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Deși de sfîrșiful anului 1961 
ne mai desparte mai bine die o 
lună și jumătate, din minele ș 
întreprinderile Văii Jiului sosesc 
tot mai des vești, care prin cu
vinte simple, 
fapte mari : 
angajamentul 
cum se poate 
colective care 

pir rea angajamentelor anuale de 
întrecere. In fruntea listei se si- 
tuiiază cu cinste întregul colectiv 
al minei Uricani, primul pe Va
lea Jiului care și-a îndeplinit an
gajamentele anuale de întrecere. 
Sectorul III al minei Lupeni, 
sectorul IV al minei 
sectorul I Petrila. V 
Vicari, sectoarele de 
me minelor Petrila și 
numără, de asemenea, printre 
cele care au tradus în viață an
gajamentele luate. Alte între
prinderi importante, între care 
Termocentrala Paroșeni, „Visco- 
za" Lupeni, Uzina de reparat u- 
tMaj minier Petroșani și-au în

deplinit angajamentele privind 
realizarea de economii. A- 
ceste succese stau la baza reali
zării pînă acum a unei depășiri 
de plan pe bazin la cărbune coc- 
sificabil și energetic de 165.990 
tone, la realizarea unei economii

Teatrul din Petroșani 
je scena din Călan

‘ 7 Noiembrie. Prima „escală"
în turneul întreprins de coLeciț- 
vul teatrului de stat din Petro
șani. In ac isfăzt"de jărbăterm 
ne-am găsit în mijlocul muncito
rilor din Călan, avînd prilejul 
$ă ie oferim .un. spectacol eu „Un 
îșn obișnuit" de L. Leonov. Ur
măreau atenți și receptivi jocul 
actorilor, mintea și inima lor 
bucurîndu-se de contactul direct, 
nemijlocit cu arta, iar la înche
ierea celor patru acte și cei ce 
stăteau în picioare au aplaudat 
cu aceeași căldură.
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Intiill ralliKliiI li sprijini 
(шігкіогііог le la Galali
Pe șantierul marelui Combinat 

siderurgic de la Galați se efec
tuează măsurători de teren cu a- 
jutorul radiațiilor nucleare și 
neutronice. Aceste măsurători se 
fac în scopul cunoașterii greu
tății volumetrice și a umidității 
pămîntului din zonele pe care se 
vor ridica cele mai grele con. 
strucții ale acestui important 
centru al industriei noastre side
rurgice.

Procedeul de аріісате a noii 
metode a fost elaborat de un 
colectiv de cercetători de la In
stitutul de fizică atomică Ifa și 
Institutul de proiectări de uzine 
și instalații metalurgice, Ipromct, 
iar aparatura necesară a fost 
realizată în laboratoarele de spe
cialitate ale Institutului, de fizică 
atomică.

Practica de pînă acum arată 
căt această metodă modernă per
mite obținerea unor rezultate mai 
exacte și la un preț de cost mult 
mai redus decît cu alte procedee. 
Totodată ea contribuie la reduce
rea substanțială a timpului ne

determinărilor 
pe șantier și 
lucrări de cea

laconice, anunță 
„Ne-am îndeplinit 
anual !“. De pe a- 
întocmi o listă cu 
au raportat înde-

Aninoasa, 
Lonea, III 

investiții 
Lupeni, se

la cheltuielile de producție, 
mai pe C.C.V.J. de 14.928.000 
lei.

Desigur, îti zilele care urmea
ză, alte mine, alte sectoare mi
niere și întreprinderi își vor în
scrie numele pe panoul de onoa
re, al colectivelor cu angajamen
tele anuale îndeplinite înainte de 
termen. Aceasta este o vie expre
sie a hotărîrii minerilor, munci
torilor și tehnicienilor minelor și 
întreprinderilor noastre de a 
munci neobosit pentru înfăptui
rea luminoaselor sarcini ale de- 
săvîrșirii construcției socialiste 
izvorite din Directivele celui de-al 
IH-Iea Congres al P.M.R., o 
mărturie a creșterii rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului.

Acum cînd de încheierea anu
lui 1961 ne mai desparte un in
terval de timp relativ scurt, tre
buie depuse toate eforturile pen
tru ca, urmînd exemplul frunta
șilor, toate colectivele minelor și 
sectoarelor să îndeplinească îna
inte de. termen angajamentele ă- 
nuale. Experiența a dovedit că 
atunci cînd organizațiile de 
partid desfășoară o muncă poli
tică susținută de mobilizare a co
lectivelor la îndeplinirea anga

jamentelor de întrecere, greută
țile pot fi învinse. Elocvent îri a- 
ceastă privință este exemplul sec
torului II al minei- Lupeni, care 
pînă acum două luni se număra, 
printre sectoarele rămase în ur
mă ale acestei exploatări. Adu
narea generală pentru darea de 
seamă alegeri a-• organizației 
de bază a pus în fața noului bi
rou, a comuniștilor, sarcina de a 
desfășura o muncă . stăruitoare 
pentru înlăturarea cauzelor care 
au frînat realizarea 
pentru îmbunătățirea procesului 
de producție pentru 
răspunderii la fiecare loc de mun
că față de îndeplinirea sarcini
lor de producție. In vederea în
deplinirii măsurilor stabilite de 
adunarea generală, au fost re
partizate sarcini concrete tuturor 
membrilor și candidaților de 
partid, au fost instruiți agitato- 
îrl, iar maiștrii și tehnicienii au 
fost chemați să dea tot sprjinul 
brigăzilor din abataje și în pri
mul rind acolo unde munca mer
ge mai greu. Agitatorilor li s-a 
indicat să discute zi de zi cu mi
nerii despre felul cum trebuie 
muncit pentru înlăturarea rămî- 
nerii în urmă. Grupele de partid 
pe schimburi, îndrumate de bi-
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Citiți în pagina IV-a:
• Economia sovietică se dezvoltă într-un ritm mai rapid de 

cit economia S.U.A.
• Cuvîntarea rostită de Fidel Castro la mitingul de la Metena
• Situația grea a economiei Republicii Congo
• O.A.S. intensifică acțiunile teroriste in Algeria
• Populația din Ecuador solidară cu noul președinte ai țării
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cut cu 1631 tone de cărbune, 
jungînd pe lună la 5453 tone.

planului,

întărirea

Colectivele miniere oDfin 
noi succese

mina fruntașă pe bazin
In fiecare zi cînd ies din șut 

minerii de la Vulcan urmăresc 
cu mîndrie cum pe graficul în
trecerii cu celelalte mine din ba
zin ei sînt mereu pe primul loc. 
Cele 1584 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic date peste 
pian în noiembrie sînt dovada 
grăitoare a felului cum se mun
cește acum în toate abatajele 
Vulcanului. In ultimele 4 zile de 
muncă, minerii de aici 
peste plan mai bine de 
de cărbune.

Toate sectoarele minei 
bune peste plan. La sectorul III 
s-a obținut cea mai mare depă
șire^ a sarcinilor: 695 tone de 
cărbune. Pe grafic, în dreptul 
brigăzilor conduse de Munteanu 
Anghel, lonuț Ioarl, Bordea E- 
rparipil, Gantz Ștefan sînt trecu
te multe tone de cărbune date 
peste plan. La sectorul I al mi
nei, brigăzi fruntașe cum sînt 
cele ale lui Bogdan Gheorghe, 
Gagyi Ioan, Titu Toma, Săbău 
Dumitru se mîndresc în special 
cu înalta productivitate pe care 
o obțin.

In octombrie, numai în două 
decade, membrii brigăzii lui 
Peter Victor lucrînd cu un ran
dament de peste 3,4 tone/post 
au extras 197 tone de cărbune 
în afara planului.

Fotografia noastră înfățișea
ză un schimb al brigăzii lui 
Peter Victor condus de mine
rul Stan Constantin.

au
450

dau

dat 
tone

car-

O xi de munci obișnuită
In ziua de 9 noiembrie mine

rii Văii Jiului au lucrat normal, 
așa cum se lucrează în fiecare 
zi. Și totuși realizările obținute 
în această zi par a fi din cele 
mai însemnate. Ieri dimineața 
dispecerul C.C.V.J. nota : la Lo
nea depășirea planului zilnic, 444 
tone de cărbune, cu 375 tone la 
Petrila, cu 131 tone și, respectiv, 
140 tone la Vulcan și Uricani. 
Cea mai mare depășire a planuj 
lui zilnic au avut-o aninoseniî 
care au trimis pe funicular cu 
495 tone de cărbune mai mult 
decît aveau planul. Pe întregul1 
bazin depășirea de plan a cres-

Cum sfăm cu calitatea 
cărbunelui ?

Datorită aplicării inițiativei 
„Nici un vagonet rebutat pentru 
șist“, măsurilor luate pe linie teh
nică pentru încadrarea în nor
mele de cenușă, umiditate și gra- 
nulație, în ultimele luni cărbu
nele extras de minerii Văii Jiu
lui a fost de calitate mai bună 
decît cer normele. In luna aceas
ta, la minele Lonea,
Lupeni procentul de cenușă 
cărbune este cu 1,3%, cu 0,2% și, 
respectiv, 2,5% sub norma admisă.

Cărbune1 de slabă calitate au 
dat numai minerii de la Petrila 
uncțe ^procentul de cenușă depă
șește norma admisă cu 2-4a sută.

i

Vulcan și
în

Acțiuni tinerești
Nu de mult, la îndemnul or

ganizației de bază P.M.R. ute- 
miștii din sectorul VI transport 
de la mina Aninoasa au hotărtt 
să efectueze mai multe acțiunii 
dte muncă voluntară? In mai puțin 
dte trei săptămîni,.tinerii au prestat 
peste 160 de ore, timp în care au 
realizat reparații Ia utilaje în 
valoare die 4000 lei si au colec
tat 10.600 kg. fier vechi. S-a e- 
vidențiat Foghel Iosif, Stanciu 
loan, Bud loan. Sima Vasiîe, 
Gaboș Alexandru, Iancu Ioan -și 
alții. ' 1
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citi dis 

multe 
pasajul 
„In cel

instala o

cesar efectuării 
geotehnice curente 
la asigurarea unor 
mai bună calitate.

Colaborarea dintre cele două 
institute și șantierul de construc
ții de la Galați în domeniul uti
lizării izotopilor radioactivi se 
va'lărgi cuprinzînd șiJ alte sec
toare ca controlul calitativ al su
durilor la construcțiile metalice, 
semnalizarea pierderilor de apă 
din’ instalații și localizarea lor 
din timp în vederea remedierii 
defecțiunilor etc.

(Agerpres)

(Continuare în pag. 3-a)

Noul cămin al, „ 
studenților de la‘5 
Institutul de mi- z 
ne din Petroșani 2 
iși înalță mîndru 5 
silueta elegantă. „ 
Au fost termina- § 
te lucrările de 5 
tencuieli; în pre- ® 
zent se muncește ® 
de zor la clădi- 2 
rea coșului cen- ° 
tratei de calori- ° 
fer, iar înăuntru g 
s-a trecut la fi- 2 
nisaje. 8

Constructorii a- ° 
cestui lot sînt ho- o 
tărîțl să termine g 
noul cămin 
dențesc cu 330 
locuri 
sfîrșjtul

IN
Vedere exterioară 
a noului cămin 
— în prim plan 
schelăria 
strucției coșului 
centralei 
loriffer

stu-

pînă ța 
anului. 

CLIȘEU :

con-

de 'ca-

S~a petrecut cu cîteva săptă- 
mîni în urmă.

...Inginerul Stoica Emil, 
poziția C.Cy.J. de mai 
ori. In minte îi stăruia 
din ordinul de serviciu : 
mai scurt timp se va
pompă de 3000 1. pe minut la 
bazinul de 10.000 tn.c. pentru ex
tragerea apei. Pericolul de revăr
sare a bazinului crește în fiecare 
zi. Se Va comunica combinatului 
în 24 de ore măsurile luate...".

Stătu mult p- 
gînduri. In min- 
te îi apărură fi~ -
guri de muncitori 
din sector.

8 îi apăreau
8
8
8
8 
I 
o 
8

o grijă. O să vină și Ambruș 
echipa lui de lăcătuși, .Chiar 
azi ne apucăm de lucru.

In aceeași zi oamenii din echi- ■« 
pele conduse de Glodeanu luliu’̂  
și Ambruș Nicolae și-au făcut a- „ 
pariția pe terenul din spatele ate-Q 
lierului mecanic. Alături de ei S 
era și șeful sectorului, care le dă- “ 
dea lămuririle necesare.

Unit '. 
mm- Я 

tind în atelier la f 
strung, alții revi- 
zuind motoare e- 
lectrice, fierari. 
trebăluind în jurul focului...

Luă un creion și pe o coală de 
bîrtie începu să calculeze: „Dis
tanța... Sînt necesari 25 de stîlpi 
pentru linia de înalta tensiune. De 
la bazin o conductă prin care să 
se refuleze apa cca. 200 m. La 
două echipe le trebuie cel puțin 
20 de zile cu condiția să тип 
ceașcă bine..".

Nu era încă convins de eficien
ța măsurilor preconizate. Iși în
chipui că situația sta și mai rău. 
Apoi singur se contrazise în sine. 
în definitiv eu nu cunosc îndea
juns oamenii. Lucrez doar de cî- 
teva luni cu ei. Muncitorii o să 
înțeleagă situația și o să pună u- 
mărul...

...Un ciocănit în ușă. La răspun
sul șefului de sector, în prag apă
ru un om îmbrăcat într-o salopetă. 
La văzul celui care a intrat, ingi
nerul simți nevoia de a-i destăi
nui gîndurile.

— Tovarășe Glodeanu, te cu
nosc mai de mult. Aș vrea să-ți 
cer un sfat. Uite despre ce este 
vorba...

Inginerul Stoica Emil împărtăși 
muncitorului gîndurile sale, îi ce
ru părerea.

— Uacă-i așa. iacă o să nc. 
apucăm de lucru. Să nu aveți nici

■

A trecut o zi, două, trei... ®
_ Ca din pămîht g

> au răsărit, unul o
după altul, stîlpii g 
pentru linia de g 
înaltă tensiune, g 
La pompa de o 
3000 l. se lucra la g 
instalare. De la g 
bazin au început g 
să se racordeze g 

tuburi metalice în direcția unui 
bazin de captare. Șeful sectorului g 
supraveghea zilnic lucrările. Nu % 
le spunea celor care lucrau nici 8 
un cuvînt. In sinea lui era insă 8 
mulțumit. Lucrările de montare a. 8 
liniei de forță, a instalației pom- 8 
pei și conductei progr;^att Zilnic g 
t izibil. g

Intr-una din dimineți, după o- g 
bișnuita ședință de raport, șeful, g 
sectorului, la ieșirea din atelier, g 
întîlni pe șeful echipei de electri- g 
cieni, Glodeanu Iuliu. , „ §

— Astăzi la raport am spus că g 
în 5—6 zile o să fie montată g 
pompa. Nu le prea venea să crea- g 
dă. Ce părere ai, i-am mintii ? g

— Cred că da — răspunse cel 8 
întrebat. 8

Inginerul rămase pentru un mo- 8 
ment nedumerit. Glodeanu conți- 8 
nuă : 8

— Azi la amiaz o să încercăm 8 
pompa. Mîine se poate recepționa. 8 
Așa-i că i-ați „mințit" ? 8

— Cum, ați terminat și mon- ,8 
tatul pompei și al conductei ?

— Sigur că am terminat.
— Frumos, ba chiar foarte fru

mos...

m
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Piața din 
la Palatului 
publicii din 
pitală.

Un baraj asemeni unui munte
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Cîntăreală cu... ciupeală
La unitățile O.A.D.L.F. nr. 8, 9 și 36 din 

Aninoasa vînzătorii au obiceiul să ciupească la 
cîntar atunci cînd au afluență mare de 
părători.

Foaie verde trgti mușcate 
A venit toamna, măi frate 
Gospodine-n graba mare 
Fac provizii de tnîncare 
Roșiile pun la fiert, 
Gogoșarii în oțet 
Castraveți și gogonele 
Să aibă de toate cele 
Și ca să le cumpere 
Merg la O.A.D.L.F. 
Căci aicea, știi, găsești 
Toate cele ce dorești 
Vii aici gospodărește 
Să cumperi се-ți ttebuiește 
Vînzătorul se... grăbește 
Ca să-ți deie marfa-n grabă 
Să mergi și să-ți vezi de treabă 
Dar la dumnealui în grabă 
Cum să spun ? E altă treabă 
Zău nu știu cum să îi zic 
Dar e graba cu tipic 
Fiindcă cu cit se grăbește 
Marfa mai slab cîntărește 
Fiind scuzat de grabă, iute 
In loc de kil — iei nouă sute 
Eu nu zic. Să cîntărească 
Insă să nu mai ciupească
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Mulți dintre peștii care 
trăiesc în mările calde au 
proprietatea de a răspîn- 
di lumină în jur, corpuri
le lor apărîndu-ne ca în
văluite într-o lumină di
fuză, datorită numeroa
selor glande cate secretă 
continuu o substanță mu- 
cilaginoasă luminoasă.

La unii dintre acești 
pești luminoși s-au creat 
organe fotogene speciale, 
care trimit fascicule de 
lumină în două direcții. 
Astfel, peștele boa, înzes
trat cu șiruri duble de 
organe luminoase, are în
fățișarea unui vapor care 
plutește pe întuneric cu 
geamurile cabinelor lumi
nate. Sub ochi are cite 
organ foto gen care se 
seamănă cu o perlă.

Unii peștișori mici, 
lingă faptul că au pe în-

treg corpul o lumină di
fuză argintie, sint înzes
trați și cu un fel de sa~ 
fire rotunde, în chip de 
șiraguri, în lungul pînte- 
cului, în jurul gurii , pe 
cap și pe spate.

O altă specie de pești, 
cu trupul turtit, sint îm
podobiți pe laturi cu ghir
lande lungi de flori 
bene, care strălucesc 
pe fondul închis al 
Iii; fiecare „floare" 
formată dintr-un
luminos mai mare prins 
într-o coroniță formată 
din puncte mai mici.

La alți pești, aceste or
gane luminoase, adevăra
te „felinare vii", se gă
sesc în vîrful unor tenta
cule lungi, purtînd lumi
nile la oarecare distantă 
înainte sau în jurul lor.

Ѳ------------

Bistrița 1 In cale i S-a ridicat un munte. Un munte im
punător : barajul de greutate. El se înalță de jos, de sub pa
tul apei, infrățindu-se în străfunduri cu scințeietoarea gresie 
pe care apele au spălat-o în adtnc. Un milion de metri cubi 
de beton armat îi formează trupul. Patru sute de milioane de 
kilograme de ciment au înfră țit pietrișul și nisipul așezat în 
calea năvalnicei ape. De ar fi vrut, cu aceeași cantitate de 
material, oamenii muncii ar fi putut construi un nou zid chi
nezesc, un parapet de piatră înalt de cinci metri și lung de 
aproape patru sute de kilometri pe care, așa în joacă, să a- 
ducă de acolo de sus de la 
rești.

Blcaz, apa Bistriței la Bucu-
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Din frumusețile naturii

Plantele medicinale, 
izvor de

• Ceaiul din flori de 
ioc este bun 
gripă, înlesnind 
ția și ajutînd 
■căderea febrei.

•
este 
tutei 
eaei.

sănătate
la răceli, 
transpira- 
astfel la

cimbrișorCeaiul de 
un bun calmant al 
convulsive și al ast-

• Ceaiul de unguraș 
se recomandă în bolile de

ficat, deoarece mărește 
secreția bibiară. In ace
lași timp, ajută la activa
rea digestiei.

• Din florile și frun
zele de podbal, frunze de 
pătlagină, flori de lumî- 
nărică se pot bea 2—3 
ceaiuri pe zi, acestea a- 
jutînd la liniștirea tusei.

CURIO
Prietenie

Raporturile dintre animalele de 
ipecii diferite prezintă, uneori, as
pecte curioase. Iată, de exemplu, 
cazul unei păsări din Australia care 
e nedespărțită de cangur. Ea se 
agață și rămîne pe spinarea can
gurului chiar cînd acesta fuge. în 
salturile lui caracteristice. Cangurul 
se simte foarte bine cu prezența 
ei pe spinare. Pasărea aduce un 
serviciu prețios cangurului, ciugu- 
lipdu-i insectele parazitare.

Furnica-umbrelă
„Furnica-umbrelă" — o insectă 

care trăiește în America de Sud 
— se hrănește cu frunzele pomilor, 
frunze pe care ie foarfecă, cu mul
tă iscusință, în fîșii mari. Ea își 
poartă prada cu o neîntrecută 
sprinteneală, ținînd-o ridicată dea
supra capului, de unde-i vine și 
poceda.

R
Gripa este o boală infecțoiasă 

caracteristică anotimpului rece și 
umed. Ea apare prin accese de fe
bră de scutră durată, însoțite de 
dureri de cap, guturai, lăcritnare, 
tuse seacă, dureri musculare și în 
articulații și o stare generală 
proastă. Apariția gripei poate fi 
atît sporadică, izolată, cit și sub 
formă de epidemii sau chiar pan- 
demîi (cuprinde tot

In ultimul timp, 
evoluția gripei es
te cu mult mai 
puțin gravă dato
rită măsurilor e- 
ficace de preveni - 
re și lichidare a

Agentul provocator al gripei es 
te un virus care se localizează și 
se răspindește treptat pe căile res
piratorii. Aceste țesuturi lezate for 
mează apoi un teren favorabil dez
voltării altor microbi, transformîn- 
du-se treptat într-un nou factor se
cundar de infecții, generator, la 
rindul lui, dc complicații.

Persoanele care au avut o dată 
gripă capătă o rezistență numai 
pentru virusul de același tip, îm
bolnăvirile ulterioare putînd fi de
clanșate de agenți patogeni de alte 
tipuri.

Gripa are o perioadă de incu
bație (de la contaminare pînă la 
apariția primelor semne de boală)

Q-3 --
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globul). ,

A
foarte scurtă, de 1—2 zik. Con
taminarea se face pe calea pică' 
turilor pe care bolnavul le îm
prăștie prin strănut. îmbolnăvirile 
grave și complicațiile sint datora
te nu atît gripei, cit suprainfec- 
țiilor.

Cum luptăm împotriva răspindi- 
rii gripei ? In primul rînd prin 
izolarea bolnavilor la domiciliu, 
prin fierberea

Sfatul medicului

bolii.

întregii vesele fo
losite de bolnav, 
interzicerea pi
telor în spitale 
în perioadele de 
gripă, vaccinarea 
antigripală.

formelor declarateTratamentul 
de gripă se face prin izolarea bol
navului, repaus la pat, un regim 
alimentar bogat în vitamine, în 
special in vitamina C, antinevral
gice (aspirină, piramidon), antiger- 
min, omnadin.

Masivul Re- 
încîntă o- 

turistului 
sălbăticia 

frumusețile

tezat 
chiul 
prin
Și
lui. Valea Pie
trele ce se vede 
în clișeu e doar 
una din ele.

Z 1 T Ă ȚI
Cînd aceste furnici coboară din 

vîrful copacilor cu recolta lor, îți 
vine să crezi că, plecînd să se 
plimbe, și-au luat umbreluțele pen
tru a se feri de razele fierbinți ale 
soarelui. Alaiul pe care-1 înfăți
șează cînd, astfel încărcate, micu
țele insecte se îndreaptă spre în
depărtatul furnicar este, într-ade- 
văr, comic. Ele merg atît de a- 
proape una de cealaltă și corpul 
lor cafeniu e atît de bine ascuns 
sub umbrelă, incit ți se pare că 
vezi defilînd un cordon de verdea- 
ță.Adesea se poate vedea pe pă* 
mînt urma lăsată de caravanele 
lor.

Furnicarele lor se găsesc întot
deauna la rădăcina arborilor bă- 
trîni și scorburoși. Aceste insecte 
însă nu mănîncă niciodată frunzele 
arborelui care le adăpostește ceta
tea subterană.

F E L D
Trezire cu amoniac

Consumarea băuturilor alcooli
ce, peste măsură, duce la pier
derea echilibrului care există în
tre coordonarea vorbirii și a miș
cărilor. Adică produce îmbătarea. 
La ce djice îmbătarea — starea 
de ebrietate ? Necontrolarea miș
cărilor și a vorbirii și bineînțe
les la alte „explozii". Pentru a 
veni în ajutorul celor în stare de 

ebrietate — fenoment des întîlnit 
în țările occidentale — în unele ca. 
fenele din Viena s-au instalat nu 
de mult automate menite să vină 
în sprijinul celor care au între
cut măsura în consumarea bău
turilor alcoolice. Introducerea în
tr-un orificiu al apartaului — a- 
semănător cu ai telefoanelor 
noastre — a unei monede meta
lice, produce emanarea unor a-

A R F I
dispensarului me-

în patru rînduri
Studenții Laizun loan și 

Moroșan Virgil din anul 
II fumează și joacă cărți 
în amfiteatru.

rîvnă cărțile de joc despică 
O fi ceva și-n verde, ghindă, 

dobă!... 
Te miri că nu-ș de carte... tobă, 
Că fa examene... DEȘ-PICA!

------- .-ST.TJ1 —-----------------

Uriașa dezvoltare 
a industriei chimice 

sovietice
In decurs de două decenii pro

ducția industriei chimice a Uniu
nii Sovietice va crește aproximativ 
de 17 ori. Va cunoaște un deose
bit' ăvint chimia polimerilor. Pro
ducția de răsinoase sintetice ș< ma
se plastice vii'crește de 60 de ori. 
de fibre artificiale și sintetice, cate 
au o însemnătate deosebită oențtu 
producția de mărfuri de lare con
sum — de aproximativ 15 ori. In 
1980 producția de Îngrășăminte 
minerale pentru nevoile agriculturii 
va crește de 9—10 ori față de 
1960.

FEL

Cîteva definiții 
și aforisme 

de Mark Twain
Senator : Om care face legi la 

■ Washington, în intervale de timp 
( cînd nu se află la închisoare pen-

J>
pe )

E
buri de amoniac care-i trezesc 
cei în stare de ebrietate.

Pentru împraștierea ceții!
Ceața este un fenomen meteo- < 

rologic care poate provoca se- S 
rioase impedimente desfășurării ( 
zborurilor terestre, navigației 
fluviale și maritime — sau chiar 
dezvoltării normale a plantelor J 
— împrăștierea ei constituie o- 
biectul de studii a numeroase in
stitute științifice de meteorologie.

Colaboratorii științifici ai șco
lii superioare de agricultură din 
Republica Populară Polonă au e- 
laborat un sistem de împrăștie- 
re a ceții. Cu ajutorul unor ba
loane cu propan și un prăfuitor. 
în 20—30 minute, particolele de 
propan introduse în ceată o 
prăștie. făcînd-o să dispară.

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

tru delicte de drept comun.
Slujitorii poporului : (american 

n.r.) persoanele alese în posturile 
> iot pentru a lua mită.
; Buletin de vot : singurul soi de 
' marfă care se poate negocia fără 

brevet.

navigației

plantelor J 
ititiiîA o- ;• 
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BINE DACA
...conducerea

dical din orașul nou Uricani ar 
analiza posibilitatea arderii pan
samentelor folosite ca să se 
evite aruncarea acestora în Jiu.

...I.C.O. Petroșani s-ar depla
sa în strada Gheorghe Doja și 
ar lua măsuri urgente de repa
rare a tuburilor de scurgere a 
apelor reziduale, deoarece starea

•
lor actuală produce strangularea 

-circulației în dreptul apartamen
tului nr. 3 și adevărate inundații 
neașteptate.

...pe traseul Lupeni— Uricani 
ar fi repusă in circulație mașina 
defectată cu săptămlnf în urmă. 
Astfel mersul autobuzelor ar pu
tea fi respectat și s-ar înlătura 
supraaglomerările.

<

★

Toată lumea creștină alcătuiște 
un lagăr militar. In unele țări să
racii sint duși la înfometare prin 
cursa monstruoasă a înarmărilor 
pusă la cale de respectivele gu
verne, pentru a se apăra de alte 
puteri iubitoare de Hristos, și 
pentru ca, o dată cu aceasta, să 
apuce orice fărimă de teritoriu 
scăpat de sub supravegherea veci
nului mai slab

★

Ca dovadă a nemuririi sufletu- 1„ . - ЛИ » c <■ • »■ s 
î 
г I1 
l • J 
j J II J
I' 
î/ 
î 5< <. I î 
î

I

ț

I

c

lui se înfățișează faptul că nenu
măratele mulțimi de oameni cred 
in această nemurire. Dar ele cre
deau cu 
pămîntul

tot 
este

trei

atîta strășnicie, că 
plat.
★

metode sigure de aExistă 
intra în grațiile unui scriitor. la- 
tă-le în otdinea ascendentă : 1) 
să-i spui că i-ai citit una din căr
țile sale ; 2) să-i spui că i-ai citit 
toate cărțile ți' 3) să-i ceri să te 
lase să-i citești manuscrisul noii 
sale cărți. Numărul 1 îi va insufla 
respect față de dumneata, numă
rul 2 îi va provoca simpatia, iar 
cu numărul 3 vei cuceri un loc Io 
inima lui.
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Patru kilometri șosea asfaltată — este realizarea deosebit de 
frumoasă obținută anul acesta de constructorii lotului Petrila. In- 
ceptnd asfaltarea din dreptul ștrandului Petrila^ brigada de asfal- 
---------------------- ---- ---------------- ------- — ---* —- î- dreptul

• PUBLICITATE
!

(Urmare din pagina l-a)
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ta tori a lui Stoica Iile a ajuna cu asfaltatul pînă sus în 
restaurantului „Cărbunele" din Lonea.

IN CLIȘEU: Brigada iui Stoica Hie turnând asfalt 
Lonei.

in cen
trul

Ѳ

■ T

Л
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(Urmare din pagina l-a)
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Apoi continuă zîmbind.
— l-am „mințit" dar asemenea 

minciuni nu mă fac de rîs.
— Noi am înțeles că lucrarea-i 

urgentă și am depus tot efortul 
ca să o dăm gata cît mai repede. 
La recepție o să vă convingeți că 
am făcut un lucru bun.

— Tovarășe Glodeanu rnîine 
o să ieșim la recepție și o să mai 
vorbim.

celor care au lucrat la instalarea 
pompei la bazin. In dreptul fiecă
ruia erau înscrise diferite sume 
drept premii pentru munca depu
să.

Munca lor a fost răsplătită- 
Răsplata cea mai mare a fost insă 
pentru ei în ziua cînd s-a făcut 
recepția și conducerea exploată
rii i-a felicitat cu căldură pentru 
modul cum și-au făcut datoria.

roul organizației de baaă, inter
vin cu operativitate pentru tiflă- 

Șurarea deficientelor în procesul 
de producție. Munca polltfco-oi- 
gauizatorică desfășurată de or
ganizația de bază și-a arătat din 
plin roadele intr-un timp $£#rt 
colectivul sectorului II al minei 
Lupeni s-a situat printre cele 
fruntașe pe exploatare.

Sub conducerea organizației 
de bază și-a sporit realizările și 
colectivul sectorului III al minei 
Aninoasa. La minele Vulcan, Le
nea și la celelalte exploatări tot 
mai multe brigăzi rămase în ur
mă se ridică >a nivelul celpr frun 
tașe.

Principala preocupare a comi
tetelor de partid, a organizații
lor de bază în această perioadă 

dc sfîrșit de an trebuie să o con
stituie realizarea in întregime și 
înainte de termen a angajamen
telor anuale de întrecere la fie
care loc de muncă. Acest obiec
tiv trebuie să stea în centrul a- 
tențiel rnuncjj politice de masă 
desfășurată de organizațiile de 
partid. Mai ales în sectoarele 
unde au existat greutăți, organi
zațiile de bază au datoria de a 

Instrui agitatorii asupra modului 
cum trebuie muncit pentru folo 
sirea tuturor posibilităților de 
creștere a productivității muncii, 
îmbunătățirea calității producției, 
realizarea dc economii. Birourile 
organizațiilor de bază, sindica
tele, să vegheze asupra luării

tuturor măsurilor tehnico^orga- 
nizatorice în vederea realizării 
angajamentelor dc întrecere, să 
intervină cu autoritate pentru în» 
ăturarea deficiențelor în desfă

șurarea procesului de producție. 
In scopul stimulării luptei pen
tru încheierea anului curent cu 
angajamentele anuale îndeplinite, 
este indicat ca la gazetele de pe
rete să se introducă rubrici pe 
această temă, la care să fie 
popularizate operativ succesele 
obținute, să fie oglindită expe
riența colectivelor fruntașe. A- 
gitațla vizuală trebuie să popu- 

!,ari3ez? ^arR angajamentele co- 
care tre- 
îndeplini-

leștlvelor și măsurile 
buie înfăptuite pentru 
rea lor.

Colectivele minelor și 
derilor Văii Jiului au 
Ineuftețîre obiectivele 
toace stabllte de Conferința oră
șenească de partid pe anul 1962. 
Sînt sarcini de cinste, de mare 
răspundere, a căror realizare va 
spori contribuția oamenilor mun
cii din Valea Jiului la măreața 
operă pe care o desfășoară Între
gul nostru popor pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste. In
tensificarea luptei pentru înde
plinirea în întregime a angaja
mentelor anuale, dă colectivelor 
minelor și întreprinderilor noas
tre posibilitatea de a încheja cu 
succes cel de-al doilea an al șe- 
senalului și, în același timp, de 
a se pregăti pentru înfăptuirea 
sarcinilor sporite prevăzute pen
tru anul 1962.

întreprin- 
primit cu 
mobiliza-

...A doua zi inginerul șef al ex
ploatării miniere Petrila împreu
nă cu inginerul Stoica Emil, șe
ful sectorului și cu cei doi șefi 
de echipă au recepționat instalația 
pompei de la bazinul de 10.000 
m.c.

— E o lucrare frumoasă ~" 
spuse inginerul șef după ce Pa 
conducta instalată începu să. fîf-.. 
nească apa. Oamenii merită feli
citări pentru munca lor rapidă fi 
bună.

— Da — răspunse șeful secto
rului. Au executat lucrarea în 
Zile în loc de 25 cit am prevăzut 
noi. Eu i-am felicitat încă de 
teri.

...A doua zi pe mesa șefului 
sectorului Vili de la mina Pe
tr ița se găsea un tabel cu numele

Mai multe fire de mătasă de calitate superioară
Îndeplinirea planului de pro

ducție, îmbunătățirea calității, 
respectarea parametrilor de fa
bricație, acestea an fost citeva 
din obiectivele principale urmă
rite în desfășurarea întrecerii în 
Cadrtij secției a П-a de la „Vis- 
coza" Lupeni..

La începutul lunii octombrie, 
colectivul secției și-a luat anga
jamente frumoase, care au fost 
îndeplinite și depășite în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. De exem
plu : lăcătușii și sudorii de plumb 
din cadrul secției s-au angajat 
ca reparațiile capitale la mașina 
de filai nr. 17 să le termine cu 
4 zile mai devreme. angajament 
care a fost îndeplinit. Astfel, 
mașina de filai a intrat în pro-

ducție cu cinci zile înainte de 
termenul fixat. La îndeplinirea 
acestui angajament un aport 
deosebit au adus Hirt Matei. 
Varga Ludovic, Fazakaș Alexan
dru, Chira Exechii. Rizon Ludo
vic, Mesaroș Gheorghe ți Dosan 
Iacob.

De asemenea, angajamente 
frumoase și-au luat și muncitorii 
filatori și centratori Darloczi Dă
nilă, Rușoiu Dumitru, Juveloiu 
Florea, Vîrtosu Petru și alții de 
a da o producție de cea mai 
riă calitate ca la 2000—3000 
bine filate sau centrate să 
aibă nici un rebut.

Iată rezultatele întrecerii:
Filatorul Rușoiu Dumitru 

produs 14.500 bobine avînd

bu- 
bO’ 
nu

a
nu-

4

I

ANUNȚ
Termocentrala Paroșeni 

ganizează pe data de 15 
iembrie a, c. un concurg pen
tru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:
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I
I

«

*

r
I
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— maistru principal repe- !j
rații cazane,

— maistru principal repa- și
rații turbine.

maistru șef tură ca- ■;
zâne.

— maistru reparații ca* ii
zâne,

— maistru reparații tur- •;
bine.

Candidațil trebuie sS te- •:
deplfnească condițiile cerute 
de hotărî rile în vigoare. Do
ritorii vor depune cererile ta 
secretariatul întreprinderii.

т. C. M. c.
Grupul de șantiere 

Coroleștl —- Vulcan

ANGAJEAZĂ

— Conducători auto 
pentru autobasculante, 
care vor lucra numai în 
incinta șantierului.

îmbunătățirea procesului de producție 
uuce la depășirea sarcinilor de pian

Colectivul uzinei electrice Petro
șani s-a străduit lună de lună să 
realizeze in mod ritmic sarcinile 
de plan și sâ-și îndeplinească an
gajamentele luate în întrecerea so
cialistă. Muncitorii din cadeul uzi
nei, îndrumați și mobilizați de or
ganizația de partid, au obținut iu 
cursul celor IU luni de muncă din 
acest an însemnate succese.

Uzina Petroșani, fiind solicitata
Să funcționeze mai tot timpul la 
sarcină mărită, a pțuaus peste 
planul de producție prevăzut în 
perioada care a trecut din acest 
an. peste 1.800.000 kWh de ener
gie. Pentru ca uzina să poată 
funcționa în acest interval la pu
terea ei maximă au fost aplicate 
măsuri care au înlăturat posibili
tatea unor defecțiuni sau avarii $i 

. au asigurat funcționarea agregate
lor cu randamente maxime. Nivelul 
de sarcină al centralei mai ridicat 
ca cel planificat a fost asigurat 
prin : sortarea și arderea mai ju
dicioasă a cărbunelui, izolarea ter
mică a conductelor de abur viu 
(lucrare terminată complet) pentru 
evitarea pierderilor de căldură pe 
conducte și începerea tratării chi
mice a apei de alimentare, fapt 
care elimină depunerile de piatră 
și ridică randamentul termic al 
cazanului

In 
rilor
mai 
tării
de căldură, consumul de combus 
tibil convențional realizat este mai

același timp, datorită măsu- 
luate pentru o ardete cît 

completă a cărbunelui, evi- 
pc cit posibil a pierderilor

mic decît cel prczăvut pe zece 
luni, obținîndu-se însemnate eco
nomii.

Un alt factor, consumul pro 
ptiu tehnologic, care afectează rea
lizarea planului de producție și 
prețul de cost, a fost, de asetre- 
nea, îmbunătățit. Față dc consu
mul propriu tehnologic prevăzut., 
s-a realizat un consum mai mic în 
medie cu peste 10 la sută. Această 
însemnată reducere s-a putut ob
ține prin evitarea mersului in gol 
a motoarelor, menținerea în func
țiune a agregatelor cu un consuni 
tehnologia scăzut precum și folo 
sirea rațională a acestora.

In cadrul uzinei există o preo
cupare continuă pentru îmbunătă
țirea procesului tehnologic și in
troducerea mecanizării. O serie dc 
lucrări importante au asigurat bu
nul mers ai instalațiilor. Printre 
acestea se numără ; rebobinarea 
completă a generatoarelor I și III, 
schimbarea supraîncălzitoarelor ve
chi de la cazane cu altele noi și 
repararea turbinelor II și LII. In 
prezent este in curs de punere în 
luncțiune o lopată mecanică pen
tru deplasarea cărbunelui în stoc/ 
fapt care face să crească produc
tivitatea muncii și reduce simțitor 
elortul fizic. La secția cazane s-a 
întocmit un studiu al unei insta
lații de insuflat aerul cald de la 
genratoare sub grătarele cazanelor 
și se lucrează la sistematizarea cir
cuitelor de curent continuu și mo
dernizarea instalației - de alimen
tare cu curent a tabloului de 6 
kv.

Colectivul uzinei nu a neglijat 
nici mișcarea de inovații. In acest 
an au fost acceptate 10 inovații 
și raționalizări mai importante. 
Dintrea cestea amintim îmbunătă
țirea instalației electrice a consu
mului tehnologic de forță și a ins
talației de alimentare cu apă bru
tă pentru probele hidraulice de la 
cazone, instalație ce elimină pier
derile de căldură și de apă con
densată folosite anterior pentru 
probele respective.

Pfin reducerea consumului de 
combustibil convențional, a consu
mului propriu tehnologic și folo
sirea rațională a materialelor cît 
și prin reducerea timpului de exe
cuție la unele reparații și lucrări, 
colectivul Uzinei electrice Petro 
șani a produs energie la un preț 
de cost mai mic decit cel planifi
cat. Pe primele trei trimestre, e- 
conomiile obținute se ridică la 
311.000 lei, ele depășind angaja
mentul anual cu peste 50 la sută.

La obținerea acestor succese și-a 
adus contribuția întregul colectiv 
al uzinei. Fiecare muncitor și teh
nician s-a străduit eă contribuie pe 
măsura forței și priceperii lui la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Printre cei care au dobîndit 
cele mai însemnate realizări se 
numără muncitorii Lucaci Drago- 
mir, Berciu loan, Leca Gheorghe, 
Bprdea Eftimie, Fanciali Ignacz, 
tehnicienii Melcnciuc Pavel, Becsat 
Iosif, Caraconcea Nicolac, Maiaș 
Icșif și Lupu loan-

ST. EKART

mai 3 
Dănilă 
13.500 

tobine 
!4.f00 
rebut, Juveloiu Florea 12.800 bo
bine din care 7 rebutate, iar 
lacșa David 17.400 bobine filate, 
din care 11 rebut.

Gentratorii cei mai buni au 
fost Vîrtosu Petru, care a cen
trat 63.900 bobine avînd numai 
9 bobine rebutate, Rezmiiveș A- 
lexandru cu 47.100 bobine din 
care 7 rebutate, Toldea Solomon 
care a centrat 66.800 bobine din 
care 10 rebutate și Moldovan 
Aurel cu 51.900 bobine centrate 
din care 14 rebutate.

Toate aceste realizări, obținute 
în întrecerea socialistă de colec
tivul secției filatură, au făcut ca 
planul de producție pe luna oc
tombrie să fie îndeplinit în pro
porție de 100,4 la sută, iar cali
tatea să fie îmbunătățită cu 3,6 
la sută. De asemenea, datorită 
respectării parametrilor de fabri
cație și folosirii rationale a ma
terialelor specifice, în luna oc
tombrie s-,a realizat o economie 
la consum specific în valoare 
4855 Jei.

TUDOR GANC1ULESCU 
muncitor „Viscoza“ Lupeni

bobine rebut. Darloczi 
a realizat o producție de 
bobine filate cu numai 4 
rebut, Juveloiu Va sile,- 
bobine filate cu 7 bob'ne

— Conducători auto 
cu autorizație de maca
ra pentru autocrane ZIS.

Lămuriri suplimentare 
se vor da la sediul Gru
pului din Coroiefti.

I

•<~TovarâsiMINE
T E H N І c i E

de

Gospodine!
Frigiderul „Fram" 

poate fi cumpărat de 
dv. și cu plata în 
rate!

Condiții de plată foarte a- 
vantajoase:

Avans minim 30 la sută 
restul in:

6 rate pentru muncitori și 
militari,

5 rate pentru alți salariați.
Condițiile avantajoase cu 

plata în rate expiră la 31 
decembrie 1961. deci profi
tați de ele cît mai repede.

4
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STEAGUL ROȘU

DIN U.R.S.S
Economia sovietică se dezvoltă într-un 
ritm mai rapid de cît economia S.U.A.

î 
î i
i
t

Cuwntarea rostită de Fidel Castro 
la mitingul de la Melena

NEW YORK 10 (Agerpres).
Succesele economiei sovietice 

stîrnesc îngrijorare în. cercurile 
guvernante din Statele Unite.

Comentînd Programul adoptat 
de Congresul al XXII-lea al 
P.G.U.S., ziarul „New York Ti

mes'* sublinia recent că econorpia 
sovietică se dezvoltă într-un rita 
mai rapid decît economia S.UjI. 
Acest fapt a fost recunoscut ai 

de ministrul Comerțului, L. Hod
ges, care a luat cuvîntul la cpn-

ferința regională a industriașilor 
din orașul Saint Louis.

Hodges a declarat că Statele 
Unite trebuie să accelereze rit
mul ț}e dezvoltare a 
pentru a răspunde la 
rea" sovietică. Ritmul 
re a economiei S.U.A. 
pterabîl de scăzut", a

El a subliniat că Sta
tele Uljjte nu trebuie să ignoreze 
faptul creșterii economiei sovie
tice.

Ф-------------

Situația grea a economiei 
Republicii Congo

HAVANA 10 (Agerpres).
In orașul Melena del Sur (pro

vincia Havana) a avut loc un 
mare miting cu prilejul încheie
rii acțiunii de alfabetizare în dis
trictul municipal Melena del Sur 
care a devenit prima regiune din 
Cuba complet alfabetizată.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, a declarat că procesul de 
alfabetizare a întregii populații 
a Cubei urmează să se încheie 
pînă la 20 decembrie.

Referindu-se la 
me ale
premierul cuban 
pregătirea unei noi agresiuni a 
imperialismului nord-american 
împotriva Cubei. După cum a a. 
rătaf el, o asemenea agresiune 
armată va însemna o lovitură 
grea pentru imperialism deoare
ce poporul cuban nu va 
fi niciodată înrobit.

Ocupîndu-se de situația 
latino-americane. premierul
a declaraț că imperialismul ame
rican a încercat să organizeze o 
lovitură de stat în Ecuador, așa

cum ,au încercat și în Brazilia. 
Poporul ecuadorian — a spus el
— a zdrobit însă acest complot. 
Poporul ecuadorian a obținut a. 
cum o mare victorie în lupta îm
potriva forțelor 
ciștilor militari 
lui.

Subliniind că
Ecuador reprezintă, după Brazi
lia, o a doua lovitură dată im
perialismului în ultimele luni Fi
del Castro a declarat că popoa
rele latino-americane au învățat 
multe și că ele nu mai sînt dis
puse să permită organizarea u- 
nor lovituri de stat militare re
acționare. Tabloul actual al A- 
mericii Latine — a adăugat el
— este acela al trezirii popoa
relor și ridicării lor la lupta îm

potriva tiraniei și imperialîșmu.

♦
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economiei 
„provoca- 
de crește- 
este „de- 

declarat

reacționare, pu- 
ai imperialismu-

Noi aparate de radio 
de buzunar

Leningrad 10 (Agerpres)
„Start", „Mecita” și ,JTopaz’

tint noile aparate de radio de 
buzunar cu tranzistori construite 
de specialiștii din Leningrad. 

f Noile modele nu sînt cu nimic 
J mai prejos decît aparatele cu 
І tranzistori ale firmelor japonezei 

recunoscute ca cele mai bune din 
t-lftâue.'
j Ca aspect exterior și mărime, 
t,aferatele de radio sovietice de 
♦ Kțwwar aeamănă cu port-țigare- 
ț tele de piele.
* Fiecare din noile aparate are 
•7 tranzistori de germaniu și re- 
• cepționează emisiunile pe unde 
Z medii și lungi.

Inițiativa Tatianei Kardaș

MQSCOVA 10 (Agerpres) 
însuflețiți de hotărîrile Con

gresului ■el XXII-lea oamenii so
vietici luptă cu și mai mult avînt 
pentru îndeplinirea sarcinilor sep- 
tenalului înainte de termen. In 
R.S.S. Uzbekă s-a luat iniția
tiva de a se îndeplini planul de

У
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și viața in- 
resimt acum 
vieții acestei

evenimentele din

în 
te

unele proble- 
situației internaționale 

a condamnat

♦ ♦*
*

*
•
J producție prevăzut pentru ziua de 
4 lucru de șapte ore în numai șase 
« ore. Această mișcare patriotică 
J inițiată de Tatiana .Kardaș, șefă 
J unei brigăzi de muncă comunistă
• 'de la fabrica de confecții din 
î orașul Kokanda, a căpătat o largă 
J răspîndire în industria și agricuT
• tura Republicii Sovietice Soda- î
J liste Uzbece. ♦
’ ■ *

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres) — Corespondentul Agenției 
TASS, G. Fediașcin, transmite :

Criza congoleză, care durează de 
peste un an din cauza amestecului 
străin, a adus prejudicii grave e- 
conomiei țării. Uneltirile forțelor 
imperialiste, care urmăresc să dez
organizeze economia 
ternă a republicii, se 
în toate domeniile 
tinere țări africane.

Din cauza blocadei economice, 
a tot felul de restricții, a sabo
tajului economic — finanțele, in
dustria și comerțul Republicii Con
go sînt astăzi într-o situație foarte 
grea.

In urma închiderii majorității în
treprinderilor comerciale și indus
triale aparținînd în general trus
turilor și monopolurilor oc
cidentale, în Congo s-a format o 
armată uriașă de șomeri — numai

O.A.S. intensifică acțiunile teroriste 
în Algeria

ALGER 10 (Agerpres);
In Algeria, O.A.S. continuă 

desfășoare acțiuni teroriste, 
cursul zilei de joi a fost ucis 
El Biar comisarul Rene Joubert, 
care era însărcinat cu lupta îm
potriva activității teroriste a 
Q.A.S. Un alt inspector de poliție 
a fost rănit.

In legătură cu intensificarea 
acțiunilor ultracolonialiste, zia
rele pariziene relatează că O.AS. 
a desfășurat 
țiuni intense 
rii unui nou

să 
In 
la

în ultimul timp ac- 
în vederea pregăti, 
puci antiguverna-

' mental. După cum relatează zia
rele pariziene, conducătorii aces
tei organizații au trimis foștilor 
ofițeri din așa-numitele unități 
teritoriale ordinul de „a fi gata 
de mobilizare".

Ziarul „Paris Jour" subliniază 
că în ultimul timp au fost fu
rate mari cantități de armament, 
explozive și echipament militar 
din depozitele statului. Ultraco- 
lonialiștii caută să procure uni
forme de parașutiști1 cu 
tenționează să echipeze 
ganii fasciști în zilele 
lului puci.

0----------------- .■

capitală numărul șomerilor es- 
de 80.000. Q situație tot atît de 

precară domnește și în regiunile 
agricole, unde uriașa masă de 
congolezi care înainte lucrau la 
plantații, acum nu au de lucru. 
Patronii au fugit distrugînd în 
prealabil o mare parte a utilajelor. 
Puținele plantații pe care locui
torii băștinași au reușit să le sal
veze aproape că nu produc nici 
un venit, deoarece au apărut o 
mulțime de comercianți — aven
turieri care caută să se îmbogă
țească de pe urma mizeriei po
porului. Aceste persoane cumpără 
pe nimic cele mai căutate măr
furi : bumbac, ulei de palmier, 
cafea și le exportă prin contra
bandă din Congo.

Importul mărfurilor industriale 
și alimentare a încetat aproape 
complect din cauza blocadei. Pre
țurile la mărfurile industriale și 
alimentare au crescut mult. Din 
această cauză au de suferit în pri
mul rînd oanjenii muncii, deoarece 
în ciuda sporirii prețurilor, sala
riile au rămas la nivelul anterior.

La Leopoldville aproape s-au e- 
puizat divele alimentare. ‘Săp
tămâna trecută. în toate magazinele 
din Leopoldville au fost introduse 
restricții la vînzarea mărfurilor ali
mentare.

M

care în- 
pe huli- 
eventua-

©

împotriva transformării 
insulelor Bahrein 

într-o bază militară 
engleză

BAGDAD 10 (Agerpres)
După cum scrie ziarul „Al Mus- 

tagbal" în Bahrein se intensifică 
mișcarea de protest împotriva 
transformării acestor insule dia 
golful Persic într-o bază militară 
engleză. Recent o tabără engleză a 
fost incendiată. Pe tot teritoriul in
sulelor Bahrein se răspîndesc ma
nifeste tipărite de o tipografie ile
gală care îndeamnă la luptă pentru 
izgonirea colonialiștilor englezi din 
insulele Bahrein.

Populafia din Ecuador solidarâ 
cu noul președinte al tarii

țărilor 
cuban

putea

MOSCOVA. Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a hotărît 
să convoace la 6 decembrie 1961, 
la Moscova, cea de-a 7-a sesiune 
a Sovietului Suprem vl U.R.S.S. 
al celei de-a 5-a legislaturi.

WASHINGTON. — Agenția 
France Presse anunță că Ia 9 

noiembrie, în apropierea aero
dromului din Richmond (statul 
Virginia), s-a prăbușit un avion 
de persoane de tipul „Constella
tion" avînd la bord 83 de per
soane. Majoritatea victimelor tra
gicului accident erau tineri re- 
crați ев urmau a fi transportați 
într-o tabără de instrucție din 
Carolina de Sud.

OTTAWA. După cum anunță 
agenția France Presse, luiînd cu- 
vintui la Universitatea din Wind/’ 
sor, D. Fleming, ministrul de Fi
nanțe al Canadei, a declarat că 
comerțul canadian se va resimți 
în mod serios atunci cînd Anglia 
va adera la Piața Comună eiiro- 
peană.

NEW YORK 10 (Agerpres) 
nDar pe paznici cine îi va 

păzi T‘, — această întrebare pusă 
de poetul roman Juvenal cu a- 
proape două milenii în urmă se a- 
flă la ordinea zilei în orașul ame
rican Denver, capitala statului Co
lorado.

•Л Denver oferă cel mai tipic exem
pts al corupției polițienești care în 
Statele Unite a luat forme și pro
porții nemaiîntâlnite în alte țări. 
„De mai mulți ani orașul Denver 
se scufundă tot mai mult într-o 
mlaștină a crimei", relatează re
vista americană „The Națion". O 
anchetă, ordonată în cele din urmă 
de guvernatorul statului Colorado, 
a scos la lumină lucruri deadrep- 
tul uluitoare chiar pentru Ame
rica. Ca rezjdtaț imediat al aces
tei anchete 35 de polițiști au fost 
arestați acuzați că au participat 
la nu mai puțin de 120 de spar
geri. Ulterior au mai fost ares
tați și alți membri ai poliției și, 
după cite relatează „The Nation", 
se pare că peste 5 la sută din 
efectivul poliției din Denver este 
acuzat de jaf și crime.
, Spargerile erau efectuate cu a- 

jutorul mașinilor poliției care își 
parț^au „sarcinile". 'Unele adu

ceau pe polițiștii spărgători îm
preună cu uneltele lor la „locurile 
de muncă" și altele, înzestrate cu

aparate de radio, stăteau de 
„pază". In caz de alarmă polițiș
tii spărgători erau evacuați în 
grabă de mașinile care ii așteptau. 
In cazul reclamațiilor dovezile 
spargerii se „pierdeau" la comi
sariatele de poliție respective. In 
cele mai multe cazuri ofițerii 
de poliției care efectuau 
spargerile, anchetau propriile lor 
infracțiuni. Patru șerifi din diferite 
districte din Denver au fost ares
tați fiind acuzați că au -„elaboraf- 
planurile mai multor spargeri. Se 
evaluează „profitul total" al aces
tor „operațiuni polițieneș ■ la cel 
puțin 250.000 dolari. Numai spar
gerea unei singure case de fier la 
un magazin universal din Denver 
a „produs" 40,000 dolari.

QUITO 10 (Agerpres).
Corespondentul din Quito al 

agenției United Press Internatio
nal transmite că în capitala E- 
cuadorului au avut loc la 9 no
iembrie m.ari manifestații popu
lare în semn de solidaritate cu 
noul președinte al țării, Carlos 
Arosemena. „Mii de locuitori •— 
transmite agenția — au salutat 
cu bucurie pe Arosemena care se 
îndrepta spre palatul preziden
țial. Automobilul președintelui! a 
fost acoperit cu flori".

După cum arată agenția, după 
depunerea jurămînfului de către 
Arosemena, în piața Independen
ței din Quito a avut loc un mi
ting uriaș. Luînd euyîntul cu a- 
cest prilej1, nou! președinte al E- 
cuadorului a declarat că guver
nul lui intenționează să stabi
lească relații diplomatice cu toa
te țările, indiferent de sistemul 
lor social sau poziția geografică. 
El a subliniat că Ecuadorul va 
continua să întrețină relații cu 
Cuba și va dezvolta comerțul cu 
toate țările lumii.

Potrivit agenției. în cursul mi
tingului Arosemena a fost salu-

tat de la tribună de reprezentanți 
ai muncitorilor și studenților. Ei 
au prezentat cu acest prilej nou
lui președinte cereri privind res
pectarea principiului neinterven
ției și autodeterminării popoare
lor, dezvoltarea comerțului cu 
toate țările indiferent de regimul 
lor politic, judecarea asasinilor 
poporului ecuadorian, din fostul 
regim, revizuirea totală a politi
cii impozitelor, confiscarea ave
rii înalților funcționari ai guver
nului Ibârra și altele.

BONN. încurajarea hitleriști- 
lor ia forme tot mai insolente 
în statul de la Bonn. Fostului ge
neral hitlerist, Kammhuber, co
mandantul forțelor aeriene mili
tare vest-germane, i s-a decernat 
una din cele mai înalte decorații 
americane, pentru „merite" în 
domeniul creării forțelor aeriene 
militare ale Bundeswehrului. 
Kammhuber este al patrulea ge
neral de la Bonn căruia i s-a de
cernat această înaltă decorație a- 
mericană. înaintea lui au fost de. 
corați foștii hitleriști Heusinger, 
Speidel, Rugge.

PROGRAM DE RADIO
12 noiembrie

interpretată de cîntăreața italia
nă' Jenny Luna, 14,30 La micro
fon : Satira și umorul, 16,10 „Bu. 
chet de melodii", muzică ușoară, 
16,45 Muzică populară romî- 
nească. 17,25 Muzică din opereta 
„Valea de aur" de Dunaevski, 
18,30 Muzică ușoară, 19,35 Mu
zică dfe dans, 20,30 Almanah mu
zical : Valsuri celebre. 21,15 Re
cital de versuri, 22,00 Muzică de 
dans.

O declarație a lui Bunghiba
TUNIS 10 (Agerpres).
La 9 noiembrie. în cadrul unei 

conferințe de presă, președintele 
Burghîba a făcut o declarație în 
care a arătat că „bătălia pentru 
Bizerta este o ultimă etapă în 
lupta pentru independență. Vom 
recurge la toate mijloacele pentru 
a determina trupele franceze să 

se retragă complet și definitiv de 
pe teritoriul Tunisiei".

Taieb Mehiri. ministru de iii-

. terne și locțiitor al secretarului 
general al Biroului Politic al 
Partidului Neo Destur, a decla
rat, de asemenea, că din expe
riența de pînă acum a reieșit că 
existenta Tunisiei este în perma
nență amenințată cît timp trupele 
franceze vor mai rămîne în Tu
nisia. El a subliniat că prezența 
trupelor franceze este o piedică 
în calea dezvoltării economice a 
țării.

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 8,50 „Ghid muzical": 
începuturile operei, 9,30 Teatru 
la microfon pentru copii, 10,14 
Concert de muzică ușoară, 11,00 
Formații artistice de amatori 
fruntașe, participante la cel de-al 
ѴІ-lea concurs pe țară, 11,30 

'Vrobește Moscova! 12,28 Inter
pret! de muzică ușoară, 13,10 De 
toate pentru toți, 16,45 Muzică 
ușoară, 18,30 Dansuri populare 
sovietice, 19,05 „Melodii... me
lodii".... emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 19,30 Teatru 
Ia microfon: „Rapsodie de va

ră". Scenariu radiofonic de Noe 
Smirnov și Gavrilă Săcădat, 20,50 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,00 Melodii cunoscute de 
muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 9,00 Concert distractiv in
terpretat de fanfară. 10,30 Revis
ta presei străine, 10,50 Transmi
siune din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", 13,40 Muzică ușoară

-- =0:=--

CINEMATOGRAFE
12 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM. 
BRIE: Umbre albe; AL. SAH1A: 
Omul nu se predă; PETRILA : 
Pescuitorii de bureți; ANINOA- 
SA ; Garibaldi; VULCAN : Pes
cuitorii de bureți; LUPENI : Fa
milia Mionard. (Responsabilii ci
nematografelor Loriea, Livezepi, 
Crividia, Bărbăteni și Uricâni 
n.au irimis programarea filme
lor pe luna noiembrie).
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