni str. Avram lancu nr. 1 J
* angajează maiștri mecanici și maiștri sondori $ 
I Doritorii trebuie să posede diploma de maistru In ț 

î specialitatea respectivă sau o vechime de 12 ani ca ♦ 
S maistru ia data de 1 iulie 1956. $
X Informații suplimentare la serviciul organizării | 
j muncii al I. E. Lupeni.

«<
li!l■!

ii
»*

Preparația cărbunelui Petrila
ține în ziua de 15 februarie 1961, orele 9 la sediul pntpa- 

rației un concurs pentru ocuparea unui post de
MAISTRU ELECTROMECANIC

Se pot prezenta la concurs cei care au diploma de maistru 
sau diploma de absolvire a unei școli 
care la data de 1 iulie 1956 aveau o 
funcția de maistru.

Cererile însoțite de actele necesare
sediul preparației cărbunelui Petrila, unde se pot obține Infor
mații suplimentare.

tehnice echivalente, sau 
practică de 12 ani în

se pot depune zilnic 1*

іиігліѵ ЛѴЛ

Exploatarea minieră Lupeni
ține în zilele de 15—16 februarie 1961, orele 9 la sediul 

exploatării un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi;
■— maistru principal min ier;
— maistru minier;
— maistru mecanic.

Se pot prezenta la concurs cei care au diploma de maistru, 
sau diploma de absolvire a unei școli tehnice echivalente, sau 
care la data de 1 iulie 1956 aveau o practică de 12 ani In 
funcția de maistru.

Cererile însoțite de actele necesare se pot depune zilnic ia 
sediul exploatării miniere Lupeni, unde se pot obține informații 
suplimentare.

întreprinderea Filatura Lupeni
Organizează in ziua de 27 februarie 1961, la sediul între

prinderii, un CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST Dt 
MAISTRU ÎNTREȚINERE MECANICA.

Candidații trebuie să aibă ta bază școala medie tehnică da 
maiștri ori o școală echivalentă sau o practică de 12 afli în func
ția de maistru în specialitatea respectivă.

Candidații vor depune ia serviciul personal și învățămlnt al 
unității pină la 14 februarie următoarele acte: ,,

— certificatul de naștere tip R.P.R.
— diploma sau certificatul de studii
— actul de vechime în funcția de maistru
— autobiografia
Lămuriri suplimentare se dau la serviciul de organizare a 

muncii al întreprinderii.

I
!

T. P. E. D. M. N. 
întreprinderea 

vram lancu nr. I
de explor ari cu sediul în Lupeni str. K-

ANGAJEAZA
— maiștri sondori
— sondori șefi granic
— economiști
— contabili

іамнввеівііімваі вмнвааі

IMEDIAT;
— tehnicieni mecanici
— inginer foraj

— maiștri mecanici
іааaaaaaaaaaeaaeaaaaaaa«ai
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Acad. Sedov despre scopurile lansării 
satelitului greu al Pămintului CQN60I Populația pioiipiiiloi Kasai si Leopolhille iere sa tio eliberată 

de siid regiunii dictatorial al bandelor lui Ші
MOSCOVA 10 (Agerpres) — 

TASS transmite :
In numărul său din 10 februa

rie, ziarul „Pravda" publică inter
viul ce i-a fost acordat de acade
micianul L. I. Sedov în legătură 
cu lansarea la 4 februarie în 
U.R.S.S. a satelitului artificial greu 
al Pămintului. Academicianul Se
dov a declarat:

După cum s-a mai anunțat, de 
data aceasta a fost lansat pe or
bită în jurul Pămintului, cu aju
torul unei rachete perfecționate cu 
mai multe trepte, un satelit arti
ficial al Pămintului în greutate 
de 6.483 de kilograme, ceea ce 
depășește aproape cu două tone 
greutatea navelor-satelit lansate 
pînă atunci în U.R.S.S.

Pe bordul satelitului lansat la 
4 februarie a.c, nu au fost insta
late aparate speciale pentru cerce
tări științifice în spațiul cosmic și 
nici animale de experiență deoa
rece lansarea unei asemenea nave 
a avut loc pentru prima dată și 
s-au urmărit numai țeluri experi
mentale. Trebuie să subliniez de 
asemenea că nu corespund reali
tății zvonurile lansate în străină- 
.tate că. pe bordul acestui satelit 
se află un om.

Sarcina principală a acestui zbor 
constă : în primul rînd însăși pro
blema plasării pe orbită a unui 
satelit atît de mare, iar apoi stu
dierea parametrilor care caracte
rizează funcționarea construcției 
iui

-----------------------O----------------------

Un act de banditism fără precedent
PARIS 10 (Agerpres) — TASS 

transmite :
în centrul atenției presei pari

ziene din dimineața zilei de 10 
februarie se află actul de ban
ditism internațional fără prece
dent săvîrșit de aviația franceză 
împotriva avionului sovietic pe 
bordul căruia se afla L. I. Brej- 
nev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Relat-înd despre cele întîmplate, 
ziarele pariziene subliniază în tit
luri mari publicate în prima pa
gină caracterul extrem de serios 
al incidentului petrecut la 9 fe
bruarie. Ziarele publică aproape 
în întregime textul Declarației de 
protest a guvernului sovietic sau 
extrase mari din această declarație.

Șase specialiști sovietici 
au plecat Ia Havana 

pentru a participa ia pregătirile 
£ în vederea proiectării 

a două uzine

MOSCOVA 10 (Agerpres) —
La 9 februarie au plecat Ia Har 

vana șase specialiști sovietici pen
tru a participa la pregătirile în ve
derea proiectării a două uzine.

După cum s-a comunicat unui 
corespondent al agenției TASS la 
Comitetul de Stat pentru relațiile 
economice externe de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
acestea sînt primele întreprinderi 
industriale cubane care se vor 
construi cu ajutorul tehnic al U- 
niunii Sovietice.

-------------- ■ ■ 2=---------------

Declarația Partidului socialist
al maselor din

SEUL 10 (Agerpres)
Potrivit informațiilor transmise 

din Seul de agențiile de presă, 
Partidul socialist al maselor din 
Coreea de sud a dat publicității 
o declarație în care se subliniază 
că politica antipopulară a cabi
netului Tean Men ?,duce la fali
ment economic și creează o pri
mejdie cît se poate de gravă pen
tru viața poporului".

Referindu-se la dependența e- 
conomică, colonială a Coreei de 

în acest scop pe bordul sateli
tului a fost instalat un sistem ra- 
diotelemetric pentru controlul pa
rametrilor elementelor construcției.

în al doilea rînd toț atît de im
portantă și în același timp extrem 
de dificilă este problema plasării 
extrem de precise a unui satelit 
greu pe orbita stabilită. Acest lu
cru a fost realizat cu succes iar 
cu ajutorul aparatelor pentru efec
tuarea măsurărilor de traiectorie, 
instalate pe bordul satelitului, au 
fost efectuate măsurătorile și ob
servațiile necesare.

Cu ajutorul complexului de mă
surat și calculat de pe Pămînt s-a 
stabilit că satelitul se mișcă pe 
orbita care corespunde aproape 
exact, în ce privește parametrii, 
cu orbita calculătă.

In această lansare experimenta
lă nu a fost prevăzut un sistem 
special pentru readucerea satelitu
lui pe Pămînt.

Din cauza orbitei joase, existen
ța satelitului va fi de scurtă du
rată și în curînd satelitul va in
tra în păturile dense ale atmos
ferei și își va înceta existența.

Experiența efectuată cu acest sa
telit greu și plasarea lui precisă 
pe orbită deschid numeroase po
sibilități pentru stabilirea aparate
lor științifice perfecționate cu ga- 
bariți suficient de mari, calculate 
pentru o funcționare îndelungată, 
precum și pentru rezolvarea unor 
probleme importante în ce pri
vește cercetarea spațiului cosmic.

PARIS 10 (Agerpres) — TASS 
transmite :

După cum anunță France Pres- 
se, un purtător de cuvint al Mi
nisterului ■ Afacerilor Externe al 
Franței, referindu-se la atacul să
vîrșit de un avion francez împo
triva avionului de pasageri sovietic 
pe bordul căruia se afla preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., L. I. Brejnev, 
l-a calificat ca „un incident regre
tabil" și a spus că autoritățile 
franceze fac cercetări.

■■ -     ♦ ♦ •<• =----------

Tinerii laoțieni se înrolează voluntar 
în armata guvernului legal

HANOI 10 (Agerpres)
Potrivit relatărilor postului de 

radio al unităților Patet Lao, în 
provincia Xieng Kuang sute de 
tineri s-au înrolat ca voluntari în 
armata guvernului legal al Lao- 
sului pentru a contribui la apăra
rea provinciei Xieng Kuang și a 
Văii Ulcioarelor, împotriva căro
ra trupele intervenționiste străine

Doi colaboratori ai ейсіі rebele Oum-Nosavan 
s-au alăturat guvernului legal Suvanna Fumma

PARIS 10 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Vientiane al agenției 
France Presse, la 9 februarie s-a 
confirmat că doi colaboratori sus-

Coreea de sud
sud față de S.U.A.; Partidul socia
list al maselor declară în această 
ordine de idei că „în proporție de 
peste 70 la sută economia Coreei 
de sud se sprijină pe ajutor ame
rican".

în declarație se spune în conti
nuare că cursul de schimb stabi
lit recent dintre dolar și hwan în 
proporție de 1:1300 „duce Ia creș
terea prețurilor ți înrăutățește și 
mai mult viața populației din Co
reea de sud".

STANLEYVILLE 10 (Ager
pres).

După cum anunță coresponden
tul din Stanleyville al agenției 
CETEKA, în acest oraș sosesc 
zilnic deputați ai parlamentului 
congolez și delegații din partea 
populației din provinciile Kasai

-------O-------

A. Bizenga a cerut tuturor 
țărilor să acorde populației 

din Congo ajutor 
în medicamente, alimente 

și combustibil
STANLEYVILLE 10 (Ager

pres)
După cum anunță coresponden

tul din Stanleyville al agenției 
CETEKA, A. Gizenga, prim mi
nistru ad-interim al guvernului 
congolez, a cerut insistent tuturor 
țărilor să acorde imediat ajutor 
populației din Congo trimițîn- 
du-i în primul rînd medicamente, 
alimente și combustibil.

Tratative între trădătorii 
congolezi și autoritățile 

de la Bonn
BONN 10 (Agerpres)
După cum relatează ziarul vest- 

german „Westfalische Rundschau" 
o „delegație economică oficială" 
a marionetei Kalonji a sosit la 
Bonn pentru a duce tratative în 
legătură cu „ajutorul economic" pe 
care urmează să-1 acorde R.F.G. 
acestei provincii.

Această știre confirmă specula
țiile privitoare la contactele din
tre guvernul Adenauer și monopo
lurile vest-germane cu trădătorii 
poporului congolez în domeniile 
militar și economic.

în cursul acestor „tratative" gu
vernul de la Bonn încearcă prin 
orice mijloc să se infiltreze și el 
în regiunile bogate ale Africii 
centrale.

și bandele rebelilor pun la cale 
o nouă încercare de a le ocupa.

De la eliberarea provinciei 
Xieng Kuang și pînă în prezent, 
relatează postul de radio al uni
tăților Patet Lao, sute de tineri 
s-au înrolat ca voluntari în arma
ta guvernului legal. Numai în lo
calitatea Ban Ban s-au înscris ca 
voluntari circa tOO de studenți.

puși ai așa-numitului „guvern" al 
clicii rebele Boun Oum — Fummi 
Nosavan au dezertat și s-au alătu
rat primului ministru al guvernu
lui legal al Laosului, Suvanna 
Fumma.

Unul din acești colaboratori a 
condus secția pentru problemele 
politice și conferințe internaționa
le, iar celălalt a fost atașat mili
tar al rebelilor la Bangkok.

Populația Canadei .
OTTAWA 10 (Agerpres)
Conform datelor Biroului de 

statistică, la 1 ianuarie 1961 Ca
nada avea o populație de 
18.041.000. într-un an populația 
acestei țări a crescut cu 363.000 
de locuitori.

și Leopoldville care continuă să 
fie pînă în prezent sub dominația 
clicii lui Mobutu. Ei cer primului 
ministru ad-interim, Gizenga ca 
unitățile armatei naționale să e- 
libereze provinciile lor de sub re
gimul dictatorial al bandelor lui 
Mobutu. Aceste cereri vin să ates
te că populația provinciilor Kașai 
și Leopoldville continuă să rămî- 
nă devotată guvernului legal Lu
mumba. Corespondentul scrie că 
în prezent guvernul legal este 
sprijinit de principalele partide 
din țară — Mișcarea națională 
congoleză. Partidul solidarității a- 
fricane și Partidul Balubakat, ca
re au creat recent un bloc comun, 
avînd majoritatea în parlament.

în același timp, scrie corespon
dentul, actualmente situația din 
provincia Orientală și din provin
cia Kivu s-a stabilizat.

------------------ o-----------------

Opinia publică din Australia cere eliberarea 
imediată a lui Patrice Lumumba

CANBERRA 10 (Agerpres)
Opinia publică australiană cere 

eliberarea imediată a primului mi
nistru al guvernului congolez, Pa
trice Lumumba. Comitetul execu
tiv al Uniunii muncitorilor din in
dustria construcțiilor a adoptat o 
rezoluție în care ia atitudine 
ne în favoarea eliberării din în
chisoare a lui Lumumba. Noi, se 
spune în rezoluție, cerem restabi
lirea guvernului legal Lumumba 
în interesele „păcii internaționale 
precum și ale apărării drepturilor 
poporului african".

-------------------о-------------------

Criza industriei automobilistice 
americane

NEW YORK M (Agerpres)
După cum relatează agenția U- 

nited Press International, la 9 fe
bruarie societatea de automobile 
^American Motors" din Detroit 
a anunțat că numai 16.200 de 
muncitori din cei 20.300 de mun
citori conCediați pentru o săptă- 
mînă vor fi reprimiți la lucru. A. 
Chapman, vicepreședintele societă
ții, a motivat această hotărîre prin 
„scăderea simțitoare a vînzărilor 
de automobile".

PROGRAM DE RADIO
12 februarie

PROGRAMUL 1. 8,00 Clubul 
voioșiei, 8,20 Muzică de estradă, 
9,30 Teatru la microfon pentru 
copii. M,00 Formații artistice de 
amatori în studiourile noastre, 
11,40 Selecțiuni din opereta „Li
liacul" de Johann Strauss, 12,25 
Muzică populară ramînească și a 
minorităților naționale, 13,10 De 
toate pentru toți, 15,00 Program 
muzical la cererea fruntașilor îl 
producție, 15,30 Concert de mu
zică ușoară, 15,55 Program de 
muzică din opere alcătuit la cere
rea ascultătorilor, 18,00 Drume
ții veseli, 19,30 Teatru la micro
fon. Premiera „Procesul maimu
țelor". Scenariu radiofonic de 
Silvia Kerim și Ana Roman după 
piesa „Moșteni-va furtuna" de 
Jerome Lawrence și Robert Lee, 
21,06 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 7,20 Muzică ușoară, 
8,00 Concert de dimineață, 8,30 
Școala și viața, 9,00 Succese ale 
creației romînești de cîntece în 
anii regimului de democrație 
populară, 9,30 Din cele mai fru
moase arii de operă, 10,30 Re
vista presei străine, 10,50 Trans
misie din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a

Faptul că guvernul Gizenga a 
reușit într-un termen scurt să-și 
extindă autoritatea asupra unui 
teritoriu care cuprinde peste o ju
mătate din Congo, își găsește ex
plicația în sprijinul pe care i-1 a- 
cordă întregul popor congolez.

în legătură cu zvonurile răspîn- 
dite de mercenarii lui Mobutu că 
albfi ar fi masacrați în masă în 
provincia Orientală și în provin
cia Kivu, corespondentul subli
niază că el a stat de vorbă per
sonal cu mulți europeni, inclusiv 
cu belgieni care au dezmințit a- 
ceste zvonuri, calificîndu-le ca 
fiind născocite.

Guvernul Gizenga, scrie cores
pondentul, a emis o lege specială 
care asigură securitatea europeni
lor care locuiesc pe teritoriul con
trolat de acest guvern.

Sindicatul muncitorilor din in
dustria constructoare de mașini din 
Australiei a adresat Organizației 
Națiunilor Unite o scrisoare în 
care îi cere să obțină punerea în 
libertate a primului ministru al 
Congoului, Lumumba și a celor
lalți deținuți politici din Congo.

Consiliul național al păcii din 
Australia a trimis secretarului ge
neral al O.N.U. o telegramă in 
care protestează împotriva trata
mentului inuman aplicat primului 
ministru al Congoului, Lumumba 
și cere eliberarea lui imediată din 
închisoare.

Un purtător de cuvint al socie
tății „Ford Motor Со." a declarat 
că „fără îndoială săptămâna vii- 
tioare cîteva uzine ale societății 
vor fi închise". Marea societate 
„General Motors" a anunțat ante
rior că în săptămina următoare cir
ca 46.500 de muncitori din uzinele 
sale de pe întreg cuprinsul țării, 
vor înceta lucrul pentru o perioa
dă de șapte zile.

Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu", 13,35 Din creația compo
zitorului Gherase Dendrino, 14,30 
„Cine știe cîștigă", 16,00 Vor
bește Moscova! 16,30 Concert de 
estradă, 17,30 Muzică ușoară, 
18,40 Ійпегагі.і vechi și noi — 

(Dobrogea, 19,00 Muzică de dans, 
19,33 Concert de muzică popu
lară oltenească, 20,05 Muzică de 
dans, 21,15 „Luceafărul" — Pa
gini din creația lui Mihail Emi- 
nescu. 21,30 Album de romanțe, 
22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
12 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Scrisoare neexpediată; AL. 
SAHIA : Un cîntec străbate lu
mea; MUNCITORESC : Casa pă
rintească; PETRILA : Flăcări Ia 
graniță; LONEA : Legea e lege; 
EIVEZENI: Răsfățatul; ANI-
NOASA: Să prețuim iubirea; 
CRIVIDIA: Dragoste pe note; 
I.UPENI : Pasărea cerului; BAR
BA" ENI : Casa părintească; URI- 
CANI: O zi de odihnă. - • ;
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