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Citiți în pagina IV-a:
• Atenția poporului american și a întregii lumi este ațintită 

asupra noii realizări a științei sovietice
• Criminalii trebuie să-și primească pedeapsa!
• Proteste în întreaga lume : întreaga răspundere revine co

lonialiștilor și O.N.U.; NEHRU :A venit clipa cînid trebuie 
luate măsuri severe și hotărîte pentru a-i pedepsi pe vinovați J 
O faptă oare face O.N.U. de rușine

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

Sectorul I Petrila pretendent 
la locul de fruntaș pe mină

înainte vreme, sectorul 1 era 
socotit un fel de cenușăreasă a 
minei Petrila. Colectivului de aici 
nu i-a plăcut acest rol, așa că 
a pus umărul și a urnit carul din 
loc. Prima lună a anului a fost 
încheiată cu succes. Realizările 
dobîndite au constituit un stimu 
lent puternic. In prima decadă 
a lui februarie, colectivul secto
rului a extras 546 tone de căr
bune peste sarcina de plan, afir- 
mîndu-se ca lin pretendent serios 
la locul de sector fruntaș în în
trecerea pe mină.

Pe brigăzi, la loc de frunte 
s-a situat aiceea condusă de Pe
ter Victor din abatajul în figuri 
de pe stratul 13 В care a extras 
155 de tone de cărbune în afara 
planului și Care pune uri accent 
deosebit și pe calitate. Realizări 
frurhoase au dobîndit în această 
perioadă și brigăzile de la îna
intări conduse de Moldovan Zol- 
tan, Toth Emil 
și-au întrecut 
3,5—5,5 metri

și altele care 
planul, la zi cu 
liniari.

CIUR IOAN 
corespondent

Cercetători
noului

tărîmul

de 
atât de 

extinsă in 
înțreprinde- 

din țară, a

Mișcarea 
inovații, 
larg 
toate 
rile 
cunoscut un puter
nic avînt la Uzina 
electrică din Vul- 

probleme tehnice și 
l de

can. Zeci de i 
tehnologice ivite în procesul 
producție au fost rezolvate prin 
inovații și raționalizări. îmbună
tățirea procesului tehnologic, creș
terea productivității muncii, aplica
rea și promovarea tehnicii noi, 

■ moderne — sarcină trasată de 
partid — constituie pentru ingine
rii, tehnicienii și muncitorii de la 
uzina Vulcan o preocupare de zi 
cu zi. Sub îndrumarea comitetului 
sindicatului, cabinetul tehnic al u- 
zinei și-a format un colectiv de 
inovatori în cadrul căruia cei măi 
buni ingineri, tehnicieni și mun
citori desfășoară o bogată activi
tate.

An de an, numărul inovațiilor 
acceptate și aplicate în cadrul u- 
zinei a crescut considerabil, ridi- 
cînd nivelul tehnic al producției, 
creînd posibilitatea folosirii unor 
procedee de funcționare a utilaje
lor și agregatelor la un randa
ment mai mare și cu un consum 
specific mai redus. începînd din 
anul 1955 și pînă în prezent uzina 
Vulcan s-a menținut fruntașă pe

bazin în domeniul inovațiilor și 
al producției. Acest fapt ilustrea
ză efortul depus, rezultatele do
bîndite de colectivul de inovatori 
al uzinei. In I960 acest colectiv 
a obținut locul I pe combinat și 
locul II pe regiune. Prin aplicarea 
celor 138 de inovații din 176 
înregistrate s-a obținut o economie 
anuală , postcalculată de 205.000 
lei. Printre inovatorii fruntași ai 
uzinei se numără Popescu Miron, 
tehnician, Bereș Teodor, maistru, 
inginerii Crăciun Dumitru și Co- 
lozsi Tiberiu, Berețchi Petru, lă
cătuș și Moldovan Traian, șef de 
echipă.

ȘL în acest an conducerea uzi
nei și cabinetul tehnic pun un ac
cent deosebit pe dezvoltarea miș
cării de inovații. In acest scop a 
fost alcătuit un plan tematic care 
cuprinde 12 teme privind îmbu
nătățirea procesului de -producție, 
crește ! productivității muncii și 
red ея prețului de cost. Cîteva 
din cele mai importante sînt: re
cuperarea parțială a căldurii con
ținute de gâzele arse, de la caza- 
nele de 6 at., mărirea debitului 
producției de aburi și a randamen
tului centralei termoelectrice de 
la Lupeni, instalația ; pentru încer
carea stării, antigrizutoase a utila-

ȘT. EKART
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întâlniri între alegători și candidați

(Continuare în pag. 3-a)
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ARDEI DUMITRU, munci
tor ta mina Lupeni, candidat 
în circumscripția electorală 
nr. 161 a orașului regional 

Petroșani.
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Angajamentul tinerilor 
alegători

In sala festivă a Școliii profe
sionale din Lupeni s-au adunat 
zilele trecute peste 200 de ale
gători, majoritatea tineri munci
tori și elevi, care la 5 martie vor 
vota pentru prima oară. Alegă
torii au venit să se întîlnească 
cu candidații Szuder Wiliam, 
director general al G.C.V.J., 
Ular Nicolae, țăran muncitor și 
Baranyi loan, muncitor. întâlni
rea a fost emoționantă. Atât can- 
didații cît și alegătorii prezenți 
la întâlnire au vorbit despre via
ța nouă a tineretului patriei noas
tre socialiste. Totodată, cei pre
zenți s-au sfătuit despre acțiu
nile ce se vor întreprinde în car
tierul Grafit, în cadrul căruia a 
fost construit complexul școlar 
minier.

Tinerii partâcipanți la adunare 
s-au angajat să inițieze acțiuni

de muncă voluntară pentru repa
rarea drumurilor, 
cartier, pentru 
spații verzi și a 
tru copii.

podețelor din 
amenajarea de 

unui solar pen-

despre 
cartierului

Muncitoarea CUR1CAN ANA, 
din Petrila, a fost propusă 
candidată în circumscripția 
nr. 67 în alegerile pentru 
Sfatul popular al orașului 

Petroșani.
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Pentru fiecare post — 
un vagon de cărbune

Cînd schimbul l a intrat în 
abataj, crațerul ducea spre gura 
rolului cărbune pentru al 60-lea 
vagonet. Șeful de brigadă Cotoa
ră Victor își șterse fruntea de 
praful de cărbune și se adresă 
ortacilor care veniseră la schimb.

— Cum îi pe afară, e frig î 
Aici îi cald t

— Parcă vine primăvara, răs
punse Batiu Grigore, șeful de 
schimb, în timp се-și aranja gean
ta cu merinde și securea lingă la
da cu scule.

Pentru un moment răpăitul cio
canelor de abataj s-a oprit. Oa
menii din amîndouă schimburile 
și-au strîns cu putere mîinile, a- 
poi munca a fost reluată. Șeful 
brigăzii se apropie de șeful de 
schimb și-i spuse cu seriozitate s

— Baciule vezi că trebuie să 
ajungi la hotar. Mai ai două puș- 
cături și cred că-i gata. Să fii 
atent și după pușcare să armezi. 
Abatajul îi cam presionat. La cei 
din schimbul II să le spui că tre 
buie să podească pentru ca să pu
tem prăbuși.

Cotoară Victor, măi dădu cite- 
va indicații, apoi, împreună m 
ortacii din schimbul 111 se în
dreptă spre puț.

...Ora 7. In biroul sectorului 
111 de la mina Petrila șeful sec
torului. tehnicianul Tenczler Ște
fan își întocmea situația pentru 
raport. Rănd pe rîrid, maiștrii care, 
au fost în schimbul de noapte ti 
dădeau informații despre situația tom de cărbune, record la mina

locurilor de muncă, despre mă
surile care le-au luat în timpul 
șutului. După ce termină cu 
maiștrii, se adresă locțiitorului 
șef de sector.

— Cum a mers ?
— Peste, sînt vreo 200.
— Cum a mers lucrul la Co

toară ? , "
‘— Ca de obicei. In schimbul 

Ш au dat 60 de vagonete. Ce 
mai, ăștia merg bine. Au condi
ții de muncă.

Tocmai atunci în birou intră 
un miner de statură potrivită. 
Era Cotoară Victor, care fusese 
în schimbul de noapte. Ca de obi
cei, el venise la birou pentru a 
se interesa de rezultate, de nou
tăți.

Piui țăranului loan Cotoară din 
comuna Ponor regiunea Cluj, ca 
mulți alți tineri din țară, a plecat 
de acasă să-și. găsească un rost 
în viață. Aici, între minerii Pe- 
trilei, se simte bine. A învățat 
cu sîrg și a devenit un miner 
priceput, un bun organizator al 
muncii.

Deși a luat conducerea brigă
zii numai de la începutul anului, 
aceasta se situează printre cele 
fruntașe. Luna ianuarie a înche
iat-o cu un plus de peste 400 to
ne de cărbune. In nouă zile din 
luna februarie, minerii de la aba
ted 1 vest au obținut rezultate 

. șimai frumoase. Randamentul pe 
post de miner este de peste 10

Petrila și în întreaga Vale' a 
Jiului.

Acest rezultat obținut de mi
nerii conduși de Cotoară Victor 
a entuziasmat conducerea sectoru
lui și -pe toți minerii. Și • pe bună 
dreptate. Să dai de fiecare post 
un vagon de cărbune nu-i ,lucru 
ușor. Aceasta dovedește că mfne- 

. rii de la abatajul 1 vest sînt oa
meni harnici, ca și brigadierul 
care-i conduce.
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O surpriză plăcută
Sala clubului devenise neîncă

pătoare. Numeroși tineri din Pe
troșani veniseră ea de obicei la 
Joia tineretului spre a-șf petrece 
o după-amiază în mod plăcut și 
instructiv. Pentru cei care au 
împlinit 18 ani s-a pregătit o 
surpriză plăcută; Joia tineretu
lui a fost organizată în cinstea 
lor. Și fiindcă era vorba de ale
geri, și conferința ținută de tova
rășul Tiță Ilie, procuror, a fost 
axată pe această problemă

Conferința a fost ascultată cu 
atenție. Azi tinerii și femeile ca
re în trecut erau privați de drep
tul de vot au devenit cetățeni 
resțpectați și egali în 
patriei noastre. In 
zeci de tineri care la 
vor prezenta pentru 
în fața urnelor. “ ; 
Radu Laurian de la U.R.U.M.P. 
e îmbujorată, la fel și cele ale 
vopsitorului Băluță Constantin 
de la I.R.T.A., instalatorului de 
apă Manea Vasile de la 
și ale celorlalți circa 60 
neri prezenți în sală care la 5 
martie vor avea mândria 
vota pentru prima dată. Pentru 
toți aceștia programul Joii tine
retului a constituit o surpriză 
plăcută.

ZOROCLIU IOAN
U.R.U.M.P.

Discuții 
problemele

La casa alegătorului de la clu
bul Filaturii Lupeni s-au întâlnit 
alegătorii din circumscripțiile o- 
rășenești nr. 49 și 50 din Lupeni 
cu candidații propuși în alegerile 
de la 5 martie: învățătoarea 
Cernăianu Elena și funcționarul 
Cotroază Aurel, de la mina Lu
peni.

Alegătorii și candidații prin
tre care tov. Gerbert Francisc, 
Duli Ștefania, Dobai Dionisie, 
Petrovîlci Simion, Cocoș Vasile 
și Szilveszter loan, au arătat că 
unele străzi necesită reparații, 
canalul de scurgere din cartier 
trebuie curățat, iar iluminația 
îmbunătățită. Ei și-au exprimat 
hotărîrea de a contribui prin ac
țiuni obștești la înfrumusețarea 
străzilor.

Luînd cuvîntul candidații Cer
năianu Elena și Cotroază Aurel 
au arătat ce lucrări urmează să 
fie întreprinse pentru buna gos
podărire a circumscripției lor. Ei 
au chemat cetățenii să întreprin
dă acțiuni comune pentru sădi
rea de pomi ornamentali, cr-earea 
de 
nai iz area

zone venzi - între blocuri, ca
strărilor.

★

Lupeni au mai avut loc

drepturi ai 
sală erau 

5 martie se 
prima dată 

Fața sudorului

i.c.o: 
de tb

de a

F. ISTRATE

In jurul brigadierâlui Cot oară Victor' s-au adunat la sfat 
OlfeanU Silvestru, Nistor Fio rea, Dobrin Aurel, Tamaș Ioan, 
Florea Constantin, mineri care dau cite un vagon de cărbune 
de fiecare post.

Tot la
zilele trecute întâlniri între ale
gători și candidații Utto Ludovic, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Lupeni, Aramă loan, se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.M., Zoldi Ludovic, Popa 
Maria, Ciobotaru Emilia și alții.

Toate întîlnirile s-au terminat 
cu programe artistice.

—=★=—

Brigada de agitare 
pe teren

Duminică după-amiază în ju
rul orei 14 la cabana Voevodu a 
întreprinderii forestiere Petroșani 
era mare animație. Muncitorii 
forestieri venlți de la gurile de 
exploatare Bîrlogu, Bilele, Cîn- 
dreșu și Voevodu așteptau bri
gada de agitație din cadrul sec
torului I. F. Lonea. De altfel a- 
ceasta nu a întârziat să sosească 
la ora prevăzută.

Deși organizată de puțină vre
me (în cinstea alegerilor de la 
5 martie), la prima ei» ieșire pe 
teren, brigada de agitație a sec
torului I. F. Lonea a prezentat 
un program care a fost mult a- 
preciat de muncitorii forestieri.

In clubul cabanei I. F. Voevo
du, ornamentat sărbătorește, bri
gada a prezentat o scenetă pri
vitoare la alegerile din trecut 
Sceneta a stârnit în repetate rîn- 
duri ilaritate. De asemenea, de 
multă apreciere s-a bucurat cu
vîntul tov. Bucur Vasile. candi
dat F.D.P. în apropiatele alegeri.

Cîntecele populare. „Feciorii 
din Rășinari", „Ca’ la noi în Ma
ramureș" interpretate de utemis- 
fa Iancu Livia acompaniată la 
acordeon de Ilisei Vasile. au fost 
aplaudate cu căldură.

Ieșirea pe teren a brigăzii ar
tistice de agitație a sectorului 

prilejuit o fru- 
pentru muncito- 
1a exploatarea

I. F. Lonea a 
moașă duminică 
rli forestieri de 
Voevodu.

Tr. baba
corespondent
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TEHNICII MINIERE
Studii

Stafia de cercetări pentru securitatea minieră 
le silrsllui unui deceniu de activitate

LA MINA LON LA

Jn anii de- democrație populară orașul Petroșani a devenit un 
important centru de cercetări tehnico-științifice. Prin grija partidu
lui și a guvernului nostru în oraș a luat ființă cu un deceniu în 
urină stația de cercetări pentru securitatea minieră, care s-a dez
voltat an de an devenind un centru modern de studii și experimen
tări, toate cu același scop: să asigure minerilor condiții mai bune 
de muncă, o înaltă protecție și siguranță a muncii lor.

„Stația noastră, ne spune to
varășul inginer Jugureanu Nico- 
lae, directorul științific adjunct, 
este o filială a l.C.E.M. Bucu
rești. Acum 10—11 ani dnd s-au 
început primele studii dispuneam 
de un număr restrîns de cadre 
specializate, de un singur labo
rator nu prea bine echipat. Acum, 
în cele 8 colective de studii mun
cesc zeci de ingineri și tehni
cieni cu înaltă calificare, avem 
la dispoziție o bogată înzestrare 
tehnică, fapt ce ne permite să e- 
xecutăm studii și experiențe la ni
velul tehnicii mondiale".

Stația din Petroșani, singurul 
centru științifico-tehnic cu speci
fic de protecție a muncii din țara 
noastră, întreține legături cu in
stitute similare din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, cu marea 
stație minieră de la Makeevka 
din U.R.S.S. și cu altele. Cele 75 
studii și sutele de experimentări 
practice făcute de stație la toate 
minele din R.P.R. au soluționat 
multe din problemele dificile ri
dicate de mineritul nostru în con
tinuă dezvoltare. Așa de pildă, 
în domeniul aerajului minier și 
combaterii vechilor focuri de mi
nă, colectivul condus de ing. Ju
gureanu Nicolae și Băltărețu Râul 
a rezolvat în decursul ultimilor 
anî omologarea și introducerea 
pe scară industrială a explozivi
lor de siguranță mărită de tipul 
AGC 1 și AGS 1 care se folosesc 
azi în mod frecvent în locul da- 
citeî. La mina Petrila s-a experi
mentat izolarea vechilor focuri 
cu diguri etanșate cu elastomeri 
(mase plastice) de tipul Revultex. 
Tot pe baza studiilor făcute de 
acest colectiv s-a trecut la mina 
Lupeni pe stratul 5 blocul V la

stingerea unui vechi foc de mi
nă prin înnămolire. La mina (J- 
ricani s-a experimentat metoda 
de pușcare cu explozivi ordinari 
în mediu grizutos cu protecția de 
gaze inerte. Metoda aceasta se 
va aplica în curind la mina Lu- 
peni în transversala de la puțul 
Carolina orizontul 480.

In domeniul eliminării surselor 
de degajare a-prafului de cărbu
ne în subteran, a obținut succese

cesta a confecționat, pe baza 
studiilor întreprinse, un dispozi
tiv de umectare a prafului dez
voltat la perforarea rocilor, cu 
injecție laterală. Experimentat la 
mina Petrila în 1960 dispozitivul 
a demonstrat că prin acest fel de 
uînectare ‘ se poate reține pînă la 
99,6 la sută din praful dezvoltat 
și mai ales praful submicronîc 
periculos pentru sănătatea mine
rilor.

Trebuie de asemenea mențio
nat faptul că printre primele lu
crări executate la Stație au ocu
pat un loc de frunte cele de omo
logare a aparatajului electric mi
nier antigrizutos, verificarea cap
selor de inițiere fabricate în țară. 
Inginerul Manea L. care conduce

I Sesiune științifică ’ 
J In zilele de 18 și 19 februarie 
J 1961, la Institutul de mine din 
J Petroșani va avea loc o sesiune
• științifică a cadrelor didactice,
• In sesiune vor fi prezentate 50 
Z de comunicări științifice dintre ca- 
ț re 17 comunicări în domeniul ex-

I
ploatării miniere și al geologiei.
15 comunicări in domeniul me
canicii miniere.

Printre altele, va fi prezentată 
4 comunicarea cu tema „Asanarea 
I focurilor endogene prin realizarea 
І diferenței de presiune nulă" a 
? colectivului condus de prof. ing. 
4 Kovacs Ștefan, rectorul institutu- 
î to». Pornind de la cazul concret 
țde la mina Lonea, stratul 3 blo- 
Îcul IV, lucrarea demonstrează 

importanța micșorării diferențelor^ 
ț de presiune pentru scăderea de- J 
J bitului de aer infiltrat în zona 4 
’ izolată. *
* Prof. Pop Emil cuprinde în * 
4 comunicarea sa despre „Cercetări т 
t geologice în partea de est a ba- ♦ 
J zinului Petroșani" date importau- î 
♦ te pentru îndrumarea exploatări- • 
Z lor miniere. ț
* Colectivul condus de conf. ing.t 
j Jugureanu Nicolae va prezenta i 
I în comunicarea „Funcționarea în î 
î condiții optime a instalațiilor de î 
• aeraj parțial", rezultatele unor în-1 
4 delungate cercetări în vederea fa-» 
. losirii unor procedee originale de î 
’ etanșare a conductelor de aeraj J 
î parțial. 4
• In comunicarea despre „Studiul* 
1 suspensiilor de barită de la insta- * 
J lația de mediu dens a preparației J 
• Lupeni în vederea reducerii con- j 
I sumului specific- se fac propu- * 
J neri pentru asigurarea unui flux J 
j tehnologic care să permită recu- * 
« perarea și regenerarea baritei fo- * 
J losite cu șist de flotație. Z
• .. ______ __ . . . ______ . , •

i

IN CLIȘEU: Tehnicianul chimist Spătaru Minodora stabilește 
cu ajutorul unui modern fotocolarimetru electric compoziția precisă a 
unei probe de aer din mină.

colectivul condus de ing. Mure- 
șan Eugen. Acest colectiv a stu
diat toate minele din țară din 
punct de vedere al prăfuirii, le-a 
clasificat și a indicat cele mai e- 
ficace măsuri de combatere a for
mării prafului silicogen și de 
cărbune.

Colaborind activ cu cercetăto
rii institutelor de igienă a mun
cii de la Cluj și București, co
lectivul condus de ing. Pătrașcu 
Mihai a adus un prețios aport în 
combaterea îmbolnăvirilor de si
licoză, antracoză. Colectivul a-

Jk

colectivul laboratorului electric 
este autorul unei invenții.- „Dis
pozitiv de detectare a scurgeri
lor la pămînt în rețelele electrice 
subterane".

La un deceniu de activitate 
rodnică pe tărîmul cercetărilor 
miniere se prezintă cu bilanțuri 
bogate și colectivele conduse de 
ing. Fodor Iosif și ing. Dimofta- 
che Ileana care au obținut reali
zări de seamă în domeniul me
canicii rocilor și, respectiv, al a- 
nalizei chimice a gazelor de mină, 

ing. GH. DUMITRESCU
..'-VAS-.' ★

și cercetări
Inginerii și tehnicienii minei 

lonea desfășoară o rodnică acti
vitate atît în privința conducerii 
și organizării producției Cit și pe 
linia studiilor și cercetărilor în 
scopul îmbunătățirii continue 
nivelului tehnic 
Despre rezultatele 
în domeniul stu
diilor, :ercetări-
lor, inovațiilor
un redactor al 
ziarului nostru a 
stat de vorbă 
cu tov. ing. Nicoară Iozefa, șeful 
cabinetului tehnic al minei. Iată 
pe scurt ce a declarat•

„In cursul anului trecut ingi
nerii și tehnicienii noștri au în
tocmit mai multe studii, au ți
nut o seamă de conferințe cu ca 
racter tehnic. Așa de exemplu, 
ing. Focșa Ioan a studiat și a 
expus într-o conferință posibili
tățile de exploatare a stratului 4 
în hlocul IV la sectorul III ve
nind cu soluții originale și efica
ce. De altfel soluțiile propuse de 
el se aplică acum în mod curent.' 
Inginerul Solcan Aurel a studiat 
corelația dintre productivitatea 
muncii și creșterea salariului 
mediu la E. M. Lonea. rezulta
tele expunîndu-le într-o altă con 
ferință în fața minerilor și teh
nicienilor. Printre studiile făcute 
în anul trecut și a soluțiilor lor 
practice menționăm și „haldarea 
pe teren alunecător" întocmit de 
ing. Glosan Vladimir. In mo- 
mentul de față im colectiv con
dus de șeful sectorului IV 
diază posibilitățile de «•mare 
tallcă în noile frontale care 
fi deschise în curînd la acest 
tor. Trebuie de asemenea să 
că Inginerii noștri au studiat și 
propus mai multe variante pentru 
susținerea metalică a suitorilor, 
au întocmit studii pentru reorga
nizarea transportului de suprafa
ță și subteran și altele.

Vreau 
tivitatea

creatoare

a
al producției, 
activității lor

INTERVIU

stu- 
me- 
vor 

sec 
arăt

să vorbesc și despre ac- 
destul de bogată și e-

Extinderea susținerii moderne Tn 
Văii Jiului

Penttu traducerea în viață a 
Directivelor celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului, minerilor 
le revine sarcina eliminării trep
tate a consumului 
mină la susținerea 

Paralel 
metalice

de lemn de 
lucrărilor de 
cu extinderea 
în abatajele 

Jiului se des-

pregătire, 
susținerii 
frontale, în Valea 
fășoară acțiunea de extindere a 
susținerii cu înlocuitori ai lemnu
lui în galerii. In perioada anilor 
1955—1960 s-au aplicat susține
rea cu inele cu bolțari, cu prefa
bricate de beton armat (profile 
poligonale și trapezoidale), cu 
ancore, cu armături metalice elas
tice Т.Н.

Susținerea ancorată s-a dovedit 
eficace în anumite lucrări miniere 
în funcție de caracteristicile fizi- 
co-mecanice ale rocilor înconjură
toare. In galeria transversală spre 
strațele 
Lupeni 
tronson 
1958 și 
culcușul 
rele au 
cu inele de bolțari, pînă acum 
lucrările miniere respective men- 
ținîndu-se în stare bună.

Susținerea cu inele de bolțari 
s-a extins după ce în prealabil 
s-a experimentat în anii 1956— 
1958 și ea dă bune rezultate în

acoperitoare în blocul II 
s-a armat 
de 33 m.
două axe 
stratului 

fost folosite în combinare

cu ancore un, 
în anii 1957— 
colectoare din 

5. Aici anco-

lucrările cu presiuni statice mari, 
în schimb se comportă slab la ma
nifestările de presiune dinamică. 
Din această cauză folosirea armă
rii cu bolțari este oarecum limi
tată.

Pe scară mare se folosește în 
Valea Jiului armarea cu profile 
metalice speciale TH, mai ales 
după rezultatele bune obținute în 
experimentările din 1958. Armă
turile metalice cedează la presiu
nile dinamice fără a se deforma. 
Cu toate acestea, un colectiv de 
specialiști de la C.C.V.J. a stu
diat comportarea acestor armături 
în diferite condiții, stabilind o 
seamă de profile noi de galerii, 
care vor fi utilizate în viitorul 
apropiat.

Prin folosirea armării cu înlo
cuitori ai lemnului, consumul a- 
cestui material la lucrările de pre
gătire a scăzut continuu. Din dia- 
grama alăturată se poate vedea 
că în 1960 lucrările miniere susți
nute cu înlocuitori ai lemnului -fa
ță de 1955 reprezintă o creștere 
de peste 7,4 ori; iar în 1961 vor 
spori la peste 11,7 ori. In același 
timp consumul specific de lemn la 
aceste lucrări prezintă o scădere 
de 27 la sută în I960 și de 30,5 
la sută în 1961 față de nivelul 
din 1955. Lungimea galeriilor sus
ținute modern crește de la 22,4

galeriile

іісасе a inovatorilor și raționali- 
zatorilor de la mina Lonea. Față 
de realizările din anul precedent, 
în 1960 la cabinetul tehnic s-au 
propus cu 19 inovații mai mult, 
au fost aplicate cu 7 inovații 
mai mult, iar economiile postcal- 
culate obținute în 1960 depășesc 
___________  cu 40.236 lei ni

velul din 1959. 
In același timp 
numărul inovato
rilor a sporit cu 
11 tovarăși. La 

nidicația comitetului de partid, 
Inovatorii au fost grupați în două 
brigăzi conduse de Munteanu 
Cornel și Melozer Iosif. Printre 
inovațiile de valoare propuse și a- 
Dllcate la Lonea menționăm au
tomatizarea decuplării transpor
toarelor la suprasarcină, mecani
zarea încărcării cărbunelui la 
stocul de avari’, procedeu de re- 
folosire a capetelor de sfredeȚ 
sub 80 cm. lungime, un dispozi
tiv de siguranță pentru oprirea 
cupelor de funicular, dispozitiv 
de ridicare a frînelor de cuplare 
Ia puțul orb or. 4 și altele, A- 
ceasta a fost activitatea inovato
rilor noștri în 1960. In răstimpul 
care a trecut din 1961, la cabi
netul tehnic au fost propuse 8 
noi inovații din care 4 au și fost 
aplicate. Printre cele aplicate fi
gurează un tub de aeraj flexibil 
pentru puțurile în săpare, clîcheți 
pentru perforatoarele pneumatice 
și altele.

In domeniul studiilor și cerce
tărilor pentru trimestrele I și II 
ale anului, planul prevede 
studiu asupra posibilităților 
încadrare a minei în prețul 
cost stabilit, studiul extinderii
batajelor frontale cu armare me
talică și altele, iar în domeniul 
inovațiilor, rezolvare răpirii me
canice a bolțarllor din inele, tele
comanda troliului de sub silozul 
Jieț, cofraje metalice mobile pen
tru betonarea galeriilor cu meca
nizarea betonării".

un 
de 
de 
a-

săpa să fie susținute numai cu 
înlocuitori ai lemnului.

Atingerea acestui obiectiv este 
pe deplin posibiliă. De pe acum 
există condiții ca sarcinile de plan 
privind extinderea susținerii mo-din totalul galeriilor să- ....... .. ....

1955 la 61,2 la sută în derne la galerii în acest an și în
la arca 83,5 la sută în utmătorii să 'fie îndeplinite și de

pășite.
Ing. AUREL RUSU 

C.G.V.J.

la sută 
pate în 
1960 si 
1961. ’

Planul șesenal
1963 toate galeriile

la circa 83,5 la sută

prevede
ce

că
se
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Nu de mult, în cadrul unei șe
dințe. Comitetul sindicatului mi
nei Lupeni a analizat, printre 
alte probleme, și activitatea co- 
niistetor de control obștesc din 
cadrul sindicatului.

Din referatul prezentat a re 
ieșit că cele patru comisii (echi
pe) de control obștesc au contro
lat în cursul lunii ianuarie a. c. 
unități comerciale, cantine, cir
cumscripții sanitare. In unitățile 
sanitare din orașul Lupeni echi
pele de control obștesc au remar
cat conștiinciozitatea personalului 
medical și sanitar în munca pen
tru redarea sănătății bolnavilor 
ș! pentru menținerea unei cură
țenii desăvîrșite.

La cantina exploatării miniere 
Luoeni, după fiecare control e 
fectuat, s a constatat o îmbună
tățire atît în ce privește respec
tarea normelor de igienă cît și în 
privința meniurilor preparate.

La unitățile comerciale de stat, 
echipele de control obștesc au 
constatat lichidarea unor lipsuri 
semnalate cu ocazia controalelor 
efectuate anterior. Așa de pildă, 

alimentare nr. 63.
Simion. пт. 68. 

loan, 
Iosif.

legumelor 
gestionar San-

iiiaturarea Itwiloi sesizaioj 
МІГІІ ЙЦШ I ; 
dreptâțit echipa de control ob- • 
ștesc, formată din Gref Arpad ț 
și Hegyi Daniel, să recomande* 
schimbarea destinației acestei T 
magazii pentru scopul inițial J 
propus, însă recomandarea a ră- ș 
mas... recomandare. ș

Un alt aspect și mai dăuna- ? 
tor. Cu prilejul controlului efec- * 
tuat la bufetul dirț Bărbăteni, ? 
unde este vînzător Grecu Con- • 
stantin, echipa de control obștesc ț 
din care iac parte tov. Guzga • 
Teodor și Frăteanu Teodor, a fost ț 
intîmpinată cu insulte. Vînzăto- ? 
rul Grecu aflat în stare de ebrie- ? 
tate, servea țuică la mai mulți ? 
consumatori. Din fiecare pahar 4 
insă lipsea o cantitate vizibilă. ♦ 
Mintos, vînzătarul a refuzat să • 
prezinte echipei de control ob- ? 
ștesc registrul de reclamații și ? 
sesizări. Acest vînzător a mal a * 
vut și în alte ocazii astfel de ie-

n inau- ț 
de gla- t 

f
♦
t 
i
4 
І
4
t ț

COPILĂRIE î 
FERICITĂ t 

Cînd pașii te poartă dimineața t 
pe străzile orașului Petroșani, ori J 
clț de preocupat ai fi, nu poate 4 
să-ți treacă neobservat un amănunt i 
caracteristic. Intre orele 8—9, vei î 
intîlni, printre oamenii ce trec pe * 
strada A. Stahanov, de exemplu, f 
numeroase mame cu copii de mi- t 
nă îndreptîndu-se spre grădinița ; 
nr. 2. Să deschidem ușa acestei ? 
grădinițe și să pătrundem înău- 4 
tru. Te întîmpină zeci < 
suri ca ciripitul primăvăratic al 
păsărelelor. Ori cît de tăcut ai fi, 
trebuie să răspunzi curiozității 
lor. Vor să știe toate, cerîndu-ți 
să-ți dai părerea despre „cîte-n 
lună și-n stele". La rîndul lor, 
te introduc în lumea preocupări
lor și visurilor lor.

Vasiu Mirella, o fetiță vesela, î 
vrea să devină croitoreasă și să

facă rochițe frumoase pentru pă-
... Gheorghe Cristian și Radu

șirl față de echipele de control? Pictor aspiră să se facă aviatori. 
obștesc și îmipotriva lui nu s-a ? în gura mare că-i cea mai
luat nici o măsură, Dar care este * fTU,noasă meserie.

4.
i
4

*

nr. 77. 
unitatea 

?i

la unitățile 
gestionar Ceteraș 
gestionar Matei 
gestionar Nivelt 
pentru desfacerea 
fructelor nr .24,
da Dumitru și unitatea 34, ges
tionar Radu Elena, s-a îmbună
tățit curățenia, iar deservirea 
cumpărătorilor se face conștiin
cios.

Dacă în perioada arătată echi
pele de control obștesc au depus 

activitate utilă. în majoritatea 
unităților fiind primite cu respec 
tul ce li se cuvine, iar măsurile 
sugerate de ele au dus la înlătu
rarea unor lipsuri, se cunosc însă 
și cazuri unde recomandările fă
cute de echipele de control ob
ștesc n-au fost luate în seamă.

Centrul de pîine nr. 135, de 
exemplu, nu are un registru în 
care organele de control obștesc 
să consemneze cele constatate. 
La această unitate există o ma
gazie de pîine încăpătoare dar 
care e folosită pentru combustî 
Ы1. Ori starea în care e păstrată 
plinea în această unitate a în-

4

starea bufetului? Comparativ cu» Costacbe Marcel nu-i contra- 
ori care alt bufet, cel în care * zice, dar convingerea lui fermă *
vinde ospătarul Grecu se află» este că cel mai frumos lucru e •
într-o stare igienică nepermisă f ia pe întinsul apelor. De ț
și, după cum s-a văzut, aici nu ?aceea vrea să se facă marinar. ♦ 
se respectă nici gramajul. De a-1 , sada de recrecsție, găsești tot * 
mintit că deși echipele de con- , '?lul de fucării’ care de care mai * 
trol obștesc au predat secției co- 4 , к
merclale a Sfatului popular Lu- ♦ Celelalte tncăpen, frumos ante- Ș

întocmite cu prilejul controalelor ? cu, P*ctUT‘> desene, 
întreprinse la acest bufet, nu s-au 7 tabl™rt mțuitme etc. Cercetînd 
luat măsurile corespunzătoare, ; oraT‘^ nflio serie de lucruri in- 

Această ltosă de atentie fată \teresante- Dimineața, după vem- deXele obștii de^ сопЙ X^ea copiilor și imbricarea șorțu- 
dovedește dezinteres față de se-? letelor- ^meaZa șocurt. Сорт 

__«S t creaza in jurul lor un univers cu slzările oamenilor muncii I Mul ;uf> cgndueg_
Ori, cunoscut fiind rolul im- ? rea tovarășelor educatoare Bir că 

portant al echipelor de control ? Zenovia și Gușatu Angela se fac 
obștesc din cadrai !
sfatul popular ca si sindicatele • tu™- 
respective trebuie să vegheze ca? Aten(ia: .}*

, . ь . cu care stnt înconjurați acești mi-
acestea să-și poate face pe deplin , cuțl exprimă dragostea personala-

peni copî ale proceselor verbale * naiate șt curate stnt împodobite , 
' "■ *..... . J------ , fotomontaje, *

*i
4
4
4
t 
t 
!»
♦

ut wiuivi : z.enovia și cjușatu rxngeia se jac » 
sindicatelor, î primele inițieri în tainle învăță- »

4
Atenția, grija și preocuparea t 

cu care sînt înconjurați acești mi- ț

datoria, deteranînînd luarea de i
măsuri concrete pentru lichidarea ’ copiii oamenilor muncii. 
lipsurilor semnalate. i c. IOAN

AVRAM MICA | conwpoflzitw/
corespondent i .

■■■■ ~—i ' .та. ее »4 —=:-----------

Patpu luni de așteptare
luna noiembrie I960, sec-
I.C.O, Lupeni a demontat

lui didactic și de serviciu pentru

fecte, ele trebuie scoase din uz 
pentru cîteva zile și reparate.

După cîteva săptămîni de aș
teptare, cetățenii în cauză, 
zînd că contoarele electrice 
se mai montează, au făcut 
multe demersuri. Răspunsul 
ducerii I.G.O. sectoral Lupeni a 
fost următorul: contoarele, ne- 
putînd fi reparate cu mijloace lo
cale, trebuie trimise la Petroșani.

După patru luni de așteptare 
contoarele se află încă în magi 
zia sectorului I.C.O. Lupeni.

Ar fi de dorit ca sfatul popular 
din Lupeni și condueerea I.fS.0. 
Petroșani să tragă la răspundere 
pe aed care tărăgănează repara
rea contoarelor și produc astteT 
nemulțumiri oamenilor muncii.

RADU AUREL 
corespondent

In 
torul 
ide la mai multe locuințe din ar 
ceasta localitate contoarele elec
trice sub motivul că, fiind de-

------- - ...... .... ...  ........... —

Cercetători neobosiți pe tărîmul noubiî 
(Urmare din pag. 1-a) 

jelor electrice reparate 
A.C.R.E.V. Ca ți în anii ttecuți se 
va iniția un concurs cu premii pen
tru cei care vor rezolva inovațiile 
cuprinse în planul tematic.

Inovatorii uzinei au la îndemî- 
nă o bogată documentație tehnică 
de specialitate, sînt ajutați să-și 
construiască prototipurile.

Colectivul uzinei Vulcan, frun
taș în întrecerea socialistă pe ba-

vă- 
пи 

mal 
con-

la

zin, trebuie si muncească cu elan 
sporit pentru a se situa și în vii
tor pe un loc care în prezent îl 
deține pe merit. De la începutul 
anului au fost propuse deja 7 noi 
inovații. Acest lucru dovedește 
interesul inovatorilor din uzină fa
ță de producție. Acest interes tre
buie canalizat spre rezolvarea ce
lor mai actuale probleme tehnice 
de producție, dezvoltat cît mai 
mult în rândul întregului colectiv.

Joile de tineret — mijloc de educare comunistă
Organizațiile U.T.M. folosesc 

diferite forme pentru educarea 
comunistă a tineretului. Printre a- 
ceste forme joile de tineret ocupă 
un loc important.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pc- 
trila organizează cu grijă jpile de 
tineret, urmărind ca aceste întru
niri să contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor politico-culturale ale 
tinerilor, la educarea lor comu
nistă.

Pentru ca joile de tineret să 
răspundă acestor cerințe, în otașul 
nostru s-a format o comisie de 
organizare care își desfășoară ac
tivitatea pe baza planurilor de 
muncă trimestriale. In aceste pla
nuri sînt prevăzute programele e- 
ducative și distractive ale joilor 
de tineret și organizațiile de bâză 
U.T.M. care vor organiza joile de 
tineret.

In stabilirea tematicii joilor de 
tineret noi am urmărit ca acestea 
să fie cît mai strâns legate de via
ța și munca tinerilor.

Cu deosebit interes au ascultat 
tinerii conferințele sau expunerile 
despre activitatea și lupta parti
dului nostru în anii de ilegalitate 
și în anii în care s-a construit 
baza economică a societății socia
liste în patria noastră. De acest 
lucru nc-am convins atunci cînd 
am organizat întîlniri cu activiști 
de partid, și conducători de între
prinderi. înrâlnirile cu tovarășii 
Cristea Aron de Ia Lupeni, Cotoț 
Iosif, șeful exploatării miniere 
Vulcan și cu alți participant la 
mișcarea muncitorească au dat 
joilor de tineret un caracter edu
cativ, fiind apreciate de tineri.

Tot în cadrul joilor de tineret, 
sînt invitați să vorbească tinerilor 
muncitori fruntași care împărtă
șesc din experiența lor în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și realizarea de economii.

La invitația comisiei de orga
nizare a joilor de tineret, în fața 
tinerilor au vorbit de asemenea

mai mulți ingineri care au studiat 
în U.R.S.S. și alte țări de demo
crație populară arătând cum mun
cesc și trăiesc tinerii din aceste 
țări.

Recenziile, jocurile distractive 
sînt îndrăgite de toți tinerii care 
participă săptămânal la joile de 
tineret. Cu toate rezultatele obți
nute în organizarea joilor de ti
neret mai avem multe de făcut 
pentru ca ele să-și atingă pe de
plin scopul. In primul tind va 
trebui să organizăm jocuri distrac
tive mai multe, unele joi de tine
ret să fie închinate unor fruntași 
în producție. Este necesar să 
creăm o opinie împotriva acelor ti
neri, puțini la număr, care partici
pă la întrunirile noastre într-o ți
nută necorespunzătoare și nu au 
o comportare demnă față de ti
nerele fete.

VASILE TODEA 
secretarul comitetului orășenesc 

U.T.M. Petala
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TEATRUL DE STAT ..VALEA JIULUI"
prezintă :

DOMNUL PUNTîLA ȘI SLUGA SA MATT1“ 
de Bertolt Brecht

miercuri 15 februarie 1961 la clubul minier Vulcan 
joi 16 februarie 1961 la clubul minier Aninoasa 
vineri 17 februarie 1961 la clubul Paroșeni 
sîmbătă 18 și duminică 19 februarie 1961, orele 19,30 

in sala Teatrului de stat Petroșani.

♦♦
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T.A.P.L. Petroșani va organiza
în seara zilei de 18 februarie 1961

tradiționalul bal al vînatorilor
în următoarele localuri $i localități:

— Restaurantul „Minerul" Petroșani.
— Restaurantul „Straja" Vulcan.

. — Sala sindicatului minei din Lupeni și fosta sală de ci
nema din Lone a.

Se vor servi meniuri numai din vînat — mistreț și iepure. 
Muzică și dans pînă în zori.
Intrarea pe bază de invitații care se vor procura de la 

Filiala A.G.V.P.S. din orașul Petroșani.

; I.C.R.A. Filiala Petroșani |
ANGXIEAZĂ S

1 voiajor comercial Ia Petroșani 
—- 1 voiajor comercial Іа Цирейі 
— 1 jef secție Ia Petroșani
Cei interesați se vor prezenta la conducerea ii 

І filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Dej 
i nr. 102

I
O.C.L. Produse Industriale Petroșani, ammtă 
cumpărătorii că între 5 februarie și 5 martie : 
1961 organizează

LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de țesături !; 

au fost aprovizionate din abundentă cu:
- PiNZA ALBITA 80-140 cm: I
— PÎNZA NEALBITA Jo-140 cm: I
— PlNZA PENTRU CEARȘAFURI. . : 
—■ $IFON 80-яяо cm: <
— OLANDINA so -220 cm: I
- INLET ALB Șl COLORAT.

i: - DAMASC ALB ȘI COLORAT: :■ 
— GRADEL во em. ȘI ALTELE.

Vizitați magazinele noastre de jesăfuri fi / 
i cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. !

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

prinderii, ua CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
MAISTRU ÎNTREȚINERE MECANICA.

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

Candidațli vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
unității pînă 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.

’ T. P. E. D. M. N. î
întreprinderea de explorări cu sediul în Lupeni str. A-

• ■ vram lancu nr. 1
■ O
i ANGAJEAZA IMEDIAT:
i a• — maiștri sondori — tehnicieni mecanici
■ b< 0
1
0

— sondori șefi granic
— economiști

— inginer foraj
■ — contabili — maiștri mecanici
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Atenlia meiului annuo si a 
mie alintiia asuma noii
NEW YORK 14 (Agerpres)
Atenția poporului american ca 

și a lumii întregi este ațintită asu
pra noii realizări minunate a 
științei sovietice — și anume lan
sarea unei rachete cosmice în di
recția planetei Venus. Ziarele 
scriu în titluri cu litere mari des
pre importanța 
cedent a unei 
tare automate 
aflat pe orbită, 
asemenea hărți 
ria navei cosmice.

Ziarul „New York Herald Tri
bune" publică o uriașă diagramă 
care ocupă aproape o pătrime din 
prima pagină, pe care este înfăți
șată grafic traiectoria zborului.

Lansarea stațiunii interplaneta
re automate sovietice a eliminat 
literalmente din paginile ziarelor 
toate celelalte știri. Unul din pos
turile de radio a anunțat că oa
menii de știință din întreaga lume 
occidentală nu-și precupețesc elo
giile pentru noile realizări ale U- 
niunii Sovietice în domeniul cos
mic. Citind declarațiile unor oa
meni de știință olandezi și englezi, 
crainicul a declarat că rușii au 
depășit pe americani în ce privește 
cercetarea cosmosului cel puțin cu 
un an și jumătate. Corespondentul 
din Cape Canaveral al agenției 
United Press International a anun
țat că „racheta cosmică perfecționa
tă și distanța cosmică complexă pe 
care aceasta o are de parcurs, au 
asigurat Uniunii Sovietice un nou 
succes, poate chiar cel mai impre
sionant din cei trei ani și jumă
tate de cînd durează întrecerea în 
domeniul cuceririi Cosmosului".

Ziarul „New York Times" 
scrie : „Racheta cosmică sovietică 
care zboară , în direcția planetei 
Venus este a patra rachetă cos
mică. Judecind după știrile par
venite din Moscovă, este vorba de 
o pătrundere tot mai îndrăzneață 
în sistemul solar decît cea 
treprinsă de oricare din cele 
rachete precedente prevăzute 
aparate și care s-au plasat 
bite în jurul Soarelui".

Faptul că această lansare 
efectuată de pe un satelit 
cial al Pămîntului și nu 
PămÎHt, scrie ziarul 
o măiestrie tehnică fără egal".

Corespondentul ziarului „New 
York Times" scrie într-o știre din 
Washington că specialiștii în pro
blemele 
deosebit 
tehnice

lansării fără pte- 
stațiuni interplanc- 
de pe un satelit 
Ziarele publică de 
înfățișînd traiecto-

pe

în- 
trei 

cu 
or-

a fost 
artifi- 

de pe 
„dovedește

Cosmosului manifestă un 
interes față de metodele 

folosite de Uniunea So-
------O------

celeiMOSCOVA. — Cu prilejul 
de-a XI-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, alianță și 
asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și R.P. Chineză; la am
basada R-P. Chineze din Moscova 
a avut loc o recepție la care au 
rostit cuvîntări Liu Ciao, amba
sadorul R.P. Chineze la Moscova 
și M. A. Suslov membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

NEW YORK. — Coresponden
tul din Havana al agenției As
sociated Press anunță că la 13 fe
bruarie guvernul Republicii Cuba 
a adresat Organizației Națiunilor 
Unite un protest energic împo
triva asasinării lui Patrice Lumum
ba.

în protestul său guvernul Cu
bei cere demisia 
cretarului general al O.N.U., Dag 
Hammarskjoeld.

LONDRA.
1165 de . șoferi și conducători de 
autobuze de la patru parcuri de 
automobile din comitatul Lancas
hire au declarat grevă cerînd îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Din cauza grevei circulația auto
buzelor dintre Glasgow și cele
lalte regiuni principale ale comi
tatului Lancashire s-au întrerupt.

imediată a se-

La 13 februarie

• •II 
realizări a ііііоіеі

un

vietică pentru lansarea unei în
cărcături utile în direcția planetei 
Venus.

După cum arată corespondentul 
personalități de vază americane au 
recunoscut că vor fi profund im
presionate dacă Uniunea Sovieti
că va reuși să trimită o încărcă
tură utilă pe planeta Venus.

Ele subliniază că este extrem 
de greu să se ajungă în regiunea 
planetei Venus, ținînd seama de 
distanța uriașă și de lipsa de date 
precise cu privire la poziția de 
fapt a acestei planete față de 
Soare și Pămînt. Pentru a ajunge 
pe această planetă, declară ele. 
este necesar în mod evident ca 
încărcătura utilă să aibă o serie 
de mici rachete și sisteme de ghi
dare pentru corectarea traiectoriei 
urmată de ea.

Aceasta cere la rîndul său 
control precis și trimiterea de co
menzi radio de pe Pămînt.

Reprezentanți ai Consiliului na
țional pentru problemele aeronau
ticii și spațiului cosmic arată că 
Uniunea Sovietică a lansat pînă în 
prezent mai puțini sateliți artifi
ciali decît S.U.A., însă toți sate
liții lansați de U.R.S.S. au pro
dus senzație fie din punct de ve
dere al proporțiilor lor, fie din 
punct de vedere al misiunii lor. 
Dacă Uniunea Sovietică va depăși 
Statele Unite în domeniul lansă
rii unei rachete în Venus, și în 
prezent acest lucru pare pe deplin 
probabil, aceasta se va produce în 
primul rînd datorită faptului că 
în prezent S.U.A. nu dispune de 
rachete puternice a căror forță' să 
fie suficientă pentru îndeplinirea 
unei misiuni interplanetare.

O’ tl •

6000 de rebeli 
s-au predat autorităților 

indoneziene
de 
în

DJAKARTA. — Posturile 
radio indoneziene au anunțat 
emisiunea lor din 13 februarie 
că în Sulavesi de nord 6000 de 
rebeli s-au predat de bunăvoie au
torităților indoneziene.

PROTESTE ÎN ÎNTREAGA LUME
întreaga răspundere revine 
colonialiștilor și 0. N. U.
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres) 
întreaga răspundere pentru asa

sinarea lui Patrice Lumumba, care 
a fost simbolul independenței și 
liderul noii republici Congo, lup
tătorul pentru libertatea poporu
lui său, scrie ziarul „ETH¥O- 
PIAN HERALD" o -poartă colo-

0 faptă care face 0. N. 
de rușine

LONDRA 14 (Agerpres)
________ _ c____ ___ Știrea despre asasinarea mîrșa- 

maliștii, precum fi O.N.U., cate ' vă a lui Patrice Lumumba a im- 
s-a angajat să nu admită inter- ■ presionat adânc opinia publică din 
venția străină în treburile interne 
ale Congoului.

Țelul colonialiștilor, subliniază 
ziarul, este de a-și apăra intere
sele egoiste, de a lipsi Congoul 
de conducător și de a crea în țară 
haos.

nlhru ; A venit clipa cînd 
trebuie luate măsuri severe 

și hotărîte pentru a-i pedepsi 
pe vinovați

DELHI 14 (Agerpres)
Corespondentul agenției Reuter 

anunță că primul ministru al In
diei Nehru, comentând știrile des
pre asasinarea lui Patrice Lumum
ba a declarat:

Acest lucru era aproape de aș
teptat. Și totuși a fost o știre care* 
ne-a uimit. A fost săvîrșit un 
asasinat și probabil de persoane 
suspuse. Nu trebuie tolerate acțiu
nile acestor oameni. A venit clipa 
cînd trebuie luate măsuri severe 
și hotărîte pentru a-i pedepsi pe 
vinovați.

Dacă acest lucru nu va fi fă
cut imediat și dacă situația gene
rală din Congo nu va fi regler

Criminalii trebuie să-și primească pedeapsa I
Vestea asasinării lui Patrice 

Lumumba, primul ministru al gu
vernului legal al Republicii Con
go, eroul luptei de eliberare na
țională a poporului congolez al 
cărui nume a devenit simbolul 
eliberării depline a Africii, a tre
zit mînia și indignarea popoarelor 
din lumea întreagă. Asasinarea lui 
Lumumba și a tovarășilor săi Oki
to și Mpolo crează o situație nouă 
care impune să se ia măsuri îm
potriva ațîțării războiului civil în 
Congo de către colonialiști.

In fruntea guvernului congolez, 
Lumumba s-a dovedit un luptător 
dîrz pentru libertate și fericirea 
poporului său și de aceea el și-a 
atras ura colonialiștilor și mario
netelor lor. Numele lui Lumumba 
înconjoară astăzi întreaga lume, 
care sprijină cauza dreiaptă a 
poporului congolez. Ziarul englez 
„Times" recunoaște că „Lumumba 
a murit ca un martir", iar ziarul 
american „Washington Post" scria: 
„Ca martir, Lumumba a dobîndit 
o aureolă...". împrejurările în care 
s-a produs asasinatul sînt cunos
cute : după ce-a fost transferat de 
la Leopoldville în închisoarea 
Buluo din Katanga, fiind vîndut 
de, clica Kasavubu—Mobutu tră
dătorului Chombe, pentru suma de 
50 milioane de franci achitată de 
protectorii belgieni ai trădătorilor 
poporului congolez, lui Lumumba 
și celorlalți doi membri ai guver
nului legal al Republicii Congo 
i s-a înscenat o „tentativă de eva
dare" ca paravan pentru asasina
rea lor. Anunțînd mîrșava crimă, 
pretinsul „ministru" al lui Chom
be, Munongo, a declarat cu ci
nism : „Știu că se va spune că 
a fost o uneltire și că noi i-am 
asasinat pur și simplu. O astfel de 
acuzație este inevitabilă".

Răspunderea pentru asasinarea 
lui Lumumba revine atît celor ca
re au comis-o dt și instigatorilor 
lor colonialiști de la Bruxelles și 
din celelalte țări occidentale mem
bre ale N.A.T.O., centrul de co
mandă al colonialiștilor. Deopotri
vă răspunderea revine și „căștilor 
albastre" ale O.N.U. care au „a- 
sigurat ordinea în Congo", potrivit 

A

mentală, consecințele vor fi foar
te grave. Multor țări le va fi tot 
mai greu să continue să sprijine 
o poziție și o. politică care admit 
asasinatul și cruzimile-.

u

Anglia. O serie de membri ai par
lamentului englez și-au exprimat 
indignarea față de această crimă.

Deputatul laburist John Baird 
a declarat: „E o știre îngrozi
toare. Ea face O.N.U. de rușine, 
în ce privește Belgia, ea poartă o 
răspundere directă pentru această 
crimă". Baird a subliniat că Bel
gia nu mai trebuie să fie membră 
a O.N.U. că dacă O.N.U. nu va 
lua împotriva ei măsuri, încrede
rea în O.N.U. va fi subminată. 
: Deputatul laburist F. Brock
way a declarat: Este o tragedie 
faptul că conducătorul ales al po
porului congolez și tovarășii săi 
de luptă au fost uaiși în timp ce 
se aflau în puterea unui guvern 
care nu are un caracter legal.

Brockway a declarat că nu nu
mai Chombe, Mobutu și Kasavu- 
bu sînt răspunzători de această; 
moarte „ci și acele guverne, dintre 
care din păcate face parte și An
glia, care au recunoscut pe Kasa- 
vubu drept reprezentantul Congou- 
lui la O.N.U. Nu putem uita'fap
tul că Lumumba a fost ales în 
postul de prim ministru • de către 
parlamentul congolez și că tocmai 

ordinelor secretarului general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld. Pe 
bună dreptate, înfierînd crima în 
ședința Consiliului de Securitate, 
reprezentantul U.R.S.S., Valerian 
Zorin a arătat că după cele în
tâmplate nu se mai poate avea 
nici un fel de încredere în persoa
na lui Hammarskjoeld. Mîna cri
minală a fost dirijată de colonia
liștii care se temeau de Lumumba 
ca de omul în jurul căruia se 
string forțele patriotice cele mai 
largi din Congo, toți luptătorii 
care cer ca libertatea și indepen
dența patriei lor să fie respec
tată. Cîț de cuprinși de teamă sînt 
colonialiștii și marionetele lor ți 
după comiterea crimei se vede din 
faptul că ei încearcă să țină se
cret locul, unde a fost înmormîntat 
eroul național al poporului congo
lez. Fățărnicia celor care în Con
siliul de Securitate au cerut după 
comiterea asasinatului „instituirea 
unei anchete"; după ce anterior au 
rămas surzi la cererile insistente 
de a se lua măsuri pentru salvarea 
vieții lui Lumumba, Okito și 
Mpolo, nu-i poate scăpa de răs
pundere.

Asasinarea lui Lumumba face 
parte dintr-un lanț de crime săvâr
șite de colonialiști în speranța de
șartă că înlăturînd pe liderii miș
cării de eliberare națională din 
țările Asiei și Africii, ei vor reuși 
să întîrzie măturarea odiosului 
regim colonialist de pe fața pă- 
mîntului. Colonialiștii care l-au 
ucis pe eroul național al poporu
lui congolez, l-au otrăvit pe Fe 
lix Moumie, lider al poporului 
camerunez, l-au ucis pe Solomon 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului, au încercat să atente
ze la viețile lui Seku Ture și 
Ahmed Sukarno. Crimele colonia
liștilor nu pot însă opri istoria în 
loc, nu pot opri valul impetuos 
al mișcării de eliberare națională.

Asasinarea lui Lumumba repre
zintă semnalul pentru intensifica
rea războiului impus de colonia
liști poporului congolez. După ce 
în decurs de opt decenii de domi
nație colonialistă, în timp ce popu
lația întregului glob a sporit con- 

acela care a rugat 
in

el a fost
O.N.U. să-și aducă trupele 
Congo pentru a elibera teritoriul 
congolez de trupele belgiene.

Declarația guvernului R.A.U.

CAIRO 14 (Agerpres)
La Cairo a fost dată publicită

ții o declarație a guvernului Repu
blicii Arabe Unite. în declarație 
se arată că președintele Nasser a 
fost profund afectat de știrea asa
sinării lui Patrice Lumumba. De
clarația subliniază tristețea și «- 
moția resimțite de întregul popor 
al Republicii Arabe Unite. „Răs
punderea pentru moartea lui Lu
mumba, se spune în declarație, 
cade asupra puterilor imperialiste, 
ai căror agenți din Congo nu sînt 
decît simple instrumente, și asupra 
autorităților O.N.U. care au de
venit niște simpli pioni în lupta 
dusă de imperialism împotriva 
poporului congolez".

In legătură cu moartea lui Lu
mumba, la Cairo se reamintește 
că R.A.U. a acordat ospitalitate 
celor trei copii ai primului minis
tru congolez: Francois, Patrice și 
Juliana. în aceste momente grele 
copiii sînt înconjurați de toată 
dragostea noporului R.A.U. și a 
întregii omeniri. Ei primesc nu
meroase vizite și daruri. Ei au 
fost vizitați de copiii președintelui 
Nasser și ai mareșalului Abdel 
Hakim Amer. D-na Nkrumah, so
ția președintelui Ghanei, care se 
află în prezent la Cairo, a petre
cut o zi întreagă cu copiii lui 
Lumumba. 

siderabil, congolezii au fost reduși 
de la 20 milioane la numai 12 mi
lioane. în scurtul răstimp de la 
proclamarea Republicii Congo, co
lonialiștii și-au continuat crimele. 
Datorită haosului pe care l-au pro
dus prin amestecul lor deschis în 
treburile interne ale Congo-ului; 
colonialiștii au provocat zilnic — 
potrivit statisticilor O.N.U. — 
moartea a 200 de congolezi 1 Lis
ta crimelor pe actul de acuzare 
al colonialiștilor este fără de sfîr- 
șit

In întreaga lume răsună protes
tele indignării opiniei publice.

In Consiliul de Securitate, V- 
Zorin a protestat cu hotărîre îm
potriva asasinării lui Lumumba. 
Reprezentanții în Consiliul de Se
curitate ai țărilor Africii și Asiei 
— Ceylon, R.A.U. și Liberia — 
au adresat un protest vehement 
secretarului general al O.N.U. îm
potriva asasinării lui Lumumba.

Acum clica lui Chombe se pre
gătește să dezlănțuie războiul ci
vil în Katanga, unde controlul său 
se clatină. Sutele de ofițeri recru
tați în occident pentru „legiunea 
străină" din Katanga demască pî- 
nă la capăt cine comandă acțiu
nile trădătorilor poporului congo
lez.

Poporul romîn sincer atașat cau
zei apărării păcii în întreaga lu
me, înfierează asasinarea lui Pa
trice Lumumba și a tovarășilor 
săi. Omenirea nu va îngădui ca 
criminalii să scape de pedeapsă, 
ca Congo-ul să se transforme în- 
tr-un cîmp de luptă, ca focarul 
de război din Congo să se extin
dă, în aceste zile grele pentru 
patria lor, congolezii își string 
rîndurile în jurul guvernului legal 
al republicii cu sediu la Stanley
ville, a£irmîndu-și hotărîrea de 
a-și apăra independența națională, 
de a alunga pe colonialiști și ma
rionetele lor. De partea poporului 
congolez se află întreaga omenire 
civilizată.

Z. FLOREA

a minorităților na- 
Din cîntectele cefe- 
Concert de estradă, 
ușoară de Sile Di-

PRODRAM DE RADIO
16 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Estrada instrumente
lor, 9.30 Vreau să știu, 9,50 Mu
zică corală romînească, 10,35 
Muzică distractivă, 11,03 Muzică 
din opere, 11,30 Muzică populară 
romînească și 
ționale, 12,45 
riștilor, 13,05 
15,20 Muzică 
nicu și Emanuel Ionescu, 16,15 
Vorbește Moscova! 16,45 Cîntece 
de alegeri și jocuri populare ro- 
mînești, 17,15 Jurnal electoral, 
19,05 Tribuna Radio, 19,45 
Transmisie din studioul de con
certe, a concertului corului și or
chestrei simfonice a Radiotelevl- 
ziunii. PROGRAMUL II. 14,30 
De toate pentru toți (reluare), 
15,00 Potpuriuri de muzică ușoa
ră. 15,20 Oratoriul „Grivița lup
tătoare" de Constantin Palade, pe 
versuri de Nicolae Nasta, 17,00 
Muzică ușoară, 17,20 Reportaj 
liric „La Grivița Roșie", 18,25 
Muzică populară din Cuba, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd, 
20.00 Vechi melodii populare ro- 
mîneșȚ 20,30 Cîntare Romînlei 
socialiste — montaj de versuri, 
21,15 Muzică populară romîneas- 
că, 21,45 Părinți și copii.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
16 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie î 
Fiul .meu se însoară ; Al. Sahia s 
Oameni și stânci ; PETRILA : Un 
cîntec străbate lumea ; LONEA s 
In pragul vieții ; VULCAN : Din
colo de orizont ; CRIVIDIA : Vră
jitoarele din , Salem ș LUPENI i 
De la Apenini la Anzî ; BĂRBA- 
TENI : Foma. Gordeev.
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