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Roade bogate in întrecere
alegerilor a mai rămas puțin timp. In această 
exploatărilor din Valea Jiului își intensifică 

mai bune 
anului ei au pus la dispoziția e- 
de cărbune peste plan, din care

Pînă la ziua 
perioadă minerii 
munca pentru a întîmpina alegerile cu realizări cît 
în producție. De la începutul 
conomiei naționale 24.544 tone 
9.321 tone cărbune cocsrficabil.

Producții zilnice record
La toate exploa

tările, 
bune 
create 
se fac 
nic producția de 
cărbune pe bazin 
sporește.

condițiile 
de muncă 
din timp, 

simțite. Zil-

La o seamă de exploatări mi 
niere se obțin zilnic producții re
cord. Bunăoară, la Vulcan, în. ul
timele zece zile lucrătoare, pro 
ducția extrasă nu a fost mal mică 

I de 2300—2400 tone de cărbune 
, pe zi. In cîteva zile, minerii de 

aici au extras producții record de 
2500—2608 tone de cărbune. Pes
te 4100 tone de cărbune cocsifl- 
cabil au extras în ziua de 23 fe
bruarie minerii 
muncind cu un randament mediu 
de peste 1,050 tone pe post. De 
asemenea la mina Uricani se ex
trag zilnic cu 150-250 tone de căr
bune mai mult decît sarcina de 
plan. Minerii de la Lonea, care 
și-au depășit planul la zi cu 2600 
tone de cărbune, obțin la fel 
producții zilnice mari. In ulti
mele trei zile de muncă s-au ex- 
,tras aici 2200—2300 tone de 
btlne pte Zi.

La egalitate ?
Toate colectivele miniere 

bazin asistă în aceste zile la o

' ' Succese Ia secția 
Petroșani

Ziua ceferiștilor a fost 
pinată cu noi succese în 
de muncitorii de la Secția L 5 Pe
troșani. In primile 15 zilei din 
luna febîriiarie planul de întreți
nere și reparații curente a fost în
deplinit în întregime, al lucrări
lor de artă depășit cu 10%, al 
lucrărilor de întreținere a clădiri
lor cu 4%, iar al refolosirii mate
rialului mărunt de cale cu 35 la 
sută. Prin valorificarea materia
lelor s-au obținut economii în 
valoare de 6000 lei. La aceste 
realizări și-au adus contribuția 
membrii brigăzii lui Ciacusta Va
sile. revizorul de cale Dragomlr 
Ilie, tîmplarul Barabaș Andrei, 
lăcătușul Sicole Ioachim și alții.

de la Lupeni.

căr-

din

L 5

întim- 
muncă

pasionantă întrecere între două 
colective fruntașe : Petrila și Vul
can. Despre entuziasmul acestei 
întreceri vorbesc realizările zil
nice ale celor două colective. Da
că în ultimele zile se părea că 
minerii petrileni vor fi cîștigă- 
toriî întrecerii, în ziua de 23 fe- 
oruarle rezultatul s-a modificat. 
Minerii de Ia Petrila și au depă
șit planul la zi cumulat cu 11,1 
Ia sută, iar cei de la Vulcan tot 
cu 11,1 la sută. Cum s-ar spune, 
egalitate! Și totuși sorții de iz- 
bîndă înclină spre Vulcan, mină 
Ia care toate sectoarele și-au de
pășit cu mult sarcinile de plan 
la zi, pe cînd la Petrila sectorul 
IV mai are încă 118 tone de căr
bune datorie față de plan. Pînă 
(a sfîrșitul lunii mai șansele cîș- 
tigăriii întrecerii între cele două 
colective se mai pot schimba. In
teresant este însă faptul că eco
nomia națională a cîștigat pînă 
acum de la cele două mine aproa
pe 10.000 tone de cărbune peste 
plan.

Angajamente îndeplinite 
înainte de termen

ln întîmpinarea alegerilor de la 
5 martie minerii s-au angajat să 
extragă peste planul lunii februa
rie 3850' tone de cărbune cocsi- 
îteabil și 8500 tone de cărbune 
energetic. Munca lor plină de ab
negație a dat pînă acum roade 
din cele mai bune. Colectivele 
minelor Petrila, Vulcan și Url- 
eani și-au depășit angajamentele 
asumate, iar celelalte colective le 
vor îndeplini în cîteva zile. Sînt 
de asemenea numeroase colective 
de sectoare care și-au întrecut 
angajamentele luate. La mina A- 
nlnoasa, de exemplu, minerii sec
torului I care se angajaseră să 
depășească planul lunar cu 600 
tone de cărbune, au dat la 23 fe
bruarie ptlmele 25 tone de căr
bune peste angajament. La fel, 
minerii sectorului II de la Url- 
cani au dat la 23 
de a 213-a tonă de 
angajamentul luat.

februarie cea 
cărbune peste

D. G.

Brigadier pentru 10 zile !
' Ea începutul lui februarie sec
torul 11 de la mina Vulcan se 
afla în impas: suitorul pe culcuș 
nr. 4 din stratul 3 la orizonturile 
590—630 mergea anevoie. De 
străpungerea sa în termen depin
dea deschiderea unui loc de mun
că, îndeplinirea planului pe sec
tor. Brigada lui Zercula Rudolf 
care lucra aici abia reușea să a- 
vanseze pe zz cu 60 de centimetri, 
insuficient pentru urgența cu care 
suitorul trebuia dat în exploatare.

Cînd problema acestui suitor s-a 
discutat în biroul organizației de 
bază, la discuții a luat parte și 
normatorul sectorului, membrul de 
partid Mărgăianu Nicolae. El a 
spus :

— La brigada asta am să mă 
duc să lucrez eu!

...Chiar a doua zi *n brigadă, 
unul din schimburi a primit un 
nou ortac: pe normatorul Mărgă
ianu Nicolae. La începui oamenii 
au crezut că normatorul vine să 
cronometrez? munca. Să știi că 
ne schimbă norma și-au zis ei. Dat 
cînd în a doua zi de muncă, nor
matorul a venit din nou la șut, a 
pus mina pe ciocan și i-a zor.it o 
leacă pe oameni, S-au dumirit. 
Suitorul a început să avanseze vă- 
&rtd cu ocini. Intîi au făcut un

avansare, apoi 1,40 m. 
m. In cele din urmă zil-

metru de 
apoi 1,80 
nic âte 2 m. de suitor erau să- 
pați și armați.

După vreo 10 zile de muncă, 
topograful le a arătat că pirtă la 
străpungere mai erau doar 2 m. 
O zi de muncă / Durchul s-a fă
cut cu cîteva zile înainte de ter
men i

Citiți în pagina lV-a:
• G. Ferreira demască atrocitățile poliției salazariste I
• A fost creat Consiliul de conducere al Fondului de solida- i 

ritate a țărilor din Asia și Africa
• Membrii Consiliului de Securitate trebuie să fie informați asu

pra îndeplinirii rezoluției in problema Congoului
• Teroare în Guatemala
• Apelul adresat popoarelor lumii de conferința de 18 Accra

jh

Propunerile prind viată

De

Petroșani au

Ieri după-amiază a a- 
vut loc o ședință de lu
cru a Consiliului F.D.P. 
al orașului regional Pe
troșani care a analizat

И ж?

AGENDĂ ELECTORALĂ
Ședința Consiliului orășenesc F.D.P,

felul cum se desfășoară 
pregătirile pentru alege
rile de deputați în Ma
rea Adunare Națională 
și sfaturile populare din 
5 martie.

Consiliul F.D.P. a 
constatat că întâlnirile 
dintre candidații F.D.P. 
și alegători, activitatea 
caselor alegătorului, pre
cum și celelalte lucrări 
pregătitoare pentru 
geri s-au desfășurat 
bune condițiuni.

Consiliul F.D.P. a 
bilit măsurile necesare 
pentru pregătirea secții
lor de votare, pentru 
desfășurarea unei bogate 
activități politice de 
masă în vederea pregă
tirii alegerilor din 5 mar
tie.

Programul întîlnirilor s-a încheiat 
în cursul după-amiezii 

de ieri în localul Școlii 
medii mixte din Lonea 
alegătorii s-au întîlnit cu 
candidații Gubaș Iuliu, 
din partea circumscripției 
electorale nr. 80 a Sfa
tului popular al orașului 
regional Petroșani, Kope- 
tin Vasile și Gergely 
Ileana, care candidează 
în circumscripțiile electo
rale nr. 63, respectiv 64, 
ale Sfatului popular al

’ orașului Petrila.
Gu această adunare,

Propunerile făcute cu 
ocazia întîlnirilor dintre 
allegători și candidații 
F.D.P. sînt studiate cu 
grijă de către comisiile 
economice ale consiliilor 
orășenești și ale birouri
lor comunale F.D.P.

Multe din propuneri
le făcute de alegători au 
fost deja realizate, 
pildă, în, cartierul Live- 
zeni din

♦
i Candidați

programul întîlnirilor 
dintre candidații F.D.P. 
pentru circumscripțiile e- 
lectorale din raza orașu
lui regional Petroșani și 
alegători s-a încheiat.

îh Valea Jiului au a- 
vut loc în total 202 în- 
tîlniri între candidați și 
alegători la care au par
ticipat peste 36.000 ce
tățeni. în cadrul acestor j 
întîlniri au luat cuvîntul 
aproape 2600 de alegă
tori, făcînd peste 500 de 
propuneri de interes ob
ștesc.

fost instalate două trans
formatoare de mare pu
tere, care vor deservi cu 
curent electric întregul 
cartier. Tot în acest car
tier s-a deschis nu de 
mult un magazin 
O.A.D.L.F. La Uricani 
s-a pus în circulație un 
autobuz care circulă pe 
ruta Cîmpu lui Neag — 
Uricani.

La

Minerii l-au întrebat dacă pri
mește să-l treacă în cîștigul bri
găzii. Tovarășul Mărgăianu i-a re
fuzat :

— Nu, taică, nu. Eu am plata 
■ de normato'r și-mi ajuge. Ați vă

zut că se poate obține 2 m. pe 
Zi avansare ? Ortacii au lăsat ca
petele în jos. Avea dreptate nea 
Nicu. Mineritul cere forță, dar 
gîndire, adică organizare bună 
locul de muncă.

GH. DUMITRESCU

Șt 
la

;Normatorul Mărgăianu Nicolae împărtășește din experiența lui de 
vechi minei; inginerului în stagiu Beizadea Silviu.

Aninoasa s-a 
în folosință 
ducta de 
potabilă pentru 
partea de jos a 
comunei și s-au 
reparat scările ce 
duc în cartierul 
Gheorghe Doja. 

De asemenea, 
în toate localită
țile Văii Jiului 
s-au luat măsuri 
pentru curățirea 
cartierelor.

î
1 t Ț
»
»
»
»
♦ 
»

Gospodina HAJDU 
TEREZIA, activistă 
harnică în munca ob
ștească, candidează 
,în circumscripția elec
torală nr. .20 a Sfa
tului popular al ora

șului Petrila

MAXIMC1UC RE
MUS, lucrător în co
merțul de stat, can
didează în circum
scripția electorală nr. 
14 a Sfatului popu
lar al orașului Pe

trila

Sfat despre treburile
Zilele trecute în- 

tr una din noile ca
se țărănești construi
te în comuna Bani
ța a avut loc o adu
nare populară, cu 
care prilej alegătorii 
din satul Jitoni, cir
cumscripția electo
rală comunală nr. 8, 
s-au întîlnit cu can
didatul 
rarul Stoica

Alegătorii 
la adunare, 
care țăranii 
tori Baia
Cioarcă Petru, Jitea 
Vasile și alții, aU

lor, pădu- 
Vaslle. 

prezenți 
printre 
munci- 

Luca,

vorbit cu căldură 
despre transformă
rile ce au avut loc 
în comuna . lor în 
anii puterii populare.

In ultimii ani în 
Banița au apărut 
numeroase case noi, 
moderne, construite 
de țăranii muncitori. 
Mul ți copii de ță
rani muncitori din 

*Bănlța au învățat în 
diferite școli și in
stitute, devenind in
gineri, profesori, me
dici.

Cu prilejul întâl
nirii cu candidatul

comunei
lor, alegătorii din 
satul Jitoni au fă
cut numeroase pro
puneri, cu 
extinderea 
lectrice, 
drumului 
spre sat, 
de podețe, etc.

Ei și-au exprimat 
hotărârea de a con
tribui, alături de vi- : 
itorul lor deputat, 
căruia îi vor da cu 
încredere votul, la 
continua înfrumuse
țare a satului.
ȘERBAN FRANC1SC 

corespondent

privire la 
rețelei e- 
repararea 
ce duce ’ 
repararea



2 STEAGUL ROȘU

Un făurar de frumuseți

jență cărnurile au devenit neco
mestibile să le facem o injecție 
cu... criticină poate s-or vindeca 
de boala neglijenței.

Pe meleagurile noastre Manea 
David a venit cam prin anul 1950 
cînd a luat ființă în Valea Jiului 
Întreprinderea forestieră pentru 
exploatarea și transportul lemnu
lui. Mai întîi a lucrat ca muncitor 
la gurile de exploatare, apoi s-a 
stabilit la centrul de mangalizare 
Bufa. De loc, era din Sighet. înalt, 
uscățiv și cărunt 
și pus pe glumă 
arăta mult mai 
tînăr decît era 
în reeditate. Avea 
vreo 48 de ani. 
Din cauza unei 
pălării vechi căreia niște 
mai șugubeți i-au tăiat într-o 
te borurile, muncitorii l-au 
clit „Copîș-, Gluma l-a supărat, 
i tuși n-a lepădat pălăria ciuntită, 
l-a rotunjii marginile cu foarfecă 
și o purta așa spre havd tuturor.

— Rîdeți voi, dar pălăria asta 
cosfli bem nu șagă —■ lămurea el 
pe ceilalți, apoi împotriva obiceiu
lui său, devenea tăcut. Ca munci
tor era harnic și priceput. In tim
pul liber găsea totdeauna ceva de 
făcut, li plăcea mai ales să cio
plească în lemn. Așa a migălit 
dintr-un miez de fag o căprioară. 
A diruit-o unui copilandru. Oda
tă, purtîndu-și pașii pe povîrnîșu- 
rile dintre Cimpușel și Cîrnpu 
Mielului a dat peste niște sfărî- 
rnituri de rocă cenușie, moale și 
unsuroasă. Cei de prin împrejurimi 
o denumeau impropriu „săpunar". 
Din ziua aceea mîinile lui Manea 
nu au mai avut odihnă. Aproape 
seară de seară piatra amorfă și 
cenușie lua sub acțiunea tăișului 
ascuțit al briceagului său fel și fel 
de forme. Deși fragile, cănile, tip
siile, minuscule bibelouri ce întru
chipau animalele de pădure și 
multe alte lucrușoare plăsmuite cu 
măiestrie de mina și imaginația 
lui Manea începuseră să aibă cău
tare la excursioniștii abătuți prin 
partea locului și chiar la țăranii 
de la Cîrnpu lui Neag, Valea de 
pești și Uricani. Aceștia din urmă 
îl căutau mai des pentru a-l ruga 
să le cresteze grinzile și obloace- 
le de la casele nou ridicate. Ma
nea le făcea pe plac și numai rare 
ori pretindea plată.

|ЯГ

dar veșnic vioi

...populația pămîntului vorbește 
peste 3.000 de limbi diferite ?

...în prezent în fiecare secundă 
se produc 3 nașteri și 2 decese 
în cadrul populației globului ?

ortaci 
noap- 
pore-

ANECDOTE
• La un prînz de gală închi

nat deschiderii cursurilor unei 
universității, celebrul savant ger
man Ernst Haeckel s-a nimerit 
alături de un înalt prelat bise
ricesc. Gînd, după masă, acesta 
din unmă a scos o țigară, Haeckel 
se grăbi să-i ofere un foc, dar fu 
atît de neîndemânatic, încît chi
britul se stinse în mîna episco
pului înainte ca acesta să-și fi 
aprins țigara.

— Priviți — spuse prelatul cu 
un zîmibet ironic — lumina ști
inței s-a stins...

— Nici nu-i de mirare — re
plică senin savantul.

Nu-i pentru prima oară cînd 
se întîmplă așa ceva în mîna bi
sericii.

• Cu prilejul unui concert de 
orgă dat de celebrul compozitor 
german Johann Sebastian Bach, 
un cunoscut critic muzical își ex
primă entuziasmul și uimirea sa 
față de arta maestrului.

Bach îi răspunse în glumă :
— Nu-i nimic extraordinar,

suficient să iei un anumit număr 
de note, să le așezi într-o anumi
tă succesiune 
la sine.

• La puțin 
franco-prusac, 
Germania a 
Alsacia și Lorena, celebrul actor 
Coquelin a fost invitat să joace 
cîteva spectacole la Berlin. Tele
grama prin care era invitat sc 
termina astfel :

„Vă rugăm să ne comunicați 
urgent ce onorariu vreți să prl- 
miți“.

„Alsacia și Lorena!" — tele
grafie Coquelin, refuzînd catego
ric invitația.

E

și muzica vine de

timp după războiul 
în urma căruia 
ocupat provinciile

— Iacă, așa sini eu — și rîdea 
vesel de mirarea celorlalți.

Poate aș fi trecut de multe ori 
pe lingă Manea fără să-l remarc 
dacă o ploaie de munte abundentă 
și rece nu m-ar fi oprit tocmai în 
seara aceea la adăpostul cabanei. 
Aici, la cabană, Manea porni să 
doinească melodios dintr-un fluier 
lung de „săpunar". Am rămas 

surprins. în ma-
■гЛР rrifestările sale fol-

clorice poporul 
nostru folosește 
multe instrumen
te dar nici una

dintre gamele lor nu mi s-ar fi 
părut în acel moment atît de cris
talină, de dulce și de adecvată 
locuită în care mă aflam ca sune
tul fluierului de piatră lucrat de 
Manea i Notele, cînd înalte și 
gingașe cînd joase și grave se 
cornopean parcă într-o orchestra
ție de tt, de flaut, de cimpoi 
și de tilincă.

Cînd încetă, Manea zîmbi, își 
scutură fluierul, ridică pălăria 
ciuntită căzută pe podea, o privi 
cu ciudă și rosti: Așa-i fraților, 
douăzeci de ani slugărit-am 
la chiabur pe simbrie și tn loc de 
simbrie^ mă 
Da’ acu’, cânt și eu 1

Greu trebuie s-o fi dus Manea 
cu ani în urmă. Acest lucru îl ghi
cești din privirea ochilor săi negri 
cînd vorbește despre trecut. Ne-am 
întîlnit de multe ori. Odată, ex- 
primîndu-mi o părere despre ta
lentul său, a răspuns aproape su
părat. „Eu, artist ? Ebe, ca mine 
sînt mulși dar poate nu-i știi dum
neata”. Azi, deși Manea s-a tras 
spre locurile sale de baștină, îl 
întilnesc totuși de multe ori. Fie 
în cabana muncitorilor forestieri 
unde pe cile o poliță de lemn se Ș 
află cîteva din bibelourile sale 
lucrate din „săpunar" fie în case
le țăranilor unde cite un cerdac 
frumos sculptat, împodobește în
treg exteriorul. Uneori, privind 
covoarele minunat înflorate, pînza 
fină a broboadelor, cusăturile bo
gate de pe ștergarele din interiorul 
acestor case am impresia că gla
sul lui Manea mă îndeamnă : 
Caută. Peste tot vei găsi lucruri 
demne de prețuit. Ele sînt create 
de talentul neobosit al poporului, 
izvorul nesecat al artei noastre 
populare.

plăti c-o pălărie.

I
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Corntiri cu... motorină
Are prietenul meu Mitici o 

poștă de mîncare de cînd îl văd 
îmi lasă gura apă. Deunăzi apare 

• la birou cu niște comori rume- 
î rute frumos și proaspete, cumpă- 
J rate de la unitatea de desfacere 
Іа pîinii nr. 133 din Petroșani.

Contrar obiceiului, de cum a luat 
prima bucătură începe omul să se 
strîmbe de parcă ar fi înghițit 

J chinină.
S -—Ce ai Mitică ! Ești cumva 
! bolnav a.e nu ai pofta de minca- 
tre? — îl întrebară oarecum olar- 
♦ mâți colegii.
•
T♦

Hai la mustărie
Bun băiat Costică ăsta nu zic. j 

Are însă omul o meteahnă. Toam- ♦ 
na, când e sezonul mustăriilor nu * 
trece pe lîngă o mustărie fără să І 
intre, Cere omul o pastrama de J 
capră, niște mici și o bărdacă de * 
must. Ce-i drept după pastrama ț 
mustul, dat în. tulburel de pișcă • 
un pic, lunecă bine pe pîlnia gîttt- > 
lut.

Ieri l-am întîlmt și numai ce-l\', 
aud: <•

- Te fac un must și o păstră * 
mă Nicule. J

— Fugi mă nu ți-i bine ? Un- ♦ 
de ai văzut tu must pe vremea J 
asta ? !

— Unde î Hai cu mine «l *

de 
la

...cercetări întreprinse timp 
zeci de ani au demonstrat că 

temperatura 
scăzută din

ora cinci dimineața 
aerului este cea mai 
întreaga zi ?

atîta sare...în oceane există
încît ea ar putea acoperi întregul 
uscat cu un strat de 120 m. ?

...dacă tot aurul din mări și 
oceane ar 
un lingou 
tone ?

fi captat, 
greu de 8

s-ar obține 
miliarde de

...partea apă aîn
de gheață

cufundată 
unui munte plutitor 
(iceberg) este de șapte ori mai 
mare decît cea care se găsește 
deasupra nivelului mă-riii ?

...nichelul poate fi transformat 
în foițe atît de subțiri, încît dacă 
privim prin 4 foițe așeizate la 
cîțiva mm. una de alta putiam citi 
ușor un text? O foiță de fier de 
0,001 mm. grosime e transparen
tă ca și sticla ?

...aproape jumătate din omeni
re bea lapte produs din plante ? 
'Jn țările calde, laptele se obține 
din sucul palmierului sau coco, 
fierului sau se extrage din semin
țe uleioase foarte bogate în albu- 
mină. In China, lactatele se pre
pară din soia, plantă cultivată pe 
mari întinderi.

...apele Dunării conțin ura
niu ? Analizele efectuate au dus 
la concluzia că 1 litru de apă 
din Dunăre conține 1,7 mg. de 
uraniu pur.

— Mi-o făcurâți și acum faceți 
pe serioșii.

— Cum să ți-o facem Mitică (
— Hai nu mai ascundeți că vă 

cunosc eu. Ori vreți să spuneți că 
nu voi mi-ați uns cornurile cu 
petrol.

— Noi ? Păi bine Mitică, doar 
de cînd le-ai cumpărat mei 
te-ai mișcat de la masă.

— Aveți dreptate. Atunci 
unde o fi î

Făcurăm noi niște cercetări 
ne-ar fi invidiat și Sherloch Hol
mes. Pînă la urmă am dezlegat 
misterul. Nu era petrol ci moto- 

î rină. Mergînd pe fir i-am aflat
♦ fi sursa. Era de le tnjectoarele
♦ cuptoarelor. Pentru asta ne-am și 

gindit ca celor din a căror negli-

îl
nu

de

de

eProverb
RUSEȘTI

• Vulpea doarme, dar și tn 
mănîncă găini.

• Răbdarea este o floare care 
nu crește în fiecare grădină.

INDIAN
• Omul rupt de 

prime lipsit deun

DE-A

vezi. •
Cum n-am văzut nici o minune î 

în viața mea, zic hai să văd a- J 
cum. Și o pornim pe strada prin- * 
cipali a Petro șamului. Cînd ajun-1 
gem în fața restaurantului „Mine-i 
rut" Costică se oprește, mă trage i 
de mâneca paltonului și zice :

— Privește colo.
Costică mt i

t-’
se înșelase. Pe of 

firmă sta scris cu litere mari să * 
aZre$z!_ de la distanță atenție : J
• -«VW.*-.____ A

— Ei am avut ori nu dreptate,
f MUSTĂRIE.
♦ ■ _______
î îmi spune radios. *
* — Ba n-ai avut. O ți ea firma t
* de mustărie dar asta nu înseam- ț
J ni ci-i fi must. J

— Că nu-i must, o știam și eu J 
dar, gospodari cum sini, tovarășii {

vis j
? Clar, șviyuuuri cum „m, *

t din T.A.P.L. o păstrează pînă la J 
! toamnă și atunci va fi și must. •

t s • d. c. ;natură e ca j J
sînul mamei.
------------------O-----------------

ASCUNSELEA

I
i

A. NICHIFOREL

...în Antarctica există suprafețe 
lipsite de gheață ? Savanții sovie
tici au vizitat o oază care le-a 
oferit o priveliște de vis: o su
prafață de 500 km2 complet lip
sită de gheață, o temperatură de 
plus 25° C, lacuri, rîuri, o slabă 
vegetație de mușchi ș,i licheni și, 
pentru a completa în întregime 
acest peisaj, păsări din cele mai 
felurite.

— Tăticule vil * 
să ne jucăm de-a 
ascunselea ?

— Lasă Gigei 
că nu-i joc fru
mos.

— Atunci 
de la I.C.O. 
oe-1 joacă ?

o
au lipsuri 

să le
Tu

cei 
de

fac

) vreodată
( nav ? Această 
(întrebare mi-a
( pus-o tovarășul Sima Nicolae, 

’ : sec.- 
V alÎ președintele comitetului de

ție sindicală de la sectorul 
j minei Aninoasa.■ J
>
I
f
?
f
(

— In copilărie, i-am răspuns 
eu zîmbind.

— Atunci nu știi ce este du
rerea și... policlinica din Petro
șani.

Am rămas cam mirat. Dacă-i 
vorba de durere, treacă meargă, 
dar de ce oftează omul cînd îmi 
spune de policlinică ?

— Te miri la се-ți spun des
pre policlinică ? Stai să-ți po
vestesc.

...Durerea a pornit de la o 
ureche. Apoi s a tras la cap șl 
cu asta am pus capăt somnu
lui, mîncării și serviciului. Tre
buia să consult un specialist 
O.R.L. Zis și făcut. Mă prezint 
la policlinica Petroșani. Aici 
doctori, surori, oameni în hala
te albe, ce mai, personal medico - 
sanitar cît vrei. Și lume la rînd.

— Merge repede ? — m-am 
interesat eu.

— Depinde 
veți ? — spuse 
lîngă mine.

— Trebuie
— Trebuie, 

consultă.
— Păi mă 

imul.
— Nu te mai osteni degeaba. 

Se dau numai cîte 20 de bonuri.

Vino mîine mai de dimineață.
Am ascultat de sfatul 

bătrînului. A doua zi eram pri
mul.Orarul consultațiilor arăta 
că încep la ora 10. Era cam 10 
și jumătate cînd tovarășul doc
tor de la neurologie a sosit, și, 
uitasem să-ți spun că întîi am 
fost îndrumat să merg la neu
rologie.

— Numărul 1 !—aud eu stri- 
gînd și cum mă știam cu numă
rul pe bilețel mă și prezint.

mă întrebă doc-

capul!

că mă dor.

ce număr 
un bătrînel

de ăsta ?și
Dacă n-ai, nu

duc să iau și

a- 
de

te

eu

— Ge ai ? — 
torul.

— Urechea și
— Bune!
— Nu-s bune
— La O.R.L.
— Mulțumesc, fac eu și ies. 
Și iată-mă la O.R.L. cu in

tenția să fiu tot primul. Pe la 
10 și 35 de minute apare și to
varășul doctor de la O.R.L. cu 
cîțiva prieteni după dînsul și în
tră în cabinet.

După ce a terminat cu ei aud 
• din ușă. Numărul

M-am înființat 
untru.

— Bonul!
— Mi l-a luat 

și m-a trimis la O.R.L.
— Veniți mîine cu a*t bon 

și... vedem noi.
Și iată-«nă și a treia zi la 

rînd. Ghinionul meu. Aveam toc
mai numărul 20 fiindcă mi-o

I. 
deîodată înă-

la neurologie

luaseră alții îna
inte.

Și ca în 
precedentă 

toria s-a repetat. Stau la rînd 
la O.R.L., vine doctorul la ora 
10 și 20 și strigă. Strigă pînă 
la 19 apoi vine rîndul meu. Mă 
uit la ceas 11 fără 2 minute. 
Intru, zic bună ziua și aștept 
Mă întreabă: numele, pronumele, 
întreprinderea, ce mă doare și 
alte date personale.

După asta, o privire de an
samblu asupra mea care, vă 
spun drept, nu mi-a alinat cu 
nimic durerea. Și-mi recomandă 
o rețetă.

— Tovarășe doctor, eu aș 
vrea un consult mai temeinic, 
poate ar trebui să fac un trata
ment cu raze.

— Ia се-ți spun eu și dacă 
nu-ți trece vii iar. Acum e gata. 
Ceasul arată 11.

Și iată-mă consultat cu 80 pe 
oră, cum s-ar zice. De fapt, după 
un mic calcul am văzut că fie
care pacient a fost consultat în 
numai 2 minute. Asta zic și eu 
viteză.

Cred că bănuiești că nu mi-o 
trecut capul și nici urechea. Tot 
umblînd la policlinica din Pe
troșani am învățat însă un lu
cru. Să pun diagnosticul precis 
despre felul cum procedează to
varășii doctori de la serviciul 
O.R.L.: Superficialitate în
tratarea oamsrdlor muncii eu 
complicații du nepuncfualitate.

G. TĂCIUNE

ziua 
is-

■

I

— Ei 
cînd ; 
și caută 
cocoloșească, 
nu înțelegi pui
șor. E un fel de 
a se ascunde du
pă deget ?

— Și au deget 
așa de mare de 

se pot ascunde după el ?
— Nu-1 au dar își îaahipuie 

că-1 au așa de mare încît cred 
ascunzîndu-se după el nu li 
mai văd lipsurile.

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

că 
se

Sfaturi practice 
pentru turiști

• 5—10 minute de gimnastică 
executată dimineața înainte de 
marș (program G.ĂI.A. sau trans
mis prin radio) oferă o bună 
pregătire organismului care vă 
suporta mult mai bine efortul 
excursiei.

• Unii turiști obișnuiesc să-și 
agațe în jurul mijlocului mai ca 
seamă de curea fel de fel de o- 
biecte și ustensile (busolă, ex- 
ponometru, bidon, tașcă, jachete, 
săculețe, plase etc.) care bălăbă- 
nindu-se dezechilibrează mersul 
și pot provoca mici traumatisme. 
Deci: toate obiectele în rucsac!

• După ce ați stabilit itinera- 
riul excursiei și tovarășii cu care 
plecați la drum, chibzuiți îm
preună ce și cum anume veți 
transporta. Limitați obiectele per
sonale la strictul necesar ținînd 
seama că nu există nici un festi
val al modei la care trebuie să 
participați în excursie! Obiectele 
de uz comun le 
toțî tovarășii de 
•gram economisit 
Zăboviți cîtăva 
„gramajului1*, care pare 
la prima vedere, veți constata că 
din economii vor rezulta kilo
grame.

repartizați la 
drum.
este

vreme

Fiecare 
prețios! 

asupra 
mărunt

t
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CCOOOOOOOQOOOOOAtenția cuvenita creșterii eficacității 
Imtâțămintului politic 8. T. M.

In sectorul VI al exploatării 
miniere Lonea, alături de munci
torii vîrstnici. lucrează mulți ti
neri. Marea maijoritate a acestora 
fac parte din organizația U.T.M. 
și muncesc cu elan pentru înde
plinirea sarcinilor de plan ce re
vin sectorului.

Organizația de bază de partid 
— secretar tovarășul Costinaș 
Aurel — se preocupă de condu
cerea și îndrumarea permanentă 
a organizației U.T.M. din sector. 
In adunările generale ale orga
nizației de bază de partid se a- 
nalizează anumite laturi ale mun
cii U.T.M.

Recent. într-o adunare generală 
a organizației de bază de partid, 
s a analizat felul în care se des
fășoară învățămîntul politic U.T.M. 
In cadrul adunării, tovarășul 
Boglea Traian a prezentat, din 
partea biroului organizației U.T.M., 
un referat în legătură cu situa
ția învățămîntului politic.

Din referatul prezentat a re
ieșit că frecvența la învățămîn
tul politic este bună, fiind de 
peste 90 la sută la toate cercurile 
ce funcționează în cadrul secto
rului. De asemenea, s-a arătat că 

tmu1ți tineri, cum sînt lancu Ni
colae, Ștefan Aurel se străduiesc 

, să-și ridice nivelul politic, stu
diază materialul indicat și parti
cipă la discuțiile ce se poartă în 
cadrul cercului.

Referatul prezentat a avut însă 
și unele scăpări, luoru ce a ne
mulțumit pe comuniștii prezenți 
la adunarea generală. Astfel1, în 
referat nu s-a vorbit decît în trea
căt despre calitatea învățămîntu- 
lui politic, despre conținutul său 
și nu s-a amintit de eficacitatea 
învățămîntului asupra activității 
și comportării utemiștilor.

Particîpanții la discuții. întire 
ca tov. Smida Iosif, Stoicoi Cor-

O-

au 
de

nel, Cimpeanu Petru și alții 
criticat biroul organizației 
bază pentru faptul că referatul a 
fost slab întocmit, arătînd cu e- 
xemple concrete lipsurile care e- 
xlsta în desfășurarea învățămîn
tului politie U.T.M.

Printre lipsurile care 
arătate sînt cele legate 
cacitatea învățămîntului 
U T.M. S-a scos în evidență fap
tul că unii tineri participă în mod 
formal la învățămînt, fără a în
suși cele predate aid, și mai ales 
fără a trage concluzii practice 
din cele ce se studiază. Numai 
așa se poate explica faptul că din 
rîiidul utemiștilor încadrați la în
vățămîntul politic, mai sînt unii 
care dau dovadă de indisciplină 
în cîmpul muncii, au o atitudine 
înapoiată față de acțiunile de 
muncă patriotică. Printre aceștia 
sînt Stoicoi Vaier, Alexandru 
Ioan, Moderas Iosif .și alții.

Tendința de chiul, atitudinea 
necuviincioasă, lipsită de respect 
față de vîrstnici, nepăsarea față 
de avutul obștesc sînt rămășițe 
ale moralei burgheze împotriva 
cărora trebuie luptat cu toată 
hotărîrea. Pe bună dreptate s-a 
subliniat în cadrul adunării ge
nerale că învățămîntul politic 
U.T.M. trebuie să ducă la înlă
turarea acestor rămășițe, a atitu
dinilor înapoiate, să cuTtâve și 
să dezvolte în conștMnța tinere
tului trăsăturile moralei socia
liste.

Este necesar ca în desfășurarea 
învățămîntului politic U.T.M. să 
fie înlăturat formalismul, să se 
pună accentul cuvenit pe conți
nutul acestuia, pe sporirea efica 
citiății sale, pentru a aduce _ un 
aport însemnat la educarea tine
retului, la formarea trăsăturilor 
cerute unor constructori ai socia
lismului.

au fost 
de efi- 
politic
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TEHNICIAN
La sectorul I al minei Uri

cani, minerii din brigada lui Ni- 
colaie Ștefan pregătesc abatajul 
pentru prăbușire. Supraveghind 
lucrările, prim-maistrul miner 
Rugină Miluță indică din cînd 
în cînd armăturile care pot fi 
răpite. In aripa vestică, cîteva 
armături groase de lemn stau 
pitite, într-un colț vrând parcă 
să se ascundă.

— Și acestea! Rămîn în pi
cioare numai stâlpii din mijloc.

Doi ajutori mineri se și pun 
pe treabă. La gura preabataju- 
lui stiva de lemn recuperat creș 
tea văzînd cu ochii.

— Gata și poditura — anun
ță minerul Nicolae Ștefan, șeful . 
brigăzii. Artificierul de serviciu, 
care tocmai intra în abataj, a- 
runcă o privire în jur. Harnici 
băieți — murmură el pentru si
ne. La un semn al său, oamenii 
încep să se retragă spre ieșire.

înainte de a coborî suitorul, 
prim-maistrul Rugină se adresă 
șefului de brigadă : Ascultă Ni
colae, cu ce ați răpit azi, bri
gada voastră a depășit angaja
mentul la recuperare de lemn 
cu 50 la sută.

PRINTRE

Șl AGITATOR FRUNTAȘ
Cu cîtva timp în urmă, 

cînid brigada sa, nou înființată, 
rămînea uneori sub plan, tehni
cianul Rugină Miluță i-a spus: 
O să vă ajut să deveniți frun
tași pe sector. Și într-adevăr a 
doua zi, cînd a venit în abatajul 
lor, lucrul a mers mai spornic. 
A vorbit cu oamenii, a stabilit 
cu el mai judicios timpul de lu
cru pentru fazele de armare, 
găurire și pușcare. I-a obișnuit 
să asigure prin rotație aprovi
zionarea locului de muncă cu 
materiale și iată că acum bri
gada este fruntașă pe sector și 
pe mină. Glasul artificierului îi 
întrerupse șirul gîndurilor.

In sectorul I al minei Uricani, 
tehnicianul Rugină Miluță este 
respectat și îndrăgit de toți mi
nerii. Nu odată, ei l-au caracte- 
rizat ca un tehnician de' frunte, 
modest, prietenos.

— Atunci cînd încredințăm a- 
gitatorului Rugină Miluță o sar
cină, spune tov. Goconeț Vasile, 
secretarul organizației de partid 
din sector — sîntem siguri că 
aceasta va fi dusă la bun sfîrșit.

Intr-un timp brigăzile de la 
pregătiri în cărbune conduse de

Stancău Aurel și Burtea Niță 
care lucrau la orizontul 580 nu-și 
îndeplineau planul. Tehnicianul 
agitator Rugină Miluță a stu
diat condițiile Iot de muncă și 
felul cum își organizează timpul 
de lucru. A observat multe de
ficiențe. Din cauza amplasării 
greșite a găurilor în frontul de 
lucru, viteza de avansare era 
scăzută. La aceasta se mai a- 
dăuga indisciplina unor munci
tori, slaba aprovizionare cu ma
teriale. A hotărît să lucreze un 
timp alături de ei. Munca poli
tică dusă cu fiecare om în parte 
a făcut ca ambele brigăzi sa-șă 
ridice nivelul activității profesio
nale. Intr-o singură lună pro
ductivitatea a crescut cu 18 la 
sută. Apoi a început să crească 
continuu. Pe graficul întrecerii, 
brigăzile de la pregătiri condu
se de Stancău Aurel și Burtea 
Niță au început să înscrie rea
lizări din ce în ce mai mari. Im- 
binînd strîns activitatea politică 
cu munca profesională membrul 
de partid Rugină Miluță s-a e- 
vîdențiat în sector ca un tehni
cian și agitator de frunte.

A. N.
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LONENI

Din resurse inlerne, o
Avînd mari greutăți de întâm

pinat la încărcarea acumulatori
lor de la lămpile reflector de mi
nă. am constatat că tuiul din mo
tivele principale îl constituie în
săși stația care, datorită stării de 
uzură în care se afla, nu permi
tea încărcarea corectă a acumu
latorilor. Vechea stație era 
compusă din două circuite pen
tru cîte 24 acumulatori fiecare, 
dintre care numai la un circuit 
se putea micșora numărul acu
mulatorilor pe stativ de la 24 
buc. pînă la 10 buc. prin inter
mediul unei rezistențe reglabile. 
Cel de al doilea circuit era com
pus tot din 24 lăcașe, număr ca
re nu putea fi însă micșorat. A- 
jutat de un colectiv de muncitori 
harnici

stafie electrică nouă
tov. Borody Emil, Ilincuță Ma
rin și Nemeș Constantin am reu
șit să dăm exploatării Petrila o 
nouă stație de încărcat acumula
tori confecționată numai din re
sursele noastre interne. Aceasta a 
făcut posibilă încărcarea a 24 
buc. acumulatori la un singur cir
cuit prin intermediul unor rezis
tente reglabile corespunzătoare a- 
cestui scop, confecționate de noi.

Prin darea în folosință a aces
tei noi stații, se poate asigura o 
încărcare precisă cu un randa
ment sporit, aducînd o economie 
de 7.500 lei pe an.

DOMNISORU GHEORGHE 
corespondent

Becurile au început să se aprin
dă unul cîte unul la ferestrele a- 
partamentelor. Un grup de tineri 
venind dinspre cinematograf se 
îndrepta în grabă spre căminul 
lor. Aici, într-una din camere, 
alți tineri, discutau pe diverse 
terne. Odată sosiți cei care vă
zuseră filmul în 
început discuțiile 
tului lui. Fiecare 
rea asupra celor 
menea discuții se 
cu regularitate după fiecare vizio
nare de film în colectiv. Așa își 
petrec o parte din timpul lor li
ber tinerii de la sectorul IX elec- 
tro-mecanic. Tinerii Cenușă Petre, 
Navrodi I., Tubulan Gheorghe, 
Luca loan sau Emanoil Dezideriu, 
membri ai cercului „Prietenii fil
mului'- sînt prieteni și ai altor 
acțiuni întreprinse de tinerii lo
neni. Ei fac parte din brigada de 
muncă patriotică a sectorului. Ir: 
luna trecută brigada a 
prin muncă voluntară 36 
cărbune de pe vatră.

Pe alții ii pasionează 
tiele naturii, problemele filozofice 
și altele. Așa s-a constituit cercul 
de „Științele naturii'. Conferen
țiarii cercului sînt însăși membrii 
tui, elevii seraliști, iar cînd pro
blemele îi depășesc cer sprijinul 
profesorilor competenți.

colectiv au și 
în jurul subiec- 
își dădea păre- 
văzute. Și ase- 
poartă aproape

încărcat 
tone de

fenome-

din care au făcut parte
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«Flacăra"
: — Conducători de partid și

c
în

I

: — Conducători de partid și de
etat în regiunea Argeș — fotore
portaj.

— Toți doisprezece — cu apa
ratul fotografic în vizită la cei 
doispreizece laminoriști din Ro
man propuși candidați ai F.D.P. 
în alegerile de la 5 martie.

— O zi la sfatul popular Foc
șani — prezentată în imagini fo
tografice.

— Orașul și combinatul — re
portaj de C. Baciu despre pre
zentul și viitorul Galațiulul.

— Prima operație romînească 
cu ajutorul cord-pulmonului arti
ficial excutată la spitalul Fun- 
deni. Fotografii inedite din tim
pul intervenției chirurgicale și de 
după operație.

— Cel mai tînăr protagonist al 
unui nou film romînesc în fața 
obiectivului aparatului de filmat • 
Cîteva aspecte de la platoul de 
filmare a noului film „Ionică dă 
lecții părinților1*.

— Pe ghicite — schiță de SI1- 
1 vîu Georgescu.

— Despre alegerile de altă 
' dată în pagina: „Cu sare și pi

per".
— Cîteva aspecte de la între

cerile de bob de la Brașov.
Cuvinte încrucișate — poșta 

redacției — de vorbă cu medicul.
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PUBLICITATE

Preparafia cărbunelui Petrila
angajează:

TEHNICIENI CU LIMITELE DE SALARII 
1100 LEI.

Candidații vor prezenta următoarele acte: 
naștere, autobiografia.

In ceea ce privește condițiile de pregătire 
păriî postului, acestea sint cele prevăzute în 
а H.C.M 1953/1960.

Informații suplimentare se pot primi de la serviciul de 
planificare și organizare a muncii al întreprinderii.

INTRE 750—

certificat

necesare
„anexa nr.

de

ocu- 
iv"

Întreprinderea
vram lancu nr. 1

T. P. E. D. M. N..
cu sediul în Lupeni str.de explorări

— maiștri
— sondori
— economiști
— contabili
MMvia immn

ANGAJEAZA 
sondori 
șefi granic

IMEDIAT:
— tehnicieni mecanici
— inginer foraj

— maiștri mecanici
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■

■

O. C. L. Produse Industriale Petroșani, anunță clientela 
că a pus în vînzare prin toate raioanele specializate, tradiție-

MARȚIȘOAR^
Vizitați magazinele noastre bine aprovizionate!

Clubul este un loc unde tinerii 
vin cu multă plăcere. Biblioteca, 
cu cele cîteva mii de volume, le 
stă la dispoziție. Mulți vin pentru 
a juca șah, popice etc. Alții insă 
vin la repetițiile formațiilor artis
tice, care pregătesc un program 
special în cinstea alegerilor de la 
5 martie și pentru cel 
lea concurs pe țară.

La sectorul UI al E. 
a luat de curînd ființă 
artistică de agitație.

lată acțiuni cui tur al-sportive la 
care tinerii participă cu plăcere.

Dar ei pun umărul și acolo unde 
e vorba de muncă. Și aceste munci 
te fac cu același entuziasm și a- 
ceași voie bună.

Când albia Jiului 
extragerea balastului 
torului de investiții 
îngreunată ceea 
ducția. Dar cele 
muncă patriotică 
VI investiții nu

de-al Vi-

M. Lonea 
o brigadă

a înghețat, 
necesar sec- 
a fost mult 

ce periclita p>o-
două brigăzi de 
de la sectorul 

au stat mult pe

ginduri. Înarmați cu tîrnăcoape, 
tinerii au spart stratul înghețat, 
pe o suprafață de 1200 m.p., ba
lastul fiind extras apoi cu ușu
rință. Tinerii Boglea Traian, Ște
fan Aurel, Baican Ioan, Negru B. 
și alții au făcut această treabă cu 
multă voie bună în timpul lor li
ber. O brigadă de muncă patrio
tică tot atît de activă este și cea 
de la sectorul V. Șeful brigăzii, 
ing. Marian Nicolae, sprijinit ‘ în
deaproape de tineri din briga
dă ca Maxim Dumitru, Stefanca 
Vasile, Mușat Nicolae a întreprins 
cu brigada mai multe acțiuni. De 
curînd ei au încărcat 500 tone de 
cărbune de pe vatră și au colec
tat 20 tone de fier vechi din mină.

Exemple de acestea se pot da 
multe pentru că tinerii loneni sînt 
harnici, entuziaști și tot ceea ce 
fac, fac din inimă, cu conștiința 
necesității înfăptuirii acestor ac
țiuni.

С. COTOȘPAN
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0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
ANGAJEAZA UN TEH NICIAN CONSTRUCTOR
Cu un salariu tarifar lunar brut de 950—1.200 
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

de pregătire și stagiu:
— Șă fie absolvent al unei școli medii tehnice 

structori, sau
— absolvent al unei școli tehnice de maiștri cu o 

chime la 1 iulie 1956 de 12 ani în funcția de maistru,
— absolvent al liceului industria!, sau
— absolvent cu diplomă al fostei școli de subingineri 

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

viciul cadre al O.C.L, Alimentara Petroșani.
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G. Ferreira demască 
atrocitățile poliției 

salazariste
PRAGA 24 — Corespondentul 

Agerpres transmite :
In Cehoslovacia se află de cî- 

teva luni, ca invitată a Comitetu
lui femeilor cehoslovace, Georgc- 
tta Ferreira, luptătoare pentru pa
ce și libertate din Portugalia. 
Georgetta Ferreira, care a fost 
timp de zece ani întemnițată în 
închisorile fasciste ale lui Sala
zar, este în momentul de față 
grav bolnavă și urmează un trar 
tament medical în Cehoslovacia.

In cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la 22 fe
bruarie la Praga, a luat cuvîntul 
Georgetta Ferreira, care a demas
cat atrocitățile poliției salazariste. 
Ea a arătat că în momentul ple
cării sale din Portugalia, în lagă
rele de concentrare salazariste se 
aflau peste o mie de deținuți po
litici.

Patrioții portughezi nu au posi
bilitatea să se apere — a arătat 
Ferreira — iar dacă încearcă să 
facă aceasta în sala de judecată, 
ei sînt scoși din sală și condam
narea se pronunță în lipsa lor.

Ferreira a comparat metodele 
poliției salazariste cu metodele 
barbare ale fasciștilor hitleriști. 
Patrioții portughezi sînt siliți să 
stea zile și nopți fără a se odihni 
și fără a mînca, li se smulg un
ghiile și genele, li se interzice să 
doarmă.

HANOI 24 (Agerpres)
După cum relatează corespon

dentul special din Laos al Agen
ției Vietnameze de Informații 
prințul Suvanna Fumma i-a con
damnat din nou pe imperialiști 
pentru că împiedică Laosul să 
ducă o politică de pace, neutrali
tate și înțelegere națională.

Această declarație a fost făcută 
la 23 februarie cînd Suvanna Fum
ma și prințul Sufanuvong, condu
cătorul Partidului Neo Lao Hak- 
sat și al unităților de luptă Patet 
Lao, au vizitat localitățile Lat 
Huong și Xienga Kuang.

Suvanna Fumma a chemat po
porul laoțian să sprijine guvernul 
legal condus de el și politica sa 
hotărîtă de pace și neutralitate. 
Pentru înfăptuirea acestei politici

Plenara Comitetului național 
a! partidului „Avangarda 
Populară “ din Costa-Rica
HAVANA 24 (Agerpres) 
în orașul San-Jose (Costa-Rica) 

a avut loc o plenară lărgită a Cor- 
mitetului național al partidului 
„Avangarda Populară" din Costa- 
Rica.

Agenția Prensa Latina relatea
ză că plenara a discutat rezulta
tele Consfătuirii de la Moscova a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești și a aprobat 
Declarația adoptată la Consfă
tuire.

----- O------
Apelul adresat 

popoarelor lumii 
de conferința de la Accra

ACCRA 24 (Agerpres)
Conferința de la Accra a mi

niștrilor Afacerilor Externe ai ță
rilor participante la Conferința de 
la Casablanca a adresat un apel 
tuturor popoarelor lumii, în care 
le cheamă să acționeze pentru a 
obține punerea imediată în liber
tate a tuturor deținuților politici 
din Congo, aflați în primejdia de 
a fi asasinați de agenții imperia
liștilor.

Conferința statelor africane in
dependente, se subliniază în apel, 
a aflat că colonialiștii și agenții 
lor pun la cale un plan barbar 
de asasinare a tuturor membrilor 
parlamentului congolez — adepți 
ai lui Lumumba, pentru a asigura 
în felul acesta o majoritate au
tomată marionetelor imperialiste, 
dacă va fi convocat parlamentul.

A fest смеаі Consiliul de conducere 
al Fondului de solidaritate 
a țărilor din Asia și Africa

CONAKRY 24 (Agerpres)
La Conakry și-a încheiat lucră

rile conferința reprezentanților u- 
nei serii de țări din Asia și Afri
ca; care a creat Consiliul de con
ducere al Fondului de solidaritate 
a acestor țări. Reprezentantul Gui
neei, Ismail Ture, a fost ales pre
ședinte al Consiliului de conduce
re, reprezentanții Marocului și 
R.P. Chineze au fost aleși vice
președinți. Reprezentanții U.R.S.S. 
și Indoneziei au fost aleși mem
bri ai Consiliului de conducere. 
Participanții la conferință au a- 
doptat textul unui apel adresat 
tuturor organizațiilor progresiste 
care luptă împotriva colonialismu
lui și imperialismului.

Din Fondul de solidaritate, se 
spune în apel, se va acorda ajutor 
material și financiar organizațiilor 
care participă la lupta pentru in
dependență națională, egalitate 
și libertatea popoarelor, pentru 
democrație și pace, împotriva im
perialismului și colonialismului, 
împotriva discriminării rasiale. în 
apel se spune că în prezent im
perialismul internațional, pentru 
a-și atinge țelurile, recurge la corn-

---  - - - ■ 4* » V# ' " — ' -----------

Declarația lui Suvanna Fumma
și pentru asigurarea securității na
ționale, a declarat el, poporul 
Laosului trebuie să sprijine activ 
trupele Patet Lao conduse de 
prințul Sufanuvong.

La Xieng Kuang prințul Suvan
na Fumma a rostit o nouă cuvin- 
tare.

El a cerut poporului laoțian să 
nu dea crezare propagandei „gu
vernului" din Vientiane. Acest 
așa-zis „guvern" a subliniat el, 
nu este altceva decît clica rebelă 
din Savannakhet.

Atît la Xieng Kuang cît și la 
Lat Huong populația l-a salutat 
pe premier cu lozincile : „Vom 
sprijini politica de adevărată pace 
și neutralitate 1“, „Vom sprijini 
guvernul regal condus de prințul 
Suvanna Fumma !.

Convorbiri cu locuitorii din 
Lat Huong și Xieng Kuang a avut 
și prințul Sufanuvong, liderul Par
tidului Neo Lao Haksat. El și-a 
exprimat convingerea că datorită 
forțelor unite ale armatei regale și 
unităților de luptă Patet Lao ți 
cu sprijinul poporului laoțian, for
țele patriotice vor infringe fără în
doială pe rebeli și îi vor goni din 
țară pe agresorii străini.

„NOUA FAȚĂ A ȘOMAJULUI"
Titlul de mai sus aparține re

vistei americane „Time" care în 
numărul său din 17 februarie pu
blică un articol în care analizea
ză situația șomajului în S.U.A. 
După ce arată că din. totalul mun
citorilor americani 7,7 la sută nu 
au de lucru; „Time" continuă :

„Peste jumătate din regiunile 
industriale mai imporțante ale 

țării pot fi considerate pe drept 
cuvînt ca înregistrînd o „depresiu
ne economică". La lista acestora 
Departamentul Mundi a adăugat 
săptămîna trecută 25 de noi cen
tre urbane în care șomajul este o 
problemă permanentă și unde se 
înregistrează acum peste 6 la sută 
șomeri. Aceasta a sporit numărul 
regiunilor unde se înregistrează 
depresiuni economice la 76 din 
cele 150 centre urbane ale S.U.A.

Șomajul îndelungat este în creș
tere. A trecut vremea când se pu
tea găsi cu ușurință o altă slujbă. 
Numărul muncitorilor reduși la 
inactivitate timp de 15 săptămîni 
sau mai mult a crescut de la 
1.000.000 în decembrie la 1.339.000 
în ianuarie. Jumătate din ei au 

ploturi, represalii și asasinarea 
luptătorilor.

Apelul condamnă acțiunile 
O.N.U. în Congo și în special ale 
secretarului ei general, care nu a 
făcut nimic pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărîrilor Consiliu
lui de Securitate, ci a devenit com
plice la arestarea și asasinarea oa
menilor politici care au cerut a- 
jutor O.N.U. Popoarele Asiei și 
Africii, se spune în apel, trebuie 
să-și unească forțele în lupta îm
potriva colonialismului și imperia
lismului sub toate formele lui.

'.„INTELIGENTA cu rabat*
* „Paris Match'' din 18 februarie
• publică o notă în legătură cu si-
♦ tuația învățămîntului în Franța : 
J ...„Inteligența, se spune în a-
♦ ceasta notă, nu este rentabilă.
♦ Devotamentul de asemenea. Re-
♦ zultalul : oamenii de știință pă-
♦ răsese învățămîntul și în unele
♦ subprefecturi a trebuit să se facă
* apel la farmaciști pentru a preda 
J cursurile de fizică. Om cu bună-
♦ voință, dl. Homais își închide
* farmacia de trei ori pe săptămână 
» pentru a asigura continuitatea ins-
* trucției publice neglijată de stat.
• Cele două școli normale din
♦ Seine-et-Oise continuă să forme-
♦ ca și la începutul secolului,
* 120 învățători și învățătoare pe
• an; în același timp vreo 100 
J de învățători și învățătoare ies la
* pensie, așa că numai surplusul de
♦ 20 învățători trebuie să facă față
♦ celor 900 de clase noi pe care 
J creșterea continuă a populației 
ț școlare constrînge conducerea de-
* partamentala să le deschidă în
* fiecare an. Copiii se îngrămădesc
• ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Teroare în
TEGUCIGALPA 24 (Ager

pres).
După cum transmite din Tegu

cigalpa (Honduras), un corespon
dent al agenției Prensa Latina, au 
fost primite noi știri despre te
roarea din Guatemala.

în orașul Guatemala au fost 
recent arestate și torturate 7 per
soane, printre care Silva Falia, 
fost deputat al Adunării Națio
nale.

șomat mai mult de șase luni. Cei 
mai loviți sînt negrii, oamenii 
foarte tineri și muncitorii necali
ficați. Negrii, care sînt ultimii an
gajați și primii concediați; cons
tituie 10 la sută din populație și 
reprezintă peste 20 la sută din nu
mărul șomerilor. 33 la sută din

SPICUIRI DIN PRESA 
OCCIDENTALĂ

еоооооооооьооооооа oooooooooooo

muncitorii șomeri au virsta pînă 
la 24 ani. Fiecare al optulea mun
citor agricol este fără lucru. Șo
majul printre bărbații căsătoriți 
a crescut de la 4,3 la suta în ia
nuarie 1960 la 6,1 la sută luna 
trecută. Șomajul a lovit virtual 
fiecare industrie mai importantă, 
fiecare stat industrial. In indus
trie s-au înregistrat 900.000 de 
noi șomeri în ultimul an. Folosi
rea mîinii de lucru în industria 
minieră este la cel mai scăzut 
nivel. Industriile de automobile, 
oțelului, siderurgică și de mașini

Membrii ШІіоіііі de îeiiirilale Ийіе să lie inlomali 
asopra Mpliiirii rezoluției Io problema [оошіиі
NEW YORK — 24 (Agerpres) 

TASS transmite :
La 23 februarie V. A. Zorin, 

reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. pe lîngă O.N.U., a adre
sat președintelui Consiliului de 
Securitate o scrisoare în care a- 
rată că este necesar ca membrii 
Consiliului de Securitate să fie in
formați asupra îndeplinirii rezo
luției în problema Congoului, a- 
doptată la ședința din 20 februa
rie a Consiliului.

După cuni se știe, se spune în 
scrisoare, la 20 februarie a. c. 
Consiliul de Securitate a adop
tat o hotărîre în problema Con
goului. La punctul 2 al capito
lului „A“ al rezoluției se spune

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

în bănci, dar scaunul învățătorii- J 
lui ramine gol, căci dl. Homais • 
nu poate fi în același timp pre- • 
tutindeni. Din lipsă de profesori $ 
și de localuri, colegiile tehnice din ♦ 
același departament au refuzat a- ♦ 
nul trecut înscrierea а 2Ю0 elevi. * 
Copiii noștri vor să se instruias- * 
căi dar se face coadă în fața a- ♦ 
șezămintelor arhi-aglomerate în« 
care profesorul este o figură din * 
ce în ce mai rară și trebuie să ♦ 
mărturisim , o persoană din ce ♦ 
în ce mai puțin bună, deoarece * 
dificultățile de recrutare fac din J 
corpul didactic unul dintre acele $ 
regimente decimate cu care se î 
completează efectivele pentru a le * 
expedia în gura tunurilor înainte * 
de a-și fi terminat instruirea Г. ♦

Concluzia la care ajunge „Pa- ♦ 
ris Match" este un adevărat stn- • 
găt de alarmă : ♦

„Lumea modernă se construieș- • 
te cu inteligență și carența statu- ♦ 
lui riscă să facă din Franța în ♦ 
următorii ani, o țară slab dez- J 
voltată din punct de vedere inte- J 
lectual". X

Guatem ala
Teroarea a stîrnit numeroase 

proteste în Guatemala. Asociația 
studenților de la Universitatea din 
Guatemala, Colegiul avocaților, 
diferite sindicate, au cerut ca gu
vernul să pună capăt abuzului po
lițienesc. Recent Adunarea Națio
nală din Guatemala a aprobat o 
rezoluție care cheamă guvernul să 
„ocrotească toate drepturile per
soanei".

sînt departe de folosirea record 
a brațelor de muncă înregistrată 
în anii 1955—1957. în Pittsburg, 
regiunea unde se prelucrează oțe
lul și Detroit, regiunea unde se 
fabrică automobile, aproape 12 la 
sută din muncitori sînt fără lucru. 
Illinois este lovit de încetinirea 
producției de utilaj agricol și al
te mașini, Maryland și California 
de scăderea producției de avioa
ne, Carolina de nord și Massas- 
husetts de încetineala înregistrată 
în sectorul textil; Pennsylvania de 
declinul înregistrat în domeniul 
metalelor, cărbunelui și petrolu
lui. Texasul, care un timp înde
lungat a prosperat, numește în 
mod oficial problema șomajului 
său în domeniul petrolului ca 
fiind „cea mai grea din ultimii 
20 de ani“...

„Asistăm la o recesiune in toa
tă regula; afirmă ministrul Muncii, 
Arthur Goldberg, după vizitarea 
spectaculoasă a cinci dintre cele 
mai lovite state. Dacă nu luăm 
măsurile necesare, vom înregistra 
o depresiune economică**.» 

că - Consiliul de Securitate „IN
SISTĂ SA SE IA MASURI IN 
VEDEREA RETRAGERII ȘI 
EVACUĂRII IMEDIATE DIN 
CONGO A ÎNTREGULUI PER
SONAL MILITAR și PARAMILI
TAR BELGIAN ȘI AL ALTOR 
TARI STRĂINE SI A CONSI
LIERILOR POLITICI AFLAȚI 
LA DISPOZIȚIA COMANDA
MENTULUI ORGANIZAȚIEI 
NAȚIUNILOR UNITE, PRECUM 
SI A TUTUROR SOLDATILOR 
MERCENARI".

Ținînd seama că, așa cum au 
arătat dezbaterile din Consiliu, ac
tivitatea subversivă a personalului 
belgian și a mercenarilor continuă 
să rămână principala sursă de în
cordare în Congo și agravează tot 
mai mult criza internațională de- 
terrtiinată de e ?nimentele din 
această țară, este extrem de im
portant ca membrii Consiliului să 
fie informați dacă au fost luate 
deja anumite măsuri și care anu
me, pentru înfăptuirea acestei ho- 
tărîri a Consiliului.

Avînd în vedere importanța ex
cepțională a normalizării cît mai 
grabnice a situației din Congo 
care implică o primejdie pentru 
pacea internațională și securitatea 
popoarelor, v-ași ruga, domnule 
președinte, să asigurați obținerea 
tuturor informațiilor necesare în 
această problemă și să le difuzați 
membrilor Consiliului. Consider, 
de asemenea, absolut necesar ca 
și în viitor membrii Consiliului 
să primească la timp informațiile 
necesare asupra îndeplinirii tutu
ror prevederilor hotărîrii cu pri
vire la Congo, adoptată de Con
siliu la 20 februarie.

PROGRAM OE RADIO
26 februarie

PROGRAMUL I. 6,30 Muzică 
de estradă, 7,15 Cîntece despre 
patrie, 8,00 Clubul voioșiei, 8,50 
Jocuri populare romînești execu
tate la fluier, 9,30 Teatru la 
microfon pentru copii : „Nils
Hollgerson", 11,00 Formații ar
tistice de amatori în studiourile 
noastre, 11,30 Oameni și fapte, 
12,25 Răsună cintecul și jocul pe . 
meleagurile patriei, 14,00 Concert i 
de prînz, 15,00 Program muzical î 
la cererea fruntașilor în produc
ție, 15,30 Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziuniiis-dirija- 
tă de Sile Dinicu, 16,32'șConcert 
de muzică ușoară, 17,40$fCântece 
de alegeri și jocuri populare, 18,00 
Drumeții veseli, 18,50 Muzică u- 
șoară, 19,30 Teatru la microfan : 
Premiera „Bătrinețe zbuciumată*-, 
21,05 Muzică instrumentală, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7.00 Muzică populară româ
nească, 8,00 Concert de dimineață; 
8,30 Școala și viața, 9,30 Muzică 
din opere în interpretarea soliș
tilor noștri, 10,30 Revista presei 
străine, 10,50 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului orchestrei 
simfonice și corului Filarmonicii 
de stat „George Enescu", 13,35 
Muzică de estradă, 14,30 La mi
crofon : Satira și umorul, 16,00 
Vorbește Moscova ! 17,15 Muzică 
vocală, 18,00 Melodii populare 
sovietice, 18,45 Itinerarii vechi și 
noi : Hunedoara, 19,00 Muzică de 
dans, 21,15 Poeții noștri cîntă pa?1 
tria, 22,000 Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
26 februarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Ultimul viraj ; Al, Sabia: Șapte 
mirese pentru șapte frați ; Munci
toresc : Căsnicia Lorencz ; PETRI- 
LA : Cîntec de leagăn ; LONE A: 
Mamelucul ; LIVEZENI : Băieții 
noștri ; ANINOASA: Dincolo de 
orizont : VULCAN : Să înfloreas
că o nouă Germanie : CRIVIDIA : 
Viața e în mîinile tale ; LUPENI: 
Andreica ; BĂRBĂTENI : Prima 
zi de pace ; URICANI : De la 
Apenini la Anzi.
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