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CETĂȚENI!
Vizitați centrele de afișare a 

listelor de alegători.
Verificați dacă ați fost înscriși 

în listele de alegători.
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Producție record ia mina Vulcan!
întrecerea socialistă între minerii de la Vulcan și Petrila aduce 

noi realizări remarcabile celor două colective. ÎN ZIUA DE 17 FE
BRUARIE, DE PILDA, LA VULCAN S-AU EXTRAS 2608 TONE 
DE CĂRBUNE, PRODUCȚIE RECORD PENTRU MINA VULCAN. 
RANDAMENTUL CU CARE S-A MUNCIT ÎN ACEEA ZI DEPĂ
ȘEȘTE 1,400 TONE DE CĂRBUNE PE POST, FIIND RANDA
MENTUL CEL MAI ““ ' -------------------------
MINEI.

Datorită acestui 
luat întâietatea în întrecerea cu colectivul minei Petrila. La data de 
mai sus minerii de la Vulcan își îndepliniseră planul lunar de pro
ducție cumulat în proporție de 109,9 la sută, iar "cei de la Petrila 
în proporție de 109,8 la sută.

ÎNALT ATINS DE LA REDESCHIDEREA

deosebit succes colectivul minei Vulcan a pre-
La

La Maleia

I

Sectorul III al minei Vulcan și-a depășit planul la cărbune cu 
peste 2500 tone. Acest rezultat se datorește în bună măsură pregăti
rii din timp a noilor locuri de muncă. Brigada condusă de Șerban 
Nicolae, care execută lucrări de pregătire în Steril în sectorul III, 
își depășește zilnic sarcina de plan cu 0,50—1 m. galerie. IN CLI
ȘEU : Minerii Ghiriță Ilie și Mihai Gheonghe din brigada lui Șer
ban Nicolae urmăresc cu mândrie realizările brigăzii lor pe graficul 
întrecerii pe profesii.

ale candidați lor cu alegătorii
Bănița

Pînă în prezent la casele ale
gătorului nr. 1, 2 și 3 din Bănița 
au avut loc 5 întâlniri ale can- 
didaților F.D.P. cu alegătorii. 
Printre cei care au luat parte la 
aceste întâlniri se numără Anto- 
inescu Silvia, Jitea Vasile, Vla
dislav Aurel, candidați în cir
cumscripțiile electorale nr. 2, 9 
și 10 comunale Bănița, Străuț 
Florin, candid-at în circumscripția 
electorală nr. 46 a sfatului popu
lar orășenesc Petroșani și alții. 
Candidații care au luat cuvîntul 
au subliniat faptul că în comuna 
Bănița în ultimii ani s-a înfiin
țat un dispensar medical, s-a 
construit un cămin cultural și 
școala nr. 2. La întâlniri au parti
cipat peste 800 de alegători. Cei 
care au luat cuvîntul 
numeroase propuneri 
frumusețarea 
dă, tovarășii 
Gabor Ioan 
muncitori la
riera de piatră 
Bănița au pro
pus 
unei băi popu
lare, 
unui 
dentar 
tarea 
tabile 
muncitorii 
țăranii din Bă
nită. Atât la 
Maleia cît și la 
Bănița întâlni
rile dintre can

didați și alegă
tori au fost ur
mate de pro
grame artistice 
prezentate de 
brigăzile artis-

tice de agitație ale cămiaelor cul
turale din Maîeta și Bâaift

O-

Se extind procedeele
Mineriți Văii Jiului extrag din zi 

în zi tot mai mult cărbune cocsifi- 
cabil și energetic. Pînă acum au 
deja o depășire de plan de aproape 
17.000 tone de cărbune în total. 
In munca lor ei folosesc noi pro
cedee 
mina 
cută
6.600 
bil. Minerii de aici au folosit din 
plin cele cîteva haveze moderne

moderne de abatare. La 
Lupeni de pildă în luna tre- 
s-au extras prin havare 
tone de cărbune cocsrfica-

moderne de abatare
care le stau la dispoziție. In ia
nuarie s-a introdus la mina Vul
can pentru priima dată havarea 
în abatajele frontale. Luna aceas
tă la Vulcan se folosește cu suc
ces haveza sovietică KMP-3 la 
frontalul nou deschis la sectorul 
I pe stratul 15 blocul II. De cu- 
rînid au introdus în frontalul de 
pe stratul 8—9 o haveză moder
nă poloneză WLE-5 S cu două 
bare de tăiere și minerii de la U- 
ricani.

au venit cu 
pentru în- 

Așa de pil- 
Constantin,

Recent, la școala eleraeatară 
din cătunul Maleia a avut loc o 
întâlnire între tovarășul Gorabei 
Vsevolod, candidat al F. D. 
pentru circumscripția electorală 
rășenească Petroșani nr. 17 și 
legători.

In cadrul întâlnirii au luat cu- 
vîntul țăranii muncitori Popa Ma- 
cavei, Roșu Ilie, Gioarcă Victo
ria și alții. Ei au arătat că în 
anii regimului nostru în cătunul 
Maleia s-a construit o școală 
nouă, s-a electrificat cătunul, 
iar în prezent se instalează o 
conductă de apă potabila.

Luînd cuvîntul, candidatul Go- 
robei a subliniat faptul că în pre
zent în cătunul Maleia nici un co
pil de vîrstă școlară nu este ne
școlarizat, iar cei care termină 4 
clase elementare sînt îndrumați să 
urmeze cursurile ciclului II.

R. BALȘAN 
corespondent
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Muncitorul subteran ANTAL 
ALEXANDRU 
circumscripția 
49 a Sfatului 

sului

candidează în 
electorală nr. 

popular al ora- 
Vulcan

construirea

Și

Pensio- 
Koloji 

ca Sfa- 
orașului

comunei.
Scutaru 
și Ionescu Virgil,

Lihoacă Simion 
Dumitru au pro- 
prin muncă pa

să se refacă po
pește Jieț, să se

ic 
la

Pentru dezvoltarea Jiefului

*

înființarea 
cabinet 

și cap- 
apei po- 

pentru 
și

LA INTRAREA ÎN ȘUT

se

asupra ce 
făcut la 

muncă. 
Ștefan vor

Era în jurul orei 13. 
In biroul sectorului V de 
la mina Eonea au început 
să-și facă apariția maiș
tri, tehnicieni și ingineri. 
Unii gata pentru intrarea 
în șut, iar alții ieșîți din 
schimbul de dimineață.

Ea sectorul V s-a în
cetățenit un obicei: ca
drele de conducere
întîlnesc în fiecare zi, iar 
șeful sectorului stă de 
vorbă cu fiecare în parte 
dînd indicații 
anume au de 
fiecare loc de

— Ea Toacă
trebui trase două juguri 
în partea estică și mer
gem mai departe așa 
cum am început—interveni 
prim-maistrul miner lan- 
cu Nicolae.

— Ea abatajul frontal, 
la Timar, trebuie mers 
cu stîlp de 2,J0 metri. 
Aici o să avem de rezol
vat o problemă de viitor, 
spuse inginerul Marian Ni
colae șeful sectorului.

Despre fiecare loc de 
muncă în parte s-a amin
tit la această scurtă con
vorbire, iar maiștrii care 
urmau să intre în 
nă și-au notat ce au 
făcut.

Mulțumiți că știu
au de făcut, rînd pe rînd 
oamenii au plecat. Singu
rul care a mai zăbovit 
pentru cîteva momente

mi-
de

ce

în birou a fost șeful sec
torului, reținut de stu- 
â''"ea unor documente ce 
se aflau în fața lui într-o 
mapă pe birou.

Dar iată că ușa 
roului se deschide
nou.

— Credeam c-ați
cat tovarășe inginer — 
spuse cel care a intrat 
în birou.

— Vreau să văd cum 
stăm cu îndeplinirea pla-

din

pie

cooooooooooaoooaoooooo

ÎNSEMNĂRI 
de REPORTER 

oooooooooooooooooooooo

nului de măsuri tehnico- 
organizatorice — spuse 
inginerul Marian. Apoi 
continuă :

— Am avut prevăzfiiâ 
deschiderea frontalului în 
blocul I și armarea lui în 
fier. încă din 15 ianua
rie am rezolvat acest 
lucru. De asemenea me
canizarea transportului la 
orizontul 500 cu locomo
tive electrice cu acumu
latori a fost introdusă, 
am rezolvat problema a- 
provizionării cu materia
le pentru locurile 
muncă prin darea in 
ducție a suitorului 
materiale, din blocul. 
S-a
SKR 11

de 
pro- 

de 
Jieț. 

montat orațerul 
în preabatajul

lui 0506 și în ambele aripi s-au 
montat două cratere TP-1. In frontal 
am introdus perforatoarele electri
ce, primele de la mina Eonea. Pes- 

cîteva zile le vom introduce 
abatajul cameră 0506...

FL. ISTRATE

Zi obișnuită de iarnă. 
Zeci de muncitori, țărani 
muncitori, tineri și gos
podine se îndreptau spre 
casa alegătorului din Jieț 
pentru a se întâlni cu 
candidații lor în alegerile 
de la 5 martie.

în mijlocul cetățenilor 
erau prezenți inginerul 
Ungureanu loan, desem
nat candidat în alegerile 
pentru Sfatul popular al 

! orașului Petrila, din par- 
[ tea circumscripției elec- 
I torale Jiețul de sus și 
I țăranul munqitor Pilea 
■ Ioan, candidat în cir

cumscripția electorală 
Moliviș.

în cadrul întâlnirii to
varășii 
și Luca 
pus ca 
triotică 
dul de 
întreprindă lucrări de ca-

nalizare a Jiului pe acele 
porțiuni unde există peri
col de inundații, 
nărui miner 
Francisc a cerut 
tul popular al 
Petrila să sprijine cetățe
nii din Jieț pentru repa
rarea drumului, iar tov. 
Brujan Constantin, a ară
tat necesitatea redeschi
derii unității O.A.D.L.F. 
în scopul aprovizionării 
populației cu legume, zar
zavaturi, fructe.

Alți cetățeni prezenți 
la întâlnire au propus să 
se studieze problema mă
riri căminului cultural 
și a dotării lui cu aparat 
de proiecție pentru film, 
să fie extinsă rețeaua de 
radioficare pînă la Jieț, 
să se înființeze o grădi
niță pentru copii oameni
lor muncii și altele.

Tovarășul EL1SEI GWEOR- 
GHE, șeful secției organiza
torice al Sfatului popular al 
orașului Petroșani candidează 
în circumscripția electorală 
nr. 68 a orașului regional' Pe
troșani și în circumscripția 
electorală nr. 12 a orașului 

Petrila

î
• „In aceste locuri in trecut

(Continuare în pag. 3-aț

ln orașul Petrila — constituit din cele'două mari părți ale sale, Petrila și 
Lonea — au apărut în anii puterii populare 10 cartiere noi. Unele au casele în 
șir, altele sînt alcătuite dm locuințe individuale, dar predominante sînt cele for
mate din blocuri mari cu apartamente confortebile. In clișeu se vede doar un sin
gur bloc dintr-unul din cartierele părții de sus a Pebrilei. Numărul blocurilor din 
acest cartier este însă de 20. Aceasta înseamnă sute de apartamente. Pe locurile 
unde s-au înălțat noile cartiere de blocuri în trecut n-a fost nimic.

Minerul CUCIUC PROFIR, 
a fost propus candidat pentru 
Sfatul popular al orașului 
Vulcan în circumscripția e- 

lectorală nr. 10

Citiți în pag.
• Declarația sovieto-guineză.

L. I. Brejnev, a sosit la 
Rabat.

• Antonin Novotny a sosit 
la Budapesta.

• Maly a recunoscut guver
nul provizoriu al Algeriei.

• Greva mecanicilor de avi
oane americane continuă.

• Mari mitinguri de protest 
în R. P. Chineză.

• Un nou val de teroare dez
lănțuit de marionetele co
lonialiste din Congo.

• Cum au fost asasinați Lu
mumba și tovarășii săi.
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TENIS DE MASA

Primii eampieai 
pe asociație 

ai spartachiadei de iarnă
Duminică dimineața în sala de 

festivități a Grupului școlar mi
nier Petroșani s-au desfășurat 
întrecerile finale la tenis de ma
să din cadrul spartachiadei de 
iarnă a tineretului, competiție 
care în întrecerile preliminarii 
a atras la start peste 300 elevi 
ucenici.

După disputarea turneului eli
minatoriu, la care au participat 
cei 12 campioni pe clase, s-a 
disputat finala între elevii uce
nici Gaigher I. și Lăscăianu P. 
Victori șl titlul de campion al 
școlii profesionale din actuala 
si rtladhiadă a revenit primului 
cu scorul de 2—0 (21—17; 
17).

Alte rezultate în turneul 
eliminatoriu: Colda I. —
M. 2—0; Dely Ghezu — Dantzer 
P. 2—0; Stokoiu Aurel — Zeler 
M. 2—0; Lăscăianu P. — Juga 
Viorel 2—0; Dely Ghezu — Duk 
Iosif 2—1; Lăscăianu P. — Dely 
Ghezu 2—0.

In cadrul probei de dublu, u- 
cenicli Lăscăianu Petre și Gai- 
gher L au i,ușat să învingă pe
rechea Juga Viorel — Dely Ghe
zu cu scorul de 2—0. calificîn- 
dtrse în, finala pe școală care se 
va disputa miercuri când se vor 
întâlni cu perechea Butca Victor 
— Șerban I., cîștigătorii seriei 
a П-a, *

praf. FANE V. ION 
corespondent

21 —

final 
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Aceeași atenție fiecărei 
discipline sportive 1

In ultimul timp, la toate adu
nările avînd drept scop analiza 
muncii sportive, se vorbește tot 
mai mult despre necesitatea unei 
activități susținute în toate dis
ciplinele sportive. Acest lucru 
este foarte îmbucurător. Și în 
sport ca și în alte domenii de ac
tivitate se simte nevoia unei pre
gătiri multilaterale, calea sigură 
spre succese remarcabile.

Fiecare tânăr începînd să prac
tice un sport, tinde spre o per
formanță cît mai bună dar el nu 
va putea atinge nici cel puțin 
una medie dacă va practica doar 
un singur sport. Asociațiile spor 
tive au început deci să înțeleagă 
că și în cazul cînd urmăresc a- 
tingerea unor performanțe remar
cabile numai la anumite sporturi, 
să zicem la fotbal sau volei, pen
tru a putea realiza acest lucru nu 
este suficient să se ocupe numai 
de ele. Este necesar să sprijine 
în aceeași măsură atletismul, 
gimnastica, tenisul, handbalul. 
Așa se și explică de ce marile 
cluburi și asociații unde se .prac
tică toate sporturile cu aceeași in
tensitate au și sportivii cei mai 
buni.

Aceasta a fost părerea unani
mă a participanțiior la plenara 
Consiliului orășenesc
Petroșani care a avut loc recent.

Luînd în discuție 
sportivă desfășurată în anul 1960, 
plenara a criticat Consiliul oră
șenesc U.C.F.S. către nu a acor
dat aceeași atenție fiecărei disci
pline sportive. Unele comisii pe 
ramuri de "sport ca cele de popi
ce, fotbal, ciclism, schi, handbal, 
au dus o activitate continuă și

susținută obtinîndu-se la aceste 
sporturi rezultate bune. Dar co
misii ca cele de la atletism, șah, 
gimnastică, lupte nu și-au înde
plinit sarcinile, ceea ce a făcut 
ca la aceste sporturi să se în
registreze rezultate slabe.

întocmirea planului de muncă 
pe primul semestru al anului și a 
calendarului Sportiv pe anul 1961 
s-au făcut ținîndu-se seama de 
observațiile de mai sus. Plenara 
a aprobat totodată reorganizarea 
unor comisii pe ramuri de sport 
nrectim și reorganizarea consiliu
lui.

Ținînd seama de criticile adu
se, consiliul și-a propus Organi
zarea unor competiții pe plan 
regional care să facă legătura 
între Sportivii începători și cei 
din diferite categorii de clasifi
care, iar la atletism (ramură 
neglijată pînă acum) s-au pre
văzut cele mai multe competiții.

La sfîrșitul lucrărilor plenarei, 
un număr de 6 activiști volun
tari, precum și 46 de sportivi 
fruntași, au primit din partea 
Consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Petroșani, pentru merite deose
bite, diferite premii constînd în 
obiecte în valoare totală de 5000 
lei.

U.C.F.S. M. DUMITRESCU

activitatea
♦

Lonenil au petrecut 
o duminică sportivă 

ia Baru Mare

-------g,: » « • « '.уач». 

DE PÎDTJILE DE FOND
Ід ultima lună, datorită con

dițiilor atmosferice prielnice pîr- 
tiile de schi au fost populate in 
fiecare duminică de concurență la 
diferite întreceri de schi. La Pa
ring, s-au desfășurat duminica 
trecută întîlnirile din cadrul cam
pionatului republican — faza re
gională — la probele alpine. 
Cîștâgătorli ei (Kato Adalbert, 
I azăr Victor, și Munteanu €on- 
stantin) au plecat la Brașov pen
tru întrecerile finale. In cadrul 
aceluiași campionat, faza regio
nală pentru fondiști s-a desfășu
rat sîmbătă și duminică pe pîr- 
tiile de la Straja. Alături de 
schiorii hunedoreni au participat 
la concurs și studenții asociației 
Știința aflați în tabără la Goasta 
lui Rusu. Proba de 15 km. ju
niori a fost cîștigată de alergă
torul Inpenean Lupaș Gheorghe 
urmat de Mihăiescu Petre de la 
Știință și Ambruș Petru de la 
Minerul Lupeni. Viu disputată a 
fost și proba de 5 km. juniori, 
cîștigată de Ambruș Zoltan de 
la Minerul Lupeni unmat de fon- 
diștii hunedoreni Clej Viorel și 
Burcă Mihai. O victorie netă la 
5 km. junioare a obținut-o stu
denta Rodica

sosit cu 6 minute înaintea cole
gei sale Popovici. Alergătoarea 
petroșăneană, Bocoș Margareta, 
nu a putut ocupa decît locul III. 
,Ș1 la senioare proba de 5 km. a 
fost cîștigată de studente prin 
alergătoarea lor Moldovan Octa
via urmată de Kato Terezia din 
Lupeni la numai 55 secunde. 
Lupta dintre juniorii categoriei! 
a II-a disputată pe un traseu de 
10 km. a fost cîștiigat'ă de hune- 
doreanul Tonei Herman 
de Ambruș

Cea mai 
cea de 30 
2 ore, 24 
alergătorul 
depus eforturi 
nînd 
sosit 
după 
renți

Gu 
avut 
uriaș

Peste 100 de tineri din Lonea 
au petrecut ziua lor de odihnă 
alături de tinerii din Baru Mare 
cu care au organizat împreună 
o frumoasă duminică cultural- 
sportlvă. Deplasîndu-se la Baru 
Mare lonenli au susținut diferite 
întîlniri sportive prezentând în 
același timp și un program ar
tistic care s-a bucurat de mult 
succes. Astfel, au avut loc în
tîlniri de tir cu arcul, cu arma 
sport și popice. La primele două 
iprobe au câștigat reprezentanții 
loneni, la popice cîștigînd gaz
dele. De la Baru Mare lonenii 
s-au întors seara tîrziu cu o fru
moasă impresie despre felul în 
«are și-au petrecut duminica.

Sîndrilan care a

urmat 
Zoltan din Lupeni. 
dramatică probă a fost 
km. seniori. Timp de 
minute și 13 secunde 
Lupaș Gheorghe a 

L i deosebite termi- 
cursa primul. Al doilea a 
colegul său Ambruș Petru 
3 minute. Ceilalți concu- 
au abandonat.
ocazia acestui concurs au 

Ioc și întrecerile de slalom 
.ale copiilor de la centru! 

de antrenament din Lupeni de 
sub conducerea prof. Gioflică 
Gheorghe.

Iată cei mai buni 
15 concurenți: C— 
Gsergo Zoltan și Grecu Mlrcea. 
La fete cea mai bună a fost Ve* 
lovan Rodica.

-O-------------- —
BASCHET

>uni copii din cei 
Gioflică Grlgore,

Elevele din Petroșani calificate în finală
găzduit duminică 
a campionatului

Timișoara a 
faza de zonă 
republican al școlilor mediii la bas
chet fete și băie{i. Din partea re
giunii Hunedoara la faza de zonă 
au participat echipa de fete a 
Școlii medii mixte Petroșani și 
echipa de băieți a Școlii medii 
mixte Decebal din Deva.

Echipa de fete, campioana re
giunii Timișoara (Școala medie 
Arad) nu s-a prezentat la faza

de zonă ceea ce a făcut ca petro- 
șânencele să cîștăge, urmînd ca* 
în zilele de 24—28 martie să 
participe la faza finală pe țară 
a acestui campionat. Totuși echi
pa din Petroșani a susținut la 
Timișoara un joc amical în com
pania unei selecționate locale 
pierzînd la scorul de 28—30.

La băieți, elevii din Deva au 
pierdut la limita : 53—53.

Fraților, gata I Acum am și eu 
mai multă vreme... pot să stau 
la o vorbă cu ’mneavoastră că 
mi-am luat de-o grijă: am votat 
printre primii, așa cum îmi puse
sem în gînd.

Dar nu vă spun cine era cît 
p-aci să voteze înaintea mea: 
Sandei, fi'i-miu. Deh! Are și el 
vîreta cînd țara îl întreabă :

— Măi, tu ce spui ? Ia să ve
dem ce părere ai !

Asta, măcar că nu l-a dat încă 
bine mustața. Azi de dimineață 
numai că-1 văd că-și rade alea 
două tulee. Vorba vine: numai el 
le vedea — zice:

— Tătucă! Nu se poate I Da- 
că-s bărbat în drepturi, să fiu 
bărbat de-a binelea...

Și iar se jupoaie.
Mă uitam la el și-mi aduceam 

aminte de pe cînd eram ca 1. 
tâe drepturi avea tineretul pe a- 
tuncl ? Avea dreptul să. tacă și 
să îndure, iar la alegeri avea 
dreptul să se aleagă cu bătaia: în 
asta, ce să mai vorbim, că avea 
drepturi egale cu ăi mari.

Uite eu, cînd eram tinerel, in
trasem cu fără plată la o mare 
cizmărie. Deh ! Luasem drumul 
orașului. Aici, toată ziua era de 
lucru: mai luam un calapod, mai 
luam marfa, mai luam o palmă...

el.

tot

Pregătirile
Majoritatea echipelor de fotbal 

din Valea Jiului își continuă pre- 
gătiule susținînd diferite întîlniri 
de antrenament. Părerea spectate 
rilor este că actuala pregătire a 
echipelor este satisfăcătoare ceea 
ce dovedește că atît jucătorii cît 
și antrenorii își fac datoria, cu 
toate condițiile atmosferice difici
le.

Duminică au avut loc următoa
rele întîlniri :

ca 
exi- 
fost 
Mi

au 
oas-

Minerul Vulcan — 
Jiul Petroșani 0-3 (0-2)

Vulcănenii sint cunoscuți 
spectatori de fotbal destul de 
genți. Cu toate astea ei au 
mulțumiți de întîlnirea dintre 
nerul Vulcan și Jiul la care 
asistat duminică. în special
peții au dovedit o bună pregătirea 
tehnică și îndeosebi o condiție fi
zică bine pusă la punct. Ambele 
echipe au creat multe faze de gol 
apreciate de spectatori făcînd un 
loc bun cu toate pond iții le de te
ren nu tocmai prielnice. Golurile 
au fost marcate de Rotam (2) și 
Andrei. De la Minerul Vulcan n 
plăcut întreaga echipă, dar înain
tarea cunoscută altădată ca foarte 
eficace s-a dovedit de data aceast 
sterilă.

fotbaliștilor
locală Metalul ne-a vorbit antre
norul Balogh, „Am jucat pe un 
timp și teren excelent. Meciul s-a 
ridicat la un nivel satisfăcător. 
Scopul nostru de a întâlni un par- 
;cncr destul Jc puternic, în fața 
căruia să desfășurăm totuși un joc 
deschis, a fost atins și sîntem mul
țumiți de această deplasare. După 
prima întîlnire din acest an susți
nută joia trecută cu Știința I.C.F., 
nu am fost mulțumit de pregătirea 
echipei deși am cîștigat cu 5—0. 
Acum după al doilea meet, t-a 
văzut clar că pentru echipa anino- 
seană rămîne mai departe proble
ma nr. 1 înaintarea, pentru care 
ne mai trebuie multe jocuri pentru 
omogenizarea și sudarea ei“.

Metalul Sadu — 
Minerul Aninoasa 1-2 

(0-0)
Despre întîlnirea de la Sadu 

dintre Minerul Aninoasa ți echipa
---------------- O-

Minerul Lupeni — 
Electro putere Craiova 

3-0 (3-O)
După cum arată și scorul, întâl

nirea de la Lupeni s-a ridicat la 
valoarea corespunzătoare numai în 
prima repriză cînd s-au înscris și 
cele trei goluri prin Crăiniceanu 
(două) și Nisipeanu. Și de data a- 
ceasta Minerul a folosit jucători 
tineri ca Zamșa. Stanciu, Matyas, 
Gligore și Sima II. Totuși ritm 
a fost destul de lent iar jocu, 
nesatisfăcător din punct de vedete 
tehnic.

volei.- la Boiuiesti Jiul unita litloiia
de
Și

du-
Dl-

Despre întîlnirea de volei 
categoria A dintre Dinamo
Jiul Petroșani, desfășurată 
minică după-amiază în sala
namo București, antrenorul echi
pei pdtroșănene. dr. Malide Oc
tavian, ne-a declarat următoare 
le: „Pe marginea meciului de ,1a 
București se pot face ample co
mentarii atît datorită evoluției 
scorului cît și datorită nivelului 
tehnic la care s-a desfășurat. Ca 
antrenor al echipei Jiul nu voi 
face aceste comentarii, pledînd 
pentru echipa mea ci voi aminti 
cîteva amănunte care cred 
vorbesc de la sine. După 
namo a cîștigat setul I la 
egalat cîștigînd setul II 
Din nou dinamoviștii iau
cerea cîștigînd setul III cu 15-9. 
Este rîndul nostru să egalăm, 
cîștigînd setul cu 18—16. In ul-

eă 
Di- 
am 
11.

ce
10, 
la 
condu-

ALEGERI DIN TRECUT

nu stăteam o clipă. Dar și jupî- 
nul, om muncitor. Cînd era mai 
multă treabă, punea și el mina... 
punea mîna pe cîte unul dintre 
noi și pînă nu-1 învinețea, nu-1 
lăsa... 
dădea.
ales cu calapoadele, că așa-i plă
cea lui să ne bata : cu măsură...

încolo, noi lucrătorii, o duceam 
destul de bine.

Eu stăteam într-o cameră sin
gur, cu încă opt băieți... Dacă di
mineața nu găseam scara, n-a- 
veam cum să ne dăm jos, fiindcă 
am uitat să spun: camera era 
în pod. Dar frumos mobilată, cu 
niște paturi pe care nu ni le-a 
adus, cu o masă care nu era... 
covor nu ne-a mai pus, ca să nu 
se rupă de la mobilă...

Așa că eu dormeam provizoriu 
de vreo trei ani pe un jilț care 
noaptea era întins, iar ziua îl 
stringeam frumos cu mătura la 
un colț, că nu era să las paiele 
în mijlocul casei.

Dar să nu vorbesc cu păcat, de 
leafă nu puteam să mă plîng... 
că nu nc-o dădea niciodată. Ce

Dar ce era al nostru ne 
dădea, frate... dădea mai

timul set schimbarea terenului 
s-a făcut la scorul de 8 -4 pen
tru noi, conducînd apoi cu 10-4. 
DinamoviștH reușesc să ne ega
leze la 10—10. Dar din nou noi 
conducem cu 14—12. Nici nu am 
crezut că vom pierde această în- 
tîlnire. Dar din nou scoul este 
egal : 14—14. Conducem cu 15— 

, 14 ca totuși tabela de marcaj să 
arate, după 155 minute de joc: 
!?—15 pentru Dinamo.

Trăgătorii dinamoviști au for' 
într-o formă excelentă 
nirea s-a desfășurat la 
nivel tehnic la care au 
în aceeași măsură și
noștri și în special Gornovicea- 

și BrandembtHtg 
că în întîlnirea 
Rapid București, 
mai grea să fa- 
fel de bun ca la

iar întîl- 
un înalt 

contribuit 
jucătorii

nu Corlolan 
Traian. Sperăm 
de duminică cu 
considerată cea 
cern un meci la 
București".

I
să spun ? Ajunsesem să merg șl 
desculț. Numai în ziua cînd am 
împlinit doi ani de lucru, cum 
tocmai era în toiul iernîii, mi-a 
dat o pereche de bocanci frumos 
îmblăniți și mi-a spus :

— Uite ! I-ai și du-i lui conu’ 
Gogu libera iu’, că se apropie a- 

și trebuie să mă gîndesc 
fi după... și nu mă mai 
vorbă, că trebuie să mă 
întrunire la ai noștri! 

plăcea mie la jupîn, că-n 
era om

iegerile 
la ce-o 
tine de 
duc la 
Asta-mi 
politică dintr-o bucată :
întotdeauna era cu ăi de la pu-
fere. II auzeai:

— Trăiască-ai noștri!...
ne ar fi fost ăia, el tot cu ei era...

In anul acela era cu liberalii, 
că luase bani pentru ciomege, 
bastoane și alte articole de pro
pagandă de la conu Gogu libe
ralul.

Intr-o zi îl văd pe jupîn șter- 
gînd de praf niște ciomege.

— Ce faceți acolo, jupîne ? |
Zice : — Nu i treaba ta !
Dar eu nu m-am lăsat, fiindcă 

de cîte ori lua ei un ciomag în 
mînă, era și treaba

— Jupîne, pentru
nele astea ?

Dar el de colo :
— Vin alegerile!

tesc pentru discursuri că m-au

Oriei-

mea.
ce-s bastoa-

Mă pregă-
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Candidați ai vremurilor noi
OȚELARUL

Prin sticla de cobalt limbi uriașe 
De flăcări iată-i joacă în priviri...
El inima și-o simte prin cămașă 
Pulsind căldura-aceleiași iubiri 
Care-n cuptor pînă sub boltă saltă 
Florarul dans de-oțe! topit de pară;
In oțelar și în cuptor tresaltă 
Neatinsul foc al dragostei de țară.

PREZENTARE
Suplimente (nr. 1 și 2) ale revistei 

„îndrumătorul cultural" 
închinate

MINERUL
Ca la o luptă-ncolonat minerul
Spre abataj porne$te-n pas vioi
Cu casca-n cap pe-arșiți, cînd mușcă gerul, 
Pich amărui î-e armă de război.

sub pămînt,
vajnic.

Și in tranșee-acolo
Explozii — negre flori — așteaptă 
Cărbuni! Vktoria-țî slăvește în cînt, 
Țte miner, ostașul cel mal pașnic..

ZIDARUL
O cărămidă, alta; petale par de flori... 
Sub mîngîierea lui prin viață și-n înalturi 
Un lujer svelt salută lumina vte-n zori 
Sus pe cofrajul proaspăt al ultimelor caturi, 
O cărămidă; mîna o trage njai aproape .
Și pe mortar se-așterne supusă și fidelă... 
Jos, cît privești cu ochii, se-ntind păduri și ape; 
Zidaru-șl urcă țara pe cea maî-naltă schelă.

VOTAȚI-L

El este candidatul așadar
Ii simți puterea vie cum pulsează
De-i oițelar, miner sau de-i zidar 
La fericirea țării агі veghează. 
El, omul simplu și modest e tot, 
Partidu-i dărui puteri depline, 
De aceea dă-i cu-ncredere al tău vot 
Căci alegîndu-1 tu te-alegi pe tine!

iULIU RAȚIU 
(Suplimentul nr. 2 al revlstea 

„Îndrumătorul cultural")

Cele două suplimente 
ale publicației „îndrumă
torul cultural** (ianuarie și 
februarie 1961) sînt în în
tregime consacrate alege
rilor de deputați în Ma
rea Adunare Națională și 
sfaturile populare, cuprin- 
zînd un bogat material 
pentru repertoriul forma
țiilor artistice de amatori.

In csle două suplimente 
sînt cuprinse numeroase 
poezii consaarate partidu
lui, evenimentului alege
rilor de deputați. Astfel, 
întîlnim semnăturile Ivi 
Mihai Beniuc („Partidu
lui", Stema țării"), Mar
cel Breslașu („Partidul"), 
Dan Deșliu („Un cîntec 
de slavă" și „Câmpia ro- 
mînească"), Al. Andrițoîu 
(„Prietenilor mei"), Vero
nica Porumbacu („Ce va 
fi rnîine"), Tiberiu Utan 
(„Cîntec la Dunăre"), Ci
cerone Theodorescu, („A- 
legeri"), Ion Meițoiu („în 
sala Marii Adunări" și 
„Hunedoara azi"), Eugen 
Jebeleariu („Ieri și acum"), 
Victor Tulbure („Țării 
mele”), Ștefan iureș („Pri
mul vot”) și altele.

Poeziile arătate evocă 
marile izbînzi înfăptuite 
de poporul nostru sub 
conducerea partidului, în
crederea lui în yiitor. A- 
semenea și strigăturile de 
alegeri cuprinse în supli
mentele nr. 1 și 2.

Muncitori și muncitoare 
Să dăm votul fiecare 
Celor ce ne-aduc în 

țară
Strai bogat de primăva

ră
Pentru cititorii artistici 

cele două suplimente cu
prind de asemenea un 
bogat material din care 
se remarcă cele semnate

alegerilor
de Maria Banuș („Privire 
în viitor”), Fred Firea 
(„Amintiri"), precum și 
altele.

Brigăzile artistice de a- 
gitație găsesc un material 
vast. Astfel, „Iar e țara-n 
sărbătoare" de Cornel 
Constantinescu, „Azi vo
tează și brigada" de Ovi- 
diu Dumitru, „Votăm" de 
loan Badea, „Spre secția 
de vot" de Nicolae Nas- 
ta „I-auzi cum mai cântă 
satul”, „Pentru viața cea 
nouă” de Constantin Bog
dan și altele, sînt progra
me atractive avînd un 
bogat conținut de idei. în 
cele două suplimente gă
sesc material atît forma
țiile artistice de amatori 
de la cluburi cît și cele 
de la căminele culturale.

Pentru programele for
mațiilor de teatru sînt in
cluse în cele două supli
mente piese într-un act și 
sceneta : ,.într-o auto
gara" de Ștefan Tița și 
Ioan Țăranu, „Telegra
me și telegrame" de loan 
Dămian și altele care evo
că mascarada alegerilor 
din trecut în opoziție cu 
noile alegeri, profund de
mocratice.

Corurile și soliștii vo
cali găsesc numeroase par
tituri ale unor compozitori 
de seamă ca A. Vieru, 
Hilda Jerea, I. D. Chi- 
rescu, Matei Socor, Vasile 
Timiș și alții. Cîntecele 
cuprinse în cele două su
plimente contribuie la 
crearea unor programe bo
gate și variate.

La sfîrșitul suplimentu
lui nr. 2 se găsesc indica
ții metodice prețioase re
feritoare la alcătuirea u- 
nor programe complexe.

V. ADRIAN

Drapelul roșu de secție frunta
șă pe uzină care se află în biroul 
șefului secției construcții metalice 
de la U.R.U.M.P. vorbește de la, 
sine despre hărnicia muncitorilor 
de aici. Majoritatea lor sînt tineri, 
plini de elan, cu realizări frumoa
se în producție. De aceea ; prim- 
maistrul secției, Cosma loan, e pus 
în încurcătură atunci cînd e între
bat care sînt fruntașii secției. Mai 
toți sînt fruntași. Despre fiecare 
în parte se poate vorbi cite ceva.

De la muncitorii de aici minerii 
primesc stîlpi de abataj, jgheaburi, 
transportoare cu raclete, tuburi de 
aeraj etc. La toate acestea o con
tribuție de seamă aduc și lăcătu
șii Crișan losif ți Vișan Constan
tin, sudorii Munteanu Alexandru, 
Dalea Victor și alții.

...Prin ușa întredeschisă a unui 
paravan de sudură răzbate din cînd 
în cînd o lumină puternică, verzuie, 
care te face să-ți duci mina la 
ochi. Aplecat asupra a doi stîlpi 
de abataj, cu aparatul de sudură în 
mină, Lupu Victor privește la stîl- 
pii sudați. Mulțumit de lucru fă
cut, își pune din nou masca de su
dură pe față, dînd drumul din 
aparatul de sudură unui șuvoi de 
foc și lumină... E tînăr, ca de alt
fel majoritatea muncitorilor acestei 
secții. Mînuind cu pricepere apa
ratul de sudură și dînd lucru de 
bună calitate, Lupu Victor s-a fă
cut repede cunoscut în uzină. Lună 
de lună el și-a depășit sarcinile 
de plan în medie cu 30—40 la su
tă. Iată deci pe unul din fruntașii 
secției fruntașă.

Vecin cu Lupu, mînuind cu a- 
ceeași îndemînare aparatul de su- 
dună, e muncitorul Kiss Nicolae. 
Cînd l-am zărit tocmai suda la 
niște lanțuri cu raclete care i-au 
cam dat de furcă. Nu lanțurile, ci 
materialul de adaus la sudură (elec
trozi) care nu e de calitate. In 
atingerea electrozilor cu fierul, în 
urma sudurii, apare prea multă 
Zgură. Aceasta influențează calita
tea sudurii. Kiss NicOlae știe ci 
minerii așteaptă- lanțuri cît mai

trainice. Ori cu asemenea electrozi... 
Conștiința lui de. comunist nu se 
împacă cu lucrurile de mîntuială. 
De aceea acum pare supărat pe 
cei de la aprovizionare care nu 
s-au îngrijit din timp de electrozi 
buni.

Munteanu Alexandru lucrează 
la aceeași secție și tot ca sudor. 
In acea zi lucra și el la sudarea 
stîlpilor de abataj, in această lu
nă a mai lucrat la jgheaburi, lan
țuri, colivii etc. Pe luna ianuarie 
și-a depășit plănui cu 35 la sută.

Sudorul Dalea Vasile, spre deo
sebire de ceilalți lucra afară sub 
șopron, la tăierea unor armături. 
E cunoscut ca unul din cei 
pricepuți în sudura autogenă, 
menzjle cele mai dificile îi 
încredințate lui. Pentru el nu 
ta operații mai grele, sau 
ușoare. Toate sînt la fel de im
portante.

La secția construcții metalice 
fruntași nu sînt numai sudorii, ci și 
lăcătușii. Crișan Iosif, Vișan Cons
tantin, Bencovici Nicolae sau Toth 
luliu sînt lăcătuși cu care secția 
se mândrește. Ea obținerea drape
lului roșu de secție, fruntașă și-an 
adus și ei contribuția.

La tinichigerie lucrează o brigadă 
de tineri harnici și pricepuți, Sînt 
tinerii din brigada lui Voinici Ște
fan. In acea zi șeful de brigadă 
părea nemulțumit. Brigada și-a de
pășit planul pe luna ianuarie nu
mai cu 12 la sută, procent mic 
față de posibilitățile existente. La 
sfîrșitul lunii februarie vor arăta 
însă tinerii ce pot. Și acest lucru 
e de așteptat pentru că tineri ca 
Martinescu Dumitru, Smarandacbe 
Dumitru sau Man Aron din brigadă 
muncesc cu spor.

Și ca ei sînt majoritatea munci
torilor acestei secții. De aceea e fi 
explicabilă încurcătura prim-mms- 
trului Cosma loan cînd e întrebat. 
care sînt fruntașii secției. Fruntași ‘ 
sînt mai toți. Ei au făcut ca sec
ția să fie fruntașă...

C. COTOȘPAN

mai 
Co- 
sînt 

exis-
mai

O

LA INTRAREA ÎN ȘUT
(Urmare din pag. l-a)

dreptul fiecărui obiectiv in- 
în planul de măsuri, ingi- 
Marian a bifat cu un creion

In 
scris 
nerul 
colorat, ifi notă ceva intr-un car
nețel, apoi puse mapa în dulap. 
Se așeză din nou pe scaun și in
tră în vorbă cu cel care l-a ascul
tat tot timpul cit a studiat 
nul.

— Luna ianuarie n-a mers 
ne așteptam, 
vreo 200 de 
trebuie să 
bună. Pînă la

pla

cum 
plan 
asta 
mai

Am dat peste 
tone, dar luna 
facem treabă 
1500 tone peste plan

făcut, trăiasc-ai noștri, agent ilie- 
toral... Dar tu nu te amesteca. 
Ești prea tînăr pentru politică I

— Bine, jupîne, dar noi ăștia 
tinerii nu avem dreptul să 
dem de <

— Ce : 
Nu fac 
tineret ?

— Ce 
ret ?

—Cum
de bătrini 1

— Păi ce 
de azi de bătrâni ?

— Nu-i nimic, zice... lasă-1 pen
tru cînd oți îmbătrâni și voi...

— Jupîne, mai curând ni S-ar 
face o casă a noastră, a uceni
cilor, unde să trăim mai ome
nește...

— Și ce ? La mine nu trăiți 
bine ? Uite, chiar săptămâna as
ta... tu, cu Ilie și cu Marin n-ați 
mâncat de trei ori ?

— Da. de trei ori am mâncat: 
odată Ilie, odată Marin și odată 
eu... Și dacă nu, măcar școală să 
ne faceți...

— Ba nici asta n-aveți nevoie, 
că mai toți sînteți analfabeți... 
lasă, întâi să-nvățați carte, pe 
urmă facem noi școală...

Pe urmă îmi explică mal cu 
frumosul :

— Măi nepricopsitule 1 Uite, 
de-aia luăm noi morții din re
gistre și votăm pe numele lor... 
că-s mai siguri... Sînt oameni de

soarta noastră ? 
să te interesezi tu, 

ai noștiri destul

fac

ce

ns ve-

mă ? I 
pentru

jupîne pentru tine-

fac? Uite: Un azil

nevoie are tineretul

mă-ntirabă

după 
intră

bătaie...
și se răs-

onoare... că voi nu știți pe cine 
să votați și ne încurcați socote
lile...

Și ca să pricep că nu mai are 
nimic de spus, âmi făcu semn cu 
pumnul să ies afară.

Numai că după un ceas îl au
zirăm bătînd la Ușa camerei noas
tre.

— Zic : — El e!
— De unde 

băieții.
— II cunosc
Ii deschidem, 

tește la noi:
— Mă! Țara e-n pericol! 

Poa-să iasă ăilalți! Da-aia hai
deți toți la întrunire, că de-aia 
sînt cu ai noștri, cu liberalii, să 
le îngroș rîndurile...

— Bine jupîne, dar nu sîntem 
prea tineri ?

— Ba sînteți destul de mari, 
așa că nu pot să vă las departe 
de viața țării... și ne și dădu un 
brînci pe scări, de era să ne lase 
departe și de viața țârii și de-a 
noastră.

La întrunire, candidatul liberal 
tocmai vorbea :

—- Fraților, votați-ne pe noi că 
o să vă dăm chiar mai mult decît 
vă trebuie.

Mie tocmai îmi dădea un jan
darm de lîngă mine un ghiont, 
ca să stau îa rînd. 2ic:

— Ia uite, că așa e... că mie 
ghiontul ăsta nu-mi trebuia...

Nu vă mai spun că unii am 
vrut s-o ștergem, 
vins să stăm pe 
deiași cu niște 
bune de gură, că 
rupt-o...

Jupînul ne trimise pe 
vot:

— Hai! Acolo-s ai 
știu ei ce să facă cu voturile 
voastre...

Numai că între timp, ai lui se 
schimbară cu ăilalți, așa că ne-n- 
trebară :

— Cum o să votați voi ?
— Păi... zic... Cum văzul că 

se votează : intru în cabină, pun 
ștampila, bag votul în urnă, ies 
afară, mănânc bătaie, mă bag în 
spital și gata...

Zice : — Mă, nu ne lua peste 
picior, că ți-1 rup!

După care îmi făcu un semn 
electoral în dreptul ochiului și mă 

. aruncă afară pe scara de servici...
Cînd m-am întors acasă și a 

aflat jupînu că n-am făcut nimic 
începu Să întrebuințeze pe mine 
un rest de electoral care-i rămă
sese, că-n ziua aia n-a prea avut 
opoziție la îndemână, c-o băga- 
seră alții în spital, înaintea lui.

Zice : — Nu-i nici o nenoroci
re că n-ai votat că tot n-au ieșit 
ai noștri, liberalii... au ieșit ai 
noștri, țărăniștii... Dar te bat, ca

dar ne-au con- 
loc câțiva mar- 
ciomege 
la unii

foarte 
ne-au și

urmă la

noștri...

să nu uiți, cînd or mai li ale
geri, cum se face politică...

Dar jupînul era și cam băut. 
De dimineață băuse pentru unii 
și seara pentru alții, așa că bău
se amestecat... Pînă la urmă a 
adormit tun.

A doua zi de dimineață ne în
treabă pe toți din atelier de re
zultatul votului. Pasămite uitase, 
că era slab de Odobești...

Noi știam c-au ieșit liberalii 
dar ne-am vorbit să i-o facem și 
noi odată.

— E de rău jupîne I Au ieșit 
țărăniștii 1

— Cum e de rău mă ? Au ieșit 
țărăniștii ? Bravo lor ! Trăiască 
ai noștri!

Și iese 
„Trăiască

Cînd îl

în stradă strigând: 
țărăniștii**...
auziră agenții liberali, 

vă închipuiți ce a ieșit. Imediat 
s-a uitat imul mai fix la el, de 
l-a umplut de vînătăi...

Ba veni și conu Gogu liberalu’, 
omul cu banii... îl făcu de doua 
parale și chiar cu atât l-a și lă
sat, că restul îi luă înapoi. Și 
uite așa 1-0 făcurăm jupînului, 
care pentru prima oară mîncă bă
taie chiar de la „trăiască ai lui**..,

FRED FIREA

Material din suplimentul nr. 1 al 
revistei „îndrumătorul cultural" 
indicat cititorilor artistici. Se poate 
interpreta și sub formă de monolog.

nu ne oprim. Sper că pînă la sfîr
șitul lunii să nu avem nici o bri
gadă sub plan. Toacă și Timar 
merg bine, iar Stan loan are a- 
cum un plus cit a avut întregul 
sector pe luna ianuarie. Și pentru 
luna viitoare avem condiții să ne 
depășim serios planul. Cu calitatea 
am stat bine, cu umiditatea la fel. 
La fiecare am avut un procent 
sub admis...

Tînărul inginer vorbea cu com
petență și entuziasm despre tre
burile sectorului. Cînd vorbea des
pre realizările oamenilor din sec
tor fața i se lumina, părea mulțu
mit de ' — - -
rios și 
aminte 
obseda

— T ovarăfe Nicoară spuse 
din nou inginerul. Stăm rău încă 
cu gramdația și în special cu con
sumul de lemn. Trebuie să ne 
încadrăm în consumul de lemn. 
Asta-i o sarcină trasată de partid 
și noi trebuie s-o respectăm. Pen
tru asta trebuie să introducem ar
marea metalică și să facem econo
mii cît mai multe la răpiri. La 
fel și în privința granulației...

Inginerul Marian se opri din 
vorbă. S-a gîndit că aceste proble
me trebuie să ' 
oamenii și să 
primul rînd al 
nou își notă în

— Și acum, 
timpul t

Acestea sînt doar cîteva spicuiri 
did preocupările celor care smulg 
măruntaielor pămîntului mii de to
ne de cărbune. Cite asemenea fră- 
mîntări nu există în Valea fiului! 
Ele sînt justificate. Pentru ca tre
burile să meargă bine este ne
voie de frământare și preocupa
re zi de zi din partea fiecărui 
miner, tehnician, și inginer. 
Zultatele muncii lor nu se 
așteptate așa cum nu s-au 
așteptate nici pentru minerii 
torului V al minei Lenea. In 14 
zile din această lună ei au deja 
un plus de peste 850 tone de căr
bune.

sine. Deodată, deveni se- 
îngîndurat. Parcă fi-a adus 
de ceva neplăcut care-l 
și-l frămînta.

le discute cu toți 
ceară ajutorul în 
comuniștilor. Din 

carnețel...
spre casă că o fii

Re
iasă 

lăsat 
sec-
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TELEGRAME EXTERNE
Antonin Novotny a sosit 

la Budapesta
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

M.T.I. transmite:
Ea invitația lui Janos Kadar, 

prlm-secretar al G.G. al P.M.S.U. 
și a lui Istvan Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, la' 20 februarie a sosit 
la Budapesta într-o vizită de 
prietenie Antonin Novotny, prim- 
secretar al G.G. al P.G. din Ce
hoslovacia și președintele R. 
Cehoslovace.

S.

-----O—

Maly a recunoscut 
guvernul provizoriu 

al Algeriei
BAMAKO 20 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, Republica Mali a recunoscut 
guvernul provizoriu al Republicii1 
Algeria și a declarat că inten
ționează să stabilească cu acesta 
relații diplomatice. Guvernul Re
publicii Mali a promis că va a- 
corda ajutor deplin luptei po
porului algerian pentru libertate 
și independență.

firava mecanicilor de avioane 
americane continuă

NEW YORK 20 (Agerpres).
Agențiile americane de presă 

anunță oă mecanicii de avioane 
de la principalele șase linii aerie
ne americane continuă greva în 
ciuda ordinelor primite de la li
derii sindicatului lor și a inter
venției personale a ministrului 
muncii, Arthur Goldberg. Un 
purtător de cuvînt de la aeropor
tul Idlewild din New York a de
clarat oă aceasta este cea mai 
mare grevă din istoria aeropor
tului. La cele trei mari aeropor
turi din New York circulația ae
riană comercială a trebuit să fie 
redusă cu 50—98 la sută. '

Declarația sovieto-guineză
A5GRA 20 (Agerpres).
In legătură cu vizita președin

telui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., L. I. Brejnev 
în Ghana, la Acera a fost dată 
publicității următoarea declara
ție •

„După 
ciale în 
ședințele 
Suprem 
Ulei Brejnev, a vizitat la invita
ția președintelui Kwame Nkru 
mah, Republica Ghana.

In timpul vizitei în Republica 
Ghana, la 17 și 18 februarie a.c., 
L. I. Brejnev și persoanele care 
l-au însoțit1 au vizitat 
Ghanei, orașul Accra, 
Tema, Aburi, Vinneba, 
și Colegiul universitar 
Colegiul din Aciimota. 
ideni populația și ;

încheierea vizitei ofi- 
Repu'blica Guineea, pre- 

Prezildiului Sovietului 
al U.R.S.S., Leonid

capitala 
orașele 
precum 

Legon și 
Pretutin- 

autorițăjțile 
le-au făcut o primire caldă, prie
tenească.

Președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., L. 1. 
Brejnev a avut întîlniri și schim
buri de păreri cu președintele 
Kwame Nkrumah în legătură cu 
.problemele care prezintă interes 
pentru ambele părți. Schimbul de 
păreri, care ș-a desfășurat în 
spiritul prieteniei și înțelegerii 
reciproce, a demonstrat că punc
tele de vedere ale celor două 
părți coincid în ce privește cele 
mai importante probleme ale po
liticii internaționale.

împărtășind indignarea profun
dă și mînia popoarelor din lu
mea întreagă în legătură cu a- 
sasinarea mișeleasoă a eroului

național al Republicii Congo, 
marele fiu al Africii, Patrice Lu
mumba și a tovarășilor săi de 
luptă Okito și Mpolo,. președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., L. I. Brejnev 
și președintele Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, și-au exprimat 
convingerea profundă că nici un 
fel de uneltiri ale colonialiștilor 
și lacheilor lor, nu vor împiedica 
temerarul popor congolez să-și 
ia soarta în mîinile sale. Repu
blica Congo va fi liberă și va o- 
cupa locul ce i se cuvine în fa
milia statelor naționale indepen
dente din Africa.

In cursul convorbirilor care au 
avut loc a fost' abordată de ase
menea problema relațiilor sovie- 
to-ghaneze. Cele două părți au 
relevat cu deosebită satisfacție 
dezvoltarea și întărirea relațiilor 
de prietenie dintre U.R.S.S. și 
Republica Ghana, bazate pe res
pectarea reciprocă a intereselor, pe 
principiile coexistenței pașnice, 
pe egalitatea în drepturi și nea
mestecul reciproc în treburile 
interne. Cu deosebită satisfacție 
s-a subliniat că se dezvoltă cu 
succes colaborarea sovieto-gha- 
neiză în domeniul economic și 
tehnico-științific, precum și în 
sfera relațiilor comerciale și cul
turale.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că vizita președinte
lui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., L. I. Brejnev în Re
publica Ghana va contribui la 
întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări.

I
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0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
ANGAJEAZĂ UN TEHNICIAN CONSTRUCTOR I.
Cu un salariu tarifar lunar brut de 950—1.200
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

pregătire și stagiu :
— Să fie absolvent al unei

structori, sau
— absolvent al unei școli 

chime la 1 iulie 1956 de 12 ani
—- absolvent al liceului industrial, sau
-— absolvent cu diplomă al fostei școli de subingineri 

fostei școli de conductori tehnici cu o vechime de 5 ani.
Cererile însoțite de actele necesare se vor depune la ser

viciul cadre al O.C.L. Alimentara Petroșani,
a» o * «• c

lei.

de
condiții

școli medii tehnice de con-

tehnice de maiștri cu o 
în funcția de maistru,

ve-
sau

î
«

♦

♦
*

sau
al

L. I. Bpejnev a
RABAT 20 (Agenpres). TASS 

transmite :
La 19 februarie la Rabat a 

sosit venind de la Accra L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și persoanele care îl însoțesc.

Pe aeroport L. I. Brejnev a fost 
întîmpinat de regele Mohammed 
al V-lea, de- membri ai guvernu
lui marocan și de alte persona
lități.

In timpul scurtei sale șederi

Dabat
Brejnev a 
Mohammed

zilei de 20 fe-

sosit la
la Rabat, L. I. 
oaspetele regelui 
V-lea.

In dimineața
bruarie L, I. Brejnev și persoa
nele care-1 însoțesc au plecat cu 
avionul spre patrie.
------  ----- O------

Mari mitinguri de protest 
în R. P. Chineză

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

prinderii, un 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.

Candidații vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
unității 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.

O. C. L. Produse Industriale Petroșani, anunță 
că a pus în vînzare prin toate raioanele specializate, 
n alele

MARTBȘOAR
Vizitați magazinele noa stre bine aprovizionate!

*

clientela 
tradițio-

T. A. P. L. anunță :
Micul Cazinou „Gambrinus" este deschis zilnic și ser

vește specialități de grătar, preparate reci, vin și țuică fiartă. 
Salonașele sînt bine încălzite.

......... ..........= ......... .... ..........

Un nou val de teroare dezlănțuit 
de marionetele colonialiste din Congo

NEW YORK 20 (.Agerpres) 
La New York s-a dat publici

tății raportul lui Rajeshwar 
Dayal, reprezentantul special al 
iO.N.U. în Congo, cu privire la 
noul val de teroare dezlănțuit de 
marionetele colonialiste de la 
Leopoldville. Raportul confirmă 
că „guvernul" marionetă al lui 
Ileo a deportat în secret cel pu
țin șapte personalități politice 
care îl sprijineau pe Patrice Lu
mumba. Ei au fost deportați la 
Bakwanga unde stăipînesc ban
dele pretinsului „președinte" al 
„statului minier" din partea de 
eud a provinciei Kasai, Kalonji, 
„Circulă în mod persistent zvo
nuri despre lichidarea fizică a 
persoanelor deportate la sosirea 
lor la Bakwanga", se spune în 
raport. Dayal arată că patru din
tre aceste personalități politice 
au fost deportați la Bakwanga cu 
o săptămînă în urmă, iar ceilalți 
joia trecută.

Dayal declară în raport că au
toritățile de la Leopoldville, pre
bum și cele de la Bakwanga au

răspundă cine
care

sînt 
este 

soarta lor. In raport se stabilește 
cu precizie numele a trei dintre 
personalitățile deportate. Este 
vorbă de Jean Pierre Finant, fos
tul guvernator al provinciei O- 
rientale, Jacques Lumbala, fost 
secretar de sțat în guvernul lui 
Lumumba și Fataki fost coman
dant al jandarmeriei din Stan
leyville. Dayal menționează de 
asemenea că printre ceilalți de
portați ar putea fi președintele 
unei organizații de tineret, Nzusi 
și fostul ministru al Sănătății în 
guvernul lui Lumumba, Kamen- 
ga. In raport se arată că toți au 
fost arestați fără a se formula 
vreo acuzație împotriva lor. A- 
vînd în vedere asasinarea lui 
Lumumba, Mpolo și Okito, Da
yal consideră că deportarea aces
tor personalități constituie o 'ac
țiune „serioasă". Subliniind că la 
Leopoldville există în prezent „o 
atmosferă de neliniște și îngri
jorare", Dayal arată că aceste 
deportări „ar putea avea serioa
se consecințe".

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

Cum au fost asasinați Lumumba 
și tovarășii săi

refuzat să 
persoanele deportate,

PEKIN 20 (Agenpres).
La 18 februarie a avut loc 

Pekin un mare miting de pro
test împotriva asasinării primului 
ministru al Gongoului, Patrice 
Lumumba. La miting au partici
pat 100.000 de oameni. Au fost 
Йе față Ciu En-lai, vicepreședin
te al C.fs. al P.G. Chinez și pre
mierul Consiliului de Stat, Pîri 
Cijen, membru al Biroului Poli
tic al C.'C. al P.C. Chinez, Gen 
I, Во I-bo, Lo Jui-țin, locțiitori 
ai premierului Consiliului de 
Stat și alți membri ai guvernu
lui, conducători ai organizațiilor 
obștești din țară etc.

la ANUNȚ
Se aduce la cunoștința cres

cătorilor de porumbei călă
tori că, începînd cu data de 
1 ianuarie, Uniunea colum
bofilă din R.P.R. este afi
liată la Asociația generală a 
vînătorilor și pescarilor spor
tivi.

După 31 martie a. c, deți
nerea porumbeilor călători 
(poștali) este permisă nu
mai membrilor asociațiilor 
columbofile.

i

ACCRA 20 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la mitingul de 

masă organizat la Winnaba, în 
apropiere de Accra, în cinstea lui 
L. I. Brejnev, președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a decla
rat că a primit informații cu pri
vire la modul în care a fost ucis, 
de un ofițer belgian, cu peste o 
lună în urmă, Patrice Lumumba. 
'El a arătat că Lumumba cu cei 
doi tovarăși ai săi au fost scoși

la 18 ianuarie din închisoare 
li s-a ordonat să se roage, 
cînd ei erau îngenunchîați, un 
fițer belgian i-a dat unui soldat 
african ordinul să-i împuște. 
Mpolo și Okito au fost executați, 
dar soldatul a lăsat pușca in jos 
cînd a venit rindul lui Lumumba 
și a refuzat să tragă. Atunci ofi
țerul belgian a scos revolverul și 
l-a împușcat pe Lumumba.

Șî 
Pe
o-

PROBRAM DE RAOM
22 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
(medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață,
9.30 Roza vînturilor, 11,03 Tea-i 
itru la microfon: „Trenul Ыііъ 
idat 15-69". Adaptare radiofonică 
după piesa iui Vs. Ivanov, 13,05 
Gîntece de pace și prietenie,
14.30 Muzică ușoară de compo
zitori din țări prietene. 15,10 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 15,45 Muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova 1 117,30 In
slujba patriei, 18,25 Cîntece de 
alegeri, 18,35 Melodii cunoscute 
de muzică ușoară, 19,30 Pro
gram muzical pentru fruntașii în 
producție din industrie și agri
cultură, 21,15 Cine știe cîștigă 
(reluare). PROGRAMUL II, 
14,08 Cu cin tecul și jocul pe me
leagurile dobrogene, 14,30 Alma
nah științific (reluare), 15,00 
Concert de prînz, 16,30 Muzică 
ușoară, 16,50 Curs de limba 
rusă. 17,00 Cîntece de alegeri, 
18,05 Muzică ușoară de compo
zitori romîni, 18,30 Muzică popu
lară din R. D. Germană, 19,40 
Arii și duete din operetele com
pozitorilor sovietici, 20,30 In pas 
cu știința: Noutăți în televiziu
ne, 21,15 Concert de estradă.

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

CINEMATOGRAFE
22 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Tizoc; AL. SAHIA: lize; 
PETRILA : Steaua dimineții; LO- 
NEA : Blana de vizon; ANINOA- 
SA: Să înflorească o nouă Ger
manie; VULCAN : De la Apenini 
la Anzi; LUPENI; Dincolo de 
orizont; BARBATENI: In iure
șul focului; URICANI : Andreica.
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