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Delegații de gailid 
ți governamenială 
a L P. Romîoe 

s-a înapoiat ia [agitau
Sîmbătă la amiază s-au îna

poiat în Capitală, venind de la 
Moscova, tovarășii Gheorghc 
Gheorghiu-Dej, conducătorul dele
gației de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne, Petre Borilă și 
Leonte Răutu, membri ai delega
ției care au participat la cea de-a 
43-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

In întîmpinarea membrilor de
legației la aeroportul Băneasa au 
venit tovarășii Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, general de armată Le- 
ontîn Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea, Janos Fazekaș, Alexan
dru Bîrlădeanu, membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului, 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor 
centrale, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor obștești, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefii altor misiuni di
plomatice acreditați 
mină și membri 
Uniunii Sovietice.

La coborîrea din
Brii delegației au fost salutați cu 
îndelungi aplauze.

Un grup de pionieri le-au ofe
rit buchete de flori,
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în R. P. Ro- 
ai Ambasadei

avion, meni-

Din munca și viața forestierilor
Creșterea indicelui 

de utilizare a masei 
lemnoase

Colectivul întreprinderii fores
tiere din Petroșani se numără 
printre colectivele fruntașe din 
Valea Jiului. Bilanțul realizărilor 
de pînă acum ale muncitorilor 
forestieri este deosebit de rodnic. 
Planul anual de livrări la majo
ritatea sortimentelor de bază a 
Ifost îndeplinit cu mult înainte de 
termen, iar indicele de utilizare 
a masei lemnoase a crescut cu 
peste 8 la sută față de cel pla
nificat

Luptînd pentru obținerea de cil 
mai mari economii la prețul de 
cost, colectivul întreprinderii a 
reușit să realizeze pînă în prezent 
economii în valoare de peste 
1.200.000 lei și beneficii peste plan 
de cca. 400.000 lei. De menționat 
ide asemenea faptul că pierderile 
la exploatarea masei lemnoase au 
fost reduse cu mult sub procen
tul admis, economisindu-se în 
acest fel 850 m. c. de lemn fag și 
peste 450 m. c. de rășinoase.

In cursul acestui an a fost îm
pădurită o suprafață cu 160 ha. 
mai mare decît prevedea planul 
și s-au executat lucrări de îngri
jire pe mai mult de 660 ha.

Sectorul Lupeni — 
în frunte

Muncitorii forestieri din secto
rul Lupeni se situează în fruntea 
sectoarelor întreprinderii. Ei au 
îndeplinit planul producției glo
bale în proporție de 120 la sută, 
iar cel al producției marfă în 
proporție de 118 la sută. La che
restea de rășinoase s-au produs 
în plus peste 1000 metri cubi.

O contribuție de mare preț la 
obținerea acestor realizări au a- 
dus-o șeful sectorului Stiancău

Brigada lui Mănăilă Vasile î 

promovează noul І
...La sectorul I al minei Ani- 

noasa, în abatajul cameră nr. 
16, schimbul l al lui Mănăilă V a- 
sile lucra din plin. Manevrînd cu 
pricepere mașina de încărcat 
G.N.L.-30 M, minerii făceau ca 

4 la frontul de lucru pușcat de cu- 
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riență îndelungată în minerit, se 
arătară entuziasmați.

— Atunci, toată lumea la trea
bă.

Dinții de oțel ai ferăstraielor 
de mină începură să muște din 
carnea albă a lemnului de molid, 
dimensionîndu-l la măsura dori
tă. Mânuite cu dibăcie, securile 
fac să țîșnească de sub tăișul lor 

zeci și zeci de 
гш gcu- -----  _ așchii albe. In a-

îndemna / bataj, mirosul de
Tășină se simlea 
tot mai puter
nic.

Una după alta, proptele au 
fost fixate la locurile stabilite. Aba
tajul a fost armat într-un timp 
mult mai scurt față de vechea 
metodă de armare folosită pînă 
atunci.

— E timpul să pușcărn. 
țați artificierul!

In abatajul aerisit după 
tură, minerii schimbului I 
tau curioși și nerăbdători 
ful brigăzii să

tind, grămada de cărbune să 
scadă văzând cu ochii.

— Băieți, dați-i zor și cu lem
nul că azi avem 
de lucru nu glu
mă — i 
vesel Mănăilă Va- i 
sile, șeful bri- !' 
găzii.

Brațele „băieților", puternic în
cordate de povara armăturilor de 
lemn, prinseră a se mișca cu și 
mai multă repeziciune.

După un timp, dinspre ort, doi 
mineri cu fețele înegrite de căr
bune, veniră să raporteze șefului 
de brigadă :

— Gata!
— Atunci veniți toți aici.
Strînși ciorchine în jurul bri

gadierului, minerii ascultau 
atenție vorbele acestuia.

— Azi, vom experimenta o 
nouă metodă de armare. Dacă 
reușește în abatajul nostru și în 

4 alte abataje unde se folosește ma
șina de încărcat G.N.L.-50 M, lu
crul se va ușura, iar productivi
tatea va crește, lată despre ce es
te vorba.

Mănăilă desfăcu în fața ortaci
lor sulul monografiei de armare 
propuse de el.

— In loc să armăm abatajul

Anun-
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4 poligonal, lucru care necesită mult
4 timp, îl armăm trapezoidal, în- 
* trebuințînd sub grindă un strin- 
î gător. Pentru siguranță, 
J lăsăm două juguri.
І Minerii mai vîrstnici, cu expe-

lateral

pușcă- 
aștep- 

ca șe- 
termine calculul 

început pe un petec de hîrtie.
— Ei cum stăm <
Zâmbind mulțumit, comunistul 

Mănăilă Vasile flutură hîrtiuța cu 
cifre pe deasupra capului.

— Am redus timpul de armare 
cu 50 la sută, iar la lemn avem 
o economie de un sfert de cub și 
mai bine... la lună asta face vreo 
12—14 m.c. lemn. In ce privește 
securitatea muncii, aceasta este 
complet asigurată deoarece ar
marea se face direct pînă la ort.

Mîinile minerilor s-au strîns cu 
bucurie. Faptul că brigada lor a 
promovat o nouă metodă de arma
re, mai economică, le-a umplut 
sufletul de mîndrie.

A. NICHIFOREL
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Ioan, brigada condusă de Hapca 
Iosif de la exploatarea Straja, 
muncitorii Chindea Vasile, Băidi- 
cu Nicolae și alții.

In scopul ușurării muncii
Muncitorii forestieri au acum 

la dispoziție ferăstrale mecanice, 
cojitoare mecanice, funiculare etc., 
care le ușurează munca și le-o 
fac mai spornică. In acest an 
exploatările forestiere aparținînd 
întreprinderii Petroșani au primit 
14 ferăstraie mecanice și 8 funi
culare. De asemenea, pentru co- 
jiful lemnului de fag pentru ce
luloză s-au montat în depozitele 
Petroșani și Lupeni două coji
toare mecanice.

Pînă la sfîrșitul anului exploa
tările forestiere vor mai fi înzes
trate cu noi ferăstraie mecanice 
și funiculare.

Cabane pentru 
muncitorii forestieri
Muncitorii forestieri se bucură 

de condiții tot mai bune de trai. 
Locul bordeielor din trecut l-au 
luat azi cabanele mari și spațioa
se în care se odihnesc muncitorii 
forestieri.

In acest an întreprinderea fo
restieră Petroșani a construit pen
tru muncitori 8 cabane noi do
tate cu tot cazarmamentul nece
sar. Astfel de cabane au fost con
struite la exploatările Petroasa, 
Bilele, Pîrîul Maurului, Purcaru 

„.etc. Cabanele sînt înzestrate în. 
marea lor majoritate cu aparate 
de- radio și biblioteci cu zeci de 
volume.

Tinerii mineri din brigada tov. Ungureanu Vasile de la sec ) 
torul IV al minei Aninoasa încheie anul 1960 cu rezultate în- ) 
semnate în muncă. Preocupîndu-se de reducerea consumurilor} 
specifice, de sporirea productivității muncii și îmbunătățirea ca- ? 
lității producției, brigada a re alizat în cursul acestui an o eco- C 
nomie de aproape 15.000 lei. Tinerii mineri și-au depășit tot- i 
odată sarcinile de plan cu 10 00 tone de cărbune. s

IN CLIȘEU: Brigadierul Ungureanu Vasile discută cu orta-) 
cii lui — Bunescu Dumitru, Puțan Gheorghe, Batîn Gheorghe ) 
III, Pociovălișteami Ion și Bencea Ion — despre sarcinile spo-z 

angajat întreaga brigadă ? 
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j rite pe 1961 — care, așa după cum s-a
) — vor fi depășite substanțial.
5

Alâturl dc „Comisarul Buran”
sindicatelor 

orașul Petroșani au și apă- 
primii spectatori — munci- 
de la C.F.R., U.R.U.M.P. și
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Schimb de experiență
In zilele de 2 și 3 decembrie a 

avut loc la mina Aninoasa un 
schimb de experiență la nivel re
gional în vederea îmbunătățirii 
desfășurării și evidenței întrecerii 
pe profesii.

In prima zi a lucrărilor tov. 
Colda Andrei, președintele comi
tetului sindicatului minier Ani
noasa a prezentat un referat des
pre realizările și experiența mi
nierilor aninoseni în desfășurarea 
întrecerii pe profesii. Apoi, parti
cipanta la schimbul de experiență 
au vizitat abatajele brigăzilor 
fruntașe ale minei.

Discuțiile și referatele prezen
tate în partea a doua a lucră
rilor au reliefat preocuparea sin
dicatelor pentru extinderea între
cerii pe profesii, pentru mobili
zarea minerilor la lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
1961.

In sala clubului 
din 
•rut 
tori 
de pe șantierele de construcții, 
curioși să-și vadă ortacii și pe 
scenă, „la lucru". Nu e un spec
tacol „oficial", ci mai mult o re
petiție, o verificare a forțelor...

— E frumoasă piesa ce și-au 
ales-o ? întreabă pe șoptite unul 
dintre cei iprezenți. Ii cunosc pe 
interpreții princi
pali: Stupu lor- оооѳоѳэ0в£юоээое 
пйвие. ÂȘ In loc de avancronică 
Marin... Piesa ооеоѳееѳоооооѳооооооооооооооооооооо 
însă ?...

— Mai încape vOrbă ? Opera 
„Comisarul Buran" de scriitorul 
sovietic V. Apușkin e deosebit 
de interesantă. Să vezi...

— Sst! încep...
Intr-adevăr. Nu mai era ne

voie de făcut prezentarea piesei. 
(Artiștii amatori porniseră schim
bul de replici. Și, în fața celor 
prezenți șe perindau imagini din 
anii de după Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie. La Sevas
topol, armatele banditești ale lui 
Vranghel devastează totul în cale, 
ucid fără milă bătrîni, femei, co
pii, din familiile ostașilor roșii. 
Rănit grav, de gărzile albe, Lî
kov, un partizan roșu, marinar al 
flotei Mării Negre se refugiază în 
casa doctorului Radnikov. Acesta 
este un intelectual. Viața l-a în
vățat că adevărul și dreptatea 
nu sînt de partea asupritoriloi 
poporului, ci de partea munci
torilor și țăranilor care luptă 
pentru făurirea unei lumi noi, lu
minoase. Inima sa îi spune că 
de partea acestei lumi trebuie să 
se situeze și el, dacă este cinstit. 
Se hotărăște însă destul de greu,
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Abia sosiseră ziarele care aduceau vestea noului succes al ști
inței și tehnicii sovietice — lansa rea celei de a treia nave cosmice 
— și un grup de pionieri din Petrila s-a și adunat la club să 
discute evenimentul.

Primul lucru pe care l-au fă cut pionierii, a fost stabilirea pe 
glob a capitalei țării de unde a pornit nava cosmică, iată-i în cli
șeu, adunați în jurul globului, di scutind cu aprindere despre navele 
cosmice lansate de Uniunea Sovietică,

vrînd să se mintă chiar și pe sine, 
afinmînd că este „neutru", că el; 
nu se amestecă în politică. Con
tactul însă cu un comunist, cu 
unul dintre adepții comisarului 
Buran, figură legendară de parti
zan roșu, adevărat răzbunător al 
poporului, spaima albilor, îl de
termină să-și schimbe felul de 
igîndîre.

Cu riscul vieții Radnikov îl a- 
dăpostește pe Lîkov, înțelegînd 

că ideile pentru 
care luptă aces
ta sînt de o forță 
și o putere ne- 
maiîntîlnită, idei
le societății de 

rnîine, cînd toți oamenii vor fi 
fericiți,; ideile comunismului. -El 
se alătură acestor idei ale co
misarului Buran, alături de care 
luptă marinarul salvat de el de 
la moarte, în ciuda călăilor lui 
Vranghel care-1 pîndesc...

Marinarul Lîkov - este interpre
tat de un muncitor ceferist, iar 
doctorul Radnikov de un lucrător 
pe tărîtrn sanitar. . Poate de aceea 
piesa e atît de bine înțeleasă de 
interpreți, încît instructorul artis
tic, actorul M. Zabalon de la 
Teatrul de Stat din Petroșani, la 
sfîrșitu’ spectacolului îi felicită pe 
rînd pe artiștii amatori.

M. DUMITRESCU

muncii 
depou a 
iar pre- 
cu circa

dobindit

Depoul [. f. R. Peirosaul 
ji-a îndeplinit planul anual

Colectivul de muncă al Depou
lui C.F.R. Petroșani raportează 
câ a îndeplinit cu 29 de zile îna
inte de termen sarcinile anuale 
de plan.

In perioada care s-a scurs din 
acest an productivitatea 
planificată pe întregul 
crescut cu 10,5 la sută, 
țul de cost a fqst redus 
5 la sută.

Realizări de seamă a
colectivul depoului și în ce pri
vește economisirea combustibilu
lui convențional. Astfel, în pri
mele 11 luni ale anului curent 
s-a economisit o cantitate de pes
te 6.200 tone combustibil conven
țional. Cu combustibilul economi
sit în acest timp se pot remorca 
1.240 trenuri de marfă sau 2.080 
trenuri de călători pe distanța 
Petroșani—Simeria și retur.
, De asemenea norma tehnică de 
consum la uleiul mineral a fost 
redusă cu 8 la sută, iar la uleiul 
special cu 10 la sută.

Echipele de locomotivă condu
se de mecanicii Marcu Aurel, Că- 
tuțoiu loan, Dascălu loan, Abru- 
deanu Alexandru, Roșea loan, 
Maci Pavel și Bogăteanu Nicolae 
au obținut cele mai mari economii.



Dacă prin convenție, am 
lua drept etalon de dezvol
tare a Viii Jiului, Valeaplîn- 
gerii de altădată, artele plas
tice, am ajunge, folosind ci
fre pentru comparația dintre 
trecut și prezeaț la limite in
finite.

O realizase cu o valoare 
deosebiți și prin care de fapt 
se descifrează sensurile artei 
noi este crearea la Petroșani 
a Cenaclului artiștilor plastici, 
aparținînd de U.A.P., în 
1955. Un grup entuziast de 
tineri absolvenți ai Institu
tului de arte plastice din 
Cluj printre care și Kâlmân 
Fodor, Iosif Tellmann, Vic
tor Szilveszter, Iosif Mâtyâs 
și alții au fost promotorii u- 
nei activități viitoare de am
ploare, care, prin proporțiile 
sale, avea să facă cunoscută 
arta graficienilor petroșăneni 
în întreaga țară și peste ho
tare. Contactul permanent al 
artiștilor plastici din Petro
șani cu viața minerilor, a fă
cut ca chipul omului nou să 
fie redat cu expresivitate, a 
făcut ca arta să contribuie de 
fapt la trasarea unei linii de 
demarcație între lumea veche 
și cea nouă.

Linia mereu ascendentă a 
dezvoltării artelor plastice 
din Valea Jiului în ultimii 
ani este o dovadă grăitoare a 
însușirii de către artiști a me
todei de creație realist-socia- 
liste, exprimată prin suplețe 
de formă în redarea unui bo
gat conținut de idei. Creațiile 
din ultimii ani au darul să 
exprime profundele transfor
mări sociale petrecute în ța
ra noastră, să confrunte tre
cutul și prezentul, să eviden
țieze cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, dorința 
sa de a consolida și dezvolta, 
sub conducerea partidului, a- 
ceste cuceriri.

Deosebit de sugestive sînt 
linogravurile lui Iosif Tel
lmann, din ciclul „Greva de 
la Lupeni", „Vechi cartier 
din Lupeni“, care, dată fiind 
compoziția ansamblului în
delung meditată, dominarea 
unor accente caracteristice 
timpului, dau o atmosferă 
de revoltă împotriva silni
ciilor cîrmuirii burghezo-mo- 
șierești. Linogravura „Și cei 
din colonia Ștefan au por
nit" din ciclul „Lupeni 1929“ 
(Kâlmân Fodor) impresio
nează prin opoziția de zone 
sumbre și lumini, fiecare din
tre acestea avînd darul să 

FRIEDA IMLING FODOR Studenți mineri

sublinieze starea sufletească 
a celor mulți care în 1929, ia 
Lupeni, au pornit la luptă 
împotriva rînduielilor nedrep
te. Linogravura „în aștepta
rea soțului", (de același au
tor și din același ciclu) înfă
țișează, cu un lirism reținut, 
frămîntările unei soții de mi
ner care-și așteaptă soțul. Pe 
chipul ei, ca de altfel pe mul
te mii de chipuri de femei, 
sălășluiește grija, teama.

Vorbind despre linogravu
rile inspirate din viața mine
rilor din trecut nu se poate 
să nu pomenim de cîteva ta
lente autentice, care au creat 
lucrări de o certă valoare. 
Sumar, în limitele unui spa
țiu restrîns, ne rezumăm la 
enumerarea câtorva autori și 
lucrări printre care : Frieda 
Imling-Fodor („Aveau de toa
te"), Iosif Mâtyâs („Victime
le din fundul minelor"), 
Friedrich Walter („Mizeria 
minerilor din trecut" și „Ne 
cerem dreptul la viață"), Er
vin Nâgy („Ședință ilegală" 
și „Vă vom judeca și noi"), A- 
dalbert Szlamka („Lupeni 6 
August 1929"), Elena Biann 
(„Sub teroare"). ■

Dacă la începutul activită
ții, membrii cenaclului creau 
aproape exclusiv în domeniul 
linogravurii, în prezent acti
vitatea lor îmbrățișează cele 
mai variate genuri. Incepînd 
de Ia lucrările în tuș, conti- 
nuînd cu linogravurile colo
rate, xilogravurile (gravură 
în lemn) cu acuaforte (gravu
ră în metal), lucrări executate 
în tempera sau în ulei, ei 
abordează o tematică variată, 
inspirată din activitatea crea
toare a celor ce muncesc.

Referitor la lucrările pre
zentate la diferite expoziții 
voi vorbi despre cîteva spre a 
evidenția esențialul din preo
cupările cenaclului.

Printr-o linogravură, de 
pildă, Iosif Tellmann, simpli- 
ficînd energic, dar păstrînd 
proporțiile construcției căii 
ferate Bumbești—-Livezeni, 
redă cu măestrie o frîntură 
din uriașa operă ; același au
tor întț-o altă linogravură dă 
viață portretului minerului 
fruntaș din Lupeni, Ghioancă 
Sabin.

Cu multă profunzime și 
discreție Ecaterina Feher în 
cadrul ciclului „Din viața u- 
nei uzine" (acuaforte inspira
te din viața Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petro
șani) : reușește să evoce, prin 

accentul pus pe oameni, in
tensitatea muncii creatoare 
Deosebit de sugestivă este și 
compoziția „Rod al mîinilor 
noastre", inspirată din activi
tatea constructorilor din Va
lea Jiului.

Peisajele industriale inspi
rate din viața atît de com
plexă a Văii Jiului au darul 
să impresioneze prin faptul că 
autorii lor nu s-au oprit la 
redarea pitorescului ci, prin- 
tr-un limbaj plastic adecvat, 
printr-o îmbinare armonioasa 
a negrului — alb la linogra- 
vuri, a culorilor diverse la al 
te genuri, prin găsirea unor 
unghiuri corespunzătoare, au 
înfățișat intensitatea muncii 
clocotitoare, oamenii și preo
cupările lor. Pe această linie 
merită a fi reliefate lucrările 
„Venind din șut" (L. Băiașu), 
„Mineri călători^ și „Cons
tructori" (Victor Szilveszter), 
„Constructori" și „Construcții 
noi" (Iosif Mâtyâs). Se re
marcă de asemenea linogra
vurile colorate executate de 
Frieda Imling -Fodor („La 
școala populară de artă" și 
„Mereu mai sus" — și mai 
ales ultima care dovedește 
multă fantezie), linogravura 
„în baia minerilor" (Adal
bert Szlamka), caricaturile în 
tuș din ciclul „Natosaurus", 
(Ervin Nagy), linogravura 
„Pace" (Silviu Băiașu) și afi
șul „La luptă pentru pace" 
(Ervin Nagy).

★

Despre activitatea fructuoa
să a artiștilor plastici din Pe
troșani vorbesc numeroasele 
expoziții personale, participa
rea la expoziții republicane și 
de peste hotare. In Valea Jiu
lui, în Petroșani, Lupeni și 
Petrila au avut loc expoziții 
în cadrul cărora au fost pre
zentate cele mai semnificati
ve lucrări. începutul de drum 
(consemnăm aceasta ca o dată 
memorabilă în istoria artelor 
plastice din Valea Jiului) l-a 
constituit o expoziție la Pe
troșani, în august 1955 ; în 
noiembrie al aceluiași an are 
loc expoziția cuprinzînd mi
neri fruntași ai primului plan 
cincinal. In continuare, la ex
pozițiile din București (de
cembrie 1956, mai 1957, 
august 1957, august 1958, 
august 1959) numeroși ar
tiști plastici din Va
lea Jiului se consacră de
finitiv ca fiind talente auten
tice, afirmîndu-se prin lu
crările prezentate. Iosif Tel
lmann, Iosif Mâtyâs și alții 
au ocupat, cu diferite lucrări 
locuri de frunte în cadrul u- 
nor expoziții. Aceleași ele
mente s-au remarcat și la ex

pozițiile interregionale orga
nizate la Timișoara mai multi 
ani la rînd și care, începînd 
din acest an vor avea loc la 
Petroșani.

Cenaclul U.A.P. din Petro
șani, prin activitatea sa s-a 
făcut cunoscut și peste hotare. 
Astfel, Iosif Mâtyâs și Iosif 
Tellmann au expus lucrări la 
Moscova, Friederich Walter 
și Iosif Mâtyâs la expoziția 
artei plastice romînești de la 
Helsinki (1960), Victor Szil- 
vester și Iosif Mâtyâs au avut 
expuse creații' la Bienala de 
la Veneția (1960), ultimul 
participînd și la expoziția 
„Artele plastice în 
R.P.R." (1959) de la Ri
ga. Presa din străinătate în 
frunte cu cea sovietică a a- 
preciat activitatea artiștilor 
plastici din Petroșani, subli
niind valoarea deosebită a 
lucrărilor expuse de aceștia. 
„Dacă arta grafică din Repu
blica Populară Romînă a con
semnat succese în ultimii ani, 
acest lucru, și nu în ultimul 
rînd, se datorește și tinerilor 
artiști din cenaclul Petro
șani" — scrie „Bildende 
Kunst” (R.D.G.) în numărul 
său din septembrie 1960

★

Artiștii plastici din Valea 
Jiului au contribuit din plin 
la dezvoltarea mișcării de a- 
matori în acest domeniu al 
artei. Astăzi, în Lupeni, Pe
trila, Aninoasa, Școala popu
lară de artă și Casa pionieri
lor din Petroșani ființează 
cercuri conduse de artiști 
plastici profesioniști ca Iosif 
Tellmann, Geza Szilâgyi, A- 
dalbert Szilâgyi și alții. Cer
cul din Aninoasa este condus 
de talentatul artist amator 
Viorel Vasile, care s-a ridi
cat în cadrul cercului din Lu
peni. Trebuie subliniat că în 
cercurile de amatori, dat fiind 
sprijinul ce l-au avut, a-au 
ridicat talente autentice ca 
Ratz Ioan, Costa Simion, Na- 
rița Pompiliu, Buzdugan Lu- 
creția, Surugiu Iulian, Gaier 
Clara și alții.

Desfășurînd o activitate 
mereu mai vie, mai strîns le
gată de masa de oameni ai 
muncii, de viața cotidiană, 
folosind din plin posibilitățile 
create de partid și guvern, 
contribuind la continua înfru
musețare a cluburilor și săli
lor noastre pe linia creării u- 
nei agitații vizuale mobili
zatoare, artiștii Cenaclului 
plastic al U.A.P. din Petro
șani își vor îndeplini minu
nea de a-și aduce contribuția 
la culturalizarea maselor.

V. FfJLEȘI

IOSIF MATYAS Construcție

ERVIN NAGY Ședință ilegală
(din ciclul Lupeni 1929)

VICTOR SZILVESZTER ' Constructori

................... • .

IOSIF TELLMANN Turnurile luminii
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Minerii aninoseni își sporesc
realizările

A mai rămas o lună din acest 
an. Minerii aninoseni, hotărîți să 
încheie primul an al șesenalului 
cu însemnate succese în activita
tea de producție, luptă cu elan 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție. Ei au ex
tras în luna noiembrie peste 4000 
tone de cărbune supra plan.

2.401 tone de cărbune 
peste plan

Minerii sectorului I al minei, 
muncind mai organizat au obți
nut cele mai mari depășiri pe 
întreaga mină. Productivitatea 
planificată pe sector a sporit cu 
aproape 60 kg. de cărbune pe 
fiecare post prestat. Prin aceasta 
minerii au putut extrage peste 
plan 2401 tone de cărbune. A- 
proape toate brigăzile și-au de
pășit planul datorită sprijinului 
primit din partea maiștrilor mi
neri. Minerii din brigada condusă 
de Cristea Aurel, au extras peste 
plan 406 tone, iar cele conduse 
de Roman Petru. Bojte Adalbert, 
Mujnai Nicolae și alții au obți
nut depășiri între 70 și 300 tone 
de cărbune.

Cu planul îndeplinit și depășit
La sectorul IV, ca și la cele

lalte sectoare, întrecerea socialis
tă se desfășoară cu însuflețire, 
întregul colectiv și-a îndreptat 
eforturile spre îndeplinirea și de
pășirea cifrelor de plan. Minerii 
acestui sector au extras peste sar-

Toți membrii cercului să se prezinte pregătiți la ședința
trecută, după terminarea 
de dimineață, membrii

Joia 
șutului 
cercului de economie politică de 
la atelierul mecanic al minei Pe- 
trila s-au întrunit în cea de a 
patra ședință de învățămînt din 
acest an școlar.

— Cercul nostru, spunea tov. 
ing. Szolga Ștefan — desfășoară 
o activitate mai bogată ca în 
anii trecuți. Frecventa este bună, 
dar ar putea fi și mai bună dacă 
unii cursant.', între care tov. Șer- 
ban Gheorghe. Tănăsele Victor 
nu ar lipsi cu atîta ușurință de 
la învățămînt. Toți membrii cer
cului și-au procurat materialul 
bibliografic, iar cei mai mulți 
vin pregătiți la ședințele de învă
țământ, participă activ la discu
ții. Tovarășii Șandru Iosif, Te- 
rentică Nicolae, Svoboda. Tiber iu 
I, Matei Mircea, Brîndiișa Ati- 
rel, își iau notițe cu atenție, stu
diază materialul bibliografic, în
tocmesc conspecte. Unii dintre 
cursanți vin însă nepregătiți, 
ceea ce arată că mai avem încă 
multe de făcut pentru îmbunătă
țirea activității cercului nostru...

Desfășurarea ședinței de învă- 
țămînt, a confirmat cele arătate 
de propagandist. S-a dezbătut ul
tima lecție consacrată documente
lor celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. Participanții la discuții 
au vorbit, în majoritatea lor bine 
documentați, despre luminoasele 
perspective deschise înfloririi pa
triei și ridicării bunăstării po
porului de către cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R;, au sintetizat 
sarcinile concrete ce revin comu
niștilor de la mina Petrila, orga-
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Cartea constituie o scurtă is
torie a Partidului Comunist Ita
lian de la crearea sa pînă în zi
lele noastre. Ea relevă lupta co
muniștilor italieni împotriva re
gimului fascist al lui Mussolini 
și activitatea ce-o desfășoară 
P. C. Italian, în anii de după cel 
de-al doilea război mondial pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale maselor < 
muncitoare din Italia, pentru a- 
părarea libertăților democratice, 
pentru pace și socialism.

136 pag-, 2,75 lei

cina prevăzută aproape 1.700 tone 
de cărbune. Cele mai însemnate 
depășiri au fost obținute de bri
gada condusă de Ungureanu Va- 
sile, care a extras peste plan 735 
tone de cărbune și de brigada lui 
Stan Gheorghe care are o depă
șire de 460 tone. De asemenea 
brigăzile conduse de David Ni- 
colae, Barzu Gheorghe, Iordă- 
chescu Nicolae, Janc Victor, Ba- 
Unt Balaj și Moisiu Remus au 
obținut însemnate depășiri de 
plan.

Cu cele mai bune rezultate
Creșterea productivității mun

cii, îndeplinirea și depășirea pla
nului de extracție constituie pen
tru minerii sectorului II preocu
parea de seamă. Ei au depășit 
randamentul planificat pe sector 
cu 47 kg. de cărbune pe post, au 
extras peste sarcina prevăzută 
757 tone de cărbune. Minerii din 
brigada condusă de Kibedy Fran- 
cisc muncind cu un randament 
mai mare decît cel cerut cu peste 
1000 kg. pe post au dat peste 
plan 882 țone de cărbune. Bri
gada condusă de Hegediis Dă- 
nilă, lucrând într-un abataj cu 
trepte răsturnare, în urma creș
terii productivității muncii, a ex
tras aproape 450 tone de cărbu
ne peste prevederile planului. In 
urma acestor rezultate cele două 
brigăzi se situează în fruntea 
întrecerii socialiste pe sector.

S. E.
1t **■*■*■*■*

de bază. Vorbitorii au 
putere în evidență rolul 

în măreața operă de 
socia- 

Tovarășii Brîndușa Aurel

(te învățămînt I
nizației 
scos cu 
partidului 
desăvîrșire a construcției 
liste. _
și Svoboda Tiberiu I au vorbit 
documentat despre importanța ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., iar tov. Matei Miircea, 
Terentică Nicolae ș. a. au scos 
în evidență învățămintele ce tre
buie trase din lucrările Congre

sului în vederea îmbunătățirii con
tinue a activității organizației de 
bază. S-a putut vedea că acești 
tovarăși studiază cu răspundere.

La discutarea situației interna
ționale au luat de asemenea 
parte mai mulți tovarăși. Discu
țiile au dovedit că cursanții cer
cului și-au însușit precizările cu
prinse în Raport despre politica 
externă de coexistență pașnică, 
de colaborare internațională, de 
apărare a cauzei păcii promovată 
cu consecvență de țara noastră.

Propagandistul cercului, tov. 
Szolga Ștefan a procedat just 
orientând discuțiile cercului spre 
o privire de ansamblu asupra în
tregului ciclu de lecții axate pe 
documentele celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. Acest lucru a 
fost binevenit, mai ales că în 
această ședință s-a seminarizat 
ultima lecție axată pe aceste do
cumente. 1

Desfășurarea ședinței a arătat 
că o bună parte din membrii cer
cului dovedesc preocupare pentru 
însușirea bazelor Ideologiei mar- 
xist-leniniste. a politicii partidu
lui. Dar nu poate fi trecut cu 
vederea nici faptul că o parte din

Un caz care îndeamnă la vigilență în « 
avutului obștesc

funcționar principal la biroul de 
personal, Niciu Petru se ducea la 
salarista cafe făcea plata la sec
torul VII, și cînd aceasta era mai 
aglomerată, îi solicita banii „unor 
cunoscuți, care sînt grăbiți și nu 
pot să aștepte". Dîndu-și aere de 
om „serviabil", făcea acest „ser
viciu" lună de lună, frustînd sume 
importante de bani pe numele ce
lor pontați fictiv de normatorul 
Neagoe Bibian. în aceeași zi, s-au 
în ziua următoare, cei doi se în- 
tîlneau și împărțeau banii furați

de aspirațiile poporului, 
loc să muncească cinstit, 
să jefuiască avutul po- 

să se căpătuiască prin fur- 
și înșelăciuni. în fața oa- 
muncii din Lupeni, Tri- 
popular al raionului Pc-

Sala palatului cultural. Aici s-au 
adunat de atîtea ori minerii și 
muncitorii din Lupeni spre a se 
consfătui împreună cum trebuie 
muncit și luptat pentru construi
rea unei vieți noi, pe drumul lu
minos arătat de partid. De aici au 
pornit numeroase inițiative, care 
au dat avînt luptei minerilor și 
muncitorilor Lupeniului pentru 
sporirea producției de cărbune coc- 
sificabil, atît de necesar înfloririi 
patriei.

în aceeași sală s-au adunat din 
nou sute de mineri și muncitori 
din Lupeni de data aceasta spre 
a-și manifesta repulsia față de e- 
lementele descompuse moralicește, 
străine 
care în 
încearcă 
porului, 
tișaguri 
menilor 
bunalul 
troșani a judecat procesul lui Ni- 
ciu Petru și Neagoe Bibian, foști 
salariați ai minei Lupeni. Cine 
sînt aceștia ? Niciu Petru, funcțio
nar principal la biroul de personal 
al minei Lupeni, a căutat să je
fuiască pe toți aceia care solici- 
tînd intrarea în serviciu la mina 
Lupeni, treceau pe la el, spre a 
li se întocmi formele de angajare. 
Mulți din cei care cereau anga
jarea intrau în serviciu numai du
pă ce munceau un anumit număr 
de zile în gospodăria personală a 
lui Niciu Petru. Și gospodăria era 
mare : mai bine de 5 hectare pă- 
mînt, nouă capete de vite, și-n 

t plus, omul își făcea casă nouă, și 
nu casă de rînd, ci o adevărată 
vilă. Fire hapsînă, avidă după a- 
vere, după îmbogățire prin jefui
rea muncii altora și a avutului 
obștesc, Niciu Petru a găsit curînd 
noi metode de jaf : s-a înțeles cu 
Neagoe Bibian, normator la secto
rul VII investiții să ponteze oa
meni fictivi și apoi să încaseze 
salariile acestora, pe care au sta
bilit să le împartă pe dindouă. 
Sfera de „activitate" a fost divi
zată : Neagoe Bibian, normator, 
se ocupa în același timp și cu 
pontajul, ponta oameni imaginari, 
întocmea fișe false și le înainta 
serviciului de salarizare unde oa
menii' fictivi erau trecuți pe state 
de plată. De ridicarea salariilor 
acestora se ocupa Niciu Petru. 
Bucurindu-se de încredere, fiind

cursanți nu au participat de loc 
la dezbaterea problemelor puse în 
discuție, și aceasta din cauză că 
nu au venit pregătiți, Printtre cei 
care nu au luat cuvîntul în cadrul 
ședinței de învățămînt se numără 
tov. Dănescu Dumitru, Keiling 
Rudolf.

Faptul că o parte din cursanți 
nu vin pregătiți, constituie o lip
să în activitatea cercului și a- 
ceast'a poate fi remediată mai a- 
les că în acest cerc sînt încadrați 
aproape toți membrii biroului or
ganizației de bază de la atelierul 
electromecanic, în frunte cu tova
rășul Matei Mircea, secretarul or
ganizației de bază. Dacă membrii 
biroului organizației de bază, 
propagandistul va insista ca nu 
numai o parte, ci toți membrii 
cercului să aibă caiete de notițe 
sau conspecte, dacă vor exercita 
un control temeinic asupra mo
dului în care cursanții studiază 
materialul bibliografic, învâță- 
mîntul în cadrul cercului va pu
tea fi ridicat la un nivel mai 
înalt. Trebuie luată poziție față 
de cei care participă formal ia 
învățămînt, iar tovarășii care în
tâmpină greutăți în studiu să fie 
ajutați. Este necesar de aseme
nea ca membrii biroului organi
zației de bază să dea exemplu 
de felul cum trebuie muncit pen
tru ridicarea nivelului lor politic 
și ideologic.

Toți membrii cercului trebuie 
să vină pregătiți la ședințele de 

' învățămînt, deoarece astfel se ya, 
asigura îmbunătățirea continuă a 
activității cercului! ‘

1. B.

Pe marginea procesului 
de la Lupeni

din avutul obștesc, în sumă totală 
la mai bine de 15.000 de lei.

Adevărata fizionomie a acestor 
două elemente care nu se deose
bește cu nimic de cea a exploata
torilor care trăiau în trecut din 
sudoarea și șîngele celor ce mun
cesc, a fost pusă în evidență mai 
ales de felul cum ei s-au folosit 
în scopurile lor ticăloase de mun
citorul Nanu Ioan. Nanu Ioan a 
fost un timp muncitor la mina Lu
peni. Profitând de faptul că Nanu 
Ioan a plecat din localitate pentru 
cîteva zile pentru a-și aranja o 
chestiune personală, Niciu Petru, 
care era la biroul de personal, l-a 
anunțat că e dat dezertor și că nu 
mai are ce căuta la mină. Totuși 
„suflet bun" Niciu Petru i-a pro
pus lui Nanu ca pînă ce își face 
rost de serviciu, sau va putea a- 
ranja reprimirea lui din nou la mi
nă, să lucreze în gospodăria per
sonală a lui Niciu, la pămînt sau 
la vite. Nanu a acceptat. La mină 
însă, Nanu era pontat cu regulari
tate de 
Bibian, 
efectiv 
Neagoe 
erau ridicați de Niciu, bineînțeles 
cu „bunăvoința" salăristelor Sef- 
scsik Margareta, Kovacs Ida și 
altele, care, dovedind o crasă ati
tudine de gură-cască, i-au plătit 
cu regularitate sume importante de 
bani, fără să-i ceară niciodată nici 
procură, nici măcar un act al ce
lor în numele cărora ridica banii. 
Est? evident că dacă salaristele ar 
fi dat dovadă de vigilență, de 
conștiinciozitate în respectarea nor
melor de plată a salariilor, cei doi 
din boxa acuzaților n-ar fi putut 
frusta statul de această importan
tă sumă de bani.

Muncind din greu în gospodăria 
lui Niciu doar pe mîncare, căci 

către normatorul Neagoe 
ca și când ar fi muncit 
în sectorul VII investiții, 

făcea pontajul, iar banii

1. BRANEA

cei 200 lei pe lună fuseseră dați ui
tării incit „stăpînul" își cons
truia vilă, Nanu loan îl tot în
treba pe Niciu : dnd îi va aranja 
angajarea la mină. Niciu îi pro
mitea : ba Ia întîi, ba la 15 ale 
fiecărei luni, dar de angajare nici 
vorbă. După mai bine de un an 
de slugărit, timp în care a îndurat 
de atîtea ori umilințe, foamete șl 
chiar bătăi din partea lui Niciu, 
Nanu s-a hotărît să plece din Lu
peni și să-și caute de lucru în altă 
parte. Dar pentru a se angaja în 
altă parte, avea nevoie de cartea 
de muncă, pe care nu o ridicase 
încă de la mină. S-a dus să și-o 
ridice și atunci funcționara i-a 
spus :

-- Dacă vrei să pleci, fă-ți dis- 
contarea de la sectorul VII, unde 
muncești. Abia atunci Nanu loan 
a descoperit că, de fapt, el figura 
în rîndurile salariaților minei Lu
peni, dîndu-și în același timp sea
ma că cineva a încasat timp de a- 
proape un an salarii în numele 
său. Și acest cineva nu era altul 
de cît funcționarul Niciu Petru de 
la biroul de personal, „stăpînul" 
la care slugărea de atîta vreme pe 
degeaba, și normatorul Neagoe 
Bibian...

...In fața sutelor de oameni ai 
muncii din Lupeni și de la alte 
mine din Valea Jiului, faptele сг- 
lor două lepădături ale societății 
apăreau în adevărata lor față. Fap
te ticăloase, care stîrneșc indigna
rea și mînia tuturor oamenilor 
cinst:ți, fapte care nu puteau ră- 
mîne nepedepsite. Cei prezenți în 
sală și-au dat încăodată seama cît 
este de necesară întărirea vigilen
ței revoluționare fața de elemen
tele descompuse, care recurg la 
cele mai ticăloase mijloace pentru 
a se căpătui. Asemenea elemente 
nu se deosebesc cu nimic de cei 
mai inrăiți dușmani ai poporului.

Cazul judecat de Tribunalul 
popular al raionului Petroșani în 
fața oamenilor mundi din Lupeni 
constituie o chemare la întărirea 
grijii față de avutul obștesc, la 
ascuțirea vigilenței împotriva ele
mentelor necinstite, descompuse, 
care caută să frîneze lupta pentru 
construirea vieții noi, fericite pen
tru toți cei ce muncesc. Sentința 
dată de tribunal, prin care cei doi 
acuzați au fost condamnați fiecare 
la cite șase ani închisoare corec- 
țională, trei ani interdicție corecțio- 
nală, despăgubiri civile și confis
carea averii, a fost primită cu sa
tisfacție de masele largi de oameni 
ai muncii.
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л ii fi Discount in problema atordârli 
U !1U- independentei popoarelor coloniale

NEW YORK 3 (Agespres).
La sfârșitul ședinței din dimi

neața zilei de 2 decembrie a A- 
idunării Generale care discută de
clarația cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare
lor coloniale, Ismail Ture, șeful 

(delegației Guineei, a rostit o am
plă cuvîntare. La începui el a de
monstrat cu date concrete amploa
rea mișcării de eliberare naționa
lă din ultima perioadă. Numai 
în anul 1960 în Africa au obținut 
independența 17 state a căror su
prafață totală este de 12 milioane 
km. patrați și pe teritoriul cărora 
trăiesc 85 de milioane de oameni. 
Acest an a fost numit pe drept 
cuvînt „Anul Africii". In prezent, 
a continuat Ture, mișcarea de e- 
liberare crește rapid și se poate 
presupune că anul .1961 va îi ul
timul an al Africii coloniale. In

ВкИіаііі delegației soeietite 
Io leiltiri ti arestarea 

iul Lumuroha
NEW YORK 3 (Agerpres)'. — 

TASS transmite :
In seara zilei de 3 decembrie 

delegația sovietică la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. a difuzat la O.N.U. o 
declarație în legătură cu aresta
rea ilegală a lui Patrice Lumum
ba, primul ministru al Congoului. 
Delegația sovietică arată că ac
țiunile provocatoare împotriva lui 
Lumumba au devenit posibile nu
mai ca rezultat al prea marii în
găduințe și complicității efective 
a comandamentului O.N.U. din 
Congo. Ultimele evenimente din 
Congo, se spune în declarație, nu 
sînt decît o verigă din lanțul de 
crime comise de agresorii belgieni 
și de către aliații lor din cadrul 
iN.A.T.O., cu ajutorul acelora ca
re în Congo au pornit pe calea 
slujirii unor stăpîni străini și 
și-au asumat rolul de executanți 
direcți ai planurilor murdare ale 
colonialiștilor.

Delegația sovietică declară cu 
hotărîre că în primul rînd secre
tarul general al O.N.U. și co
mandamentul O.N.U. din Congo 
sînt direct răspunzători pentru 
securitatea și viața membrilor gu
vernului congolez. Delegația so
vietică cere, de asemenea, secreta
rului general al O.N.U. să pre
zinte o informare atotcuprinză
toare asupra situației în care se 
află primul ministru al Congou
lui și asupra acțiunilor întreprin
se de comandamentul O'.N.U. 
'pentru asigurarea securității lui 
P. Lumumba.

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

PARIS. La 2 decembrie la Pa
ris a luat sfîrșit sesiunea Adu
nării Uniunii Europei occidentale.

Sesiunea s-a desfășurat sub 
semnul intensificării continue a 
cursei înarmării atomice și pro
pagandei antisovietice. Deși con
ducătorii acestui bloc dau dovadă 
de unanimitate atunci cînd este 
vorba de intensificarea cursei 
înarmărilor, între ei au apărut 
din nou divergențe intr-o serie de 
probleme importante.

NEW YORK. Banda de orimi- 
nall șî contrarevoluționari cu- 
bani, pe care presa americană îi 
numește în mod fățarnic „refu- 
glați", a obținut la 2 decembrie 
binecuvîntarea oficială o dată cu 
un important ajutor bănesc.

Hagerty, secretarul Casei Albe 
pentru problemele presei, a decla
rat la 2 decembrie la Washington 
că guvernul american acordă un 
ajutor de un milion de dolari 
„refugiațilbr” cubani care trăiesc 
în statul Florida.

Africa se mai află sub dominația 
colonială îhcă 62 de milioane de 
oameni pe un teritoriu de 10 mi
lioane km. patrați.

Gînd această parte a Africii va 
fi eliberată se va putea conside
ra că sistemul colonial intr-ade
văr a pierit.

★

La ședința din după-amiaza zi
lei de 2 decembrie, primul a luat 
cuvîntul delegatul Albaniei, H. 
Budo.

Reprezentantul Albaniei a sub
liniat că colonialiștii se opun cu 
înverșunare mișcării de elibe
rare națională a popoarelor înro
bite, încercînd fără succes să în
toarcă înapoi roata istoriei. E- 
venimentele din Congo, a decla
rat el, arată că chiar și după ob
ținerea de către popoare a inde
pendenței, colonialiștii recurg la 
tet felul de metode pentru a-și 
menține dominația.

El a subliniat că adoptarea 
declarației prezentate de Uniunea 
Sovietică cu privire la acordarea 
independenței tuturor țărilor și 
popoarelor coloniale ar constitui 
o contribuție uriașă la cauza îm-

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

Comunicatul sovieto-cambodgian
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In comunicatul sovieto-cam- 

bodgian dat publicității la 3 de
cembrie la Moscova în legătură 
cu vizita în U.R.S.S. a prințului 
Norodom Sianuk, părțile subli
niază că popoarele lumii pot fi 
salvate de primejdia războiului 
și de povara grea a cursei înar
mărilor numai prin dezarmarea 
generală și totală sub un control 
internațional eficient.

Uniunea Sovietică și Cambod- 
gia consideră că este indicată 
convocarea în primăvara anului 
1961 a unei sesiuni extraordinare 
a Adunării Generale a O.N.U. 
cu participarea șefilor de state 
sau de guverne pentru examina
rea problemei dezarmării.

Conducătorii U.R.S.S. și Gam- 
bodgiei consideră că o importan
tă parte componentă a proble
mei dezarmării o constituie solu
ționarea problemei referitoare la 
interzicerea armei nucleare, dis
trugerea stocurilor de aceste ar
me și lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor țări.

Cele două părți au subliniat în 
mod deosebit că în condițiile si
tuației internaționale actuale toa
te forțele popoarelor iubitoare de 
pace trebuie să fie îndreptate în 
direcția luptei pentru pace și pre
întâmpinarea primejdiei unui răz
boi mondial.

Uniunea Sovietică și Gambod- 
gia se pronunță pentru dobîndi- 
rea neîntârziată a independenței 
de către toate coloniile și terito
riile dependente.

Cele două părți împărtășesc 
părerea că structura organelor 
O.N.U. și activitatea ei practică 
vor avea de cîștigat de pe urma 
adaptării la noile condiții și la e- 
voluția care a fost înregistrată de 
la constituirea O.N.U.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că este necesar să se acorde 
cît mai grabnic Republicii Popu
lare Chineze locul legitim la 
O.N.U. Ele consideră de aseme
nea că tirebuie să fie satisfăcută 
cererea Republicii Populare Mon-

--------------- c---------------
Condamnarea la moarte a pilotului 

american Lawrence Pope
DJAKA1RTA 3 (Agerpres).
Postul de radio indonezian a 

anunțat că tribunalul militar din 
Djakarta a confirmat condamna
rea la moarte pronunțată de tri
bunalul militar al forțelor aeriene 
militare ale Indoneziei în proce
sul intentat pilotului american 
Lawrence Pope care în anul 1958 

bunătățirii relațiilor între toate 
țările lumii.

A urmat la cuvînt reprezentan
tul Senegalului care s-a ocupat' 
detailat de istoria rușinoasă a co
lonialismului. Este necesar să se 
pornească o mișcare amplă îm
potriva colonialismului, a decla
rat el, și să se pună capăt exploa
tării omului de către ou.

Delegatul Australiei a încercat 
în fel și chip să apere politica 
colonială a guvernului său pe te
ritoriul Noii Guinee și a statului 
Papua. Descriind în culori tran
dafirii „binefacerile” colonialiști
lor, el a încercat să pună la în
doială capacitatea popoarelor co
loniale de a-și conduce țările.

Delegatul Ecuadorului a amin
tit că pe teritoriul Africii de sud 
sînt. menținute pînă în prezent co
lonii ale puterilor vest-europene. 
El a cerut să se acorde indepen
dență acestor colonii și a condam
nat de asemenea în termeni ve
hemenți sistemul de tutelă, sub 
paravanul căruia se ascunde asu
prirea colonială.

La ședință au mai luat cuvîntul 
delegații Japoniei, Izraelului și 
Guatemalei.

gole cu privire la admiterea ei în 
O.N.U.

Părțile au relevat că situația 
din Laos s-a agravat serios și că 
primejdia care amenință pacea în 
Asia de sud-est s-a intensificat. 
Ele consideră că ar fi de dorit 
să se acorde sprijin guvernului 
legal al prințului Suvanna Fum- 
ma și își exprimă neliniștea în 
legătură cu amestecul străin.

Părțile au relevat cu satisfac
ție că relațiile dintre U.R.S.S. și 
Cambodgia se dezvoltă pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
respectării reciproce a suveranită
ții, neamestecului în treburile in
terne, egalității. Uniunea Sovieti
că acordă o înaltă prețuire și res
pectă politica externă neutră și 
independentă a Cambodgiei, poli
tică de neparticipare la blocurile 
militare. Șeful statului Cambod- 
gla a reafirmat hotărîrea fermă 
a poporului cambodgian de a du
ce și în viitor o politică de neu
tralitate și neparticipare la blocu
rile militare.

Prințul Norodom Sianuk a re
înnoit invitația adresată lui Ni
kita Hrușciov de a vizita Cam
bodgia în calitate de oaspete de 
stat. Această invitație a fost ac
ceptată cu recunoștință. Data vi
zitei lui N. S. Hrușciov în Cam
bodgia va fi stabilită ulterior.

Guvernul sovietic, dorind să a- 
corde Cambodgiei ajutor în pre
gătirea de cadre naționale, a ho- 
tărît să construiască ca dar, în 
Cambodgia, o școală tehnică. 
Partea sovietică și-a exprimat 
hotărîrea de a examina favorabil 
cererea de a se acorda (ajutor Gam- 
bodglei în construirea de hidro
centrale și de a i se acorda cre
ditul și ajutorul tehnic corespun
zător în acest scop. Guvernul so
vietic a acceptat să trimită în 
Cambodgia specialiști pentru a 
da ajutor în explorarea minereu
rilor utile naturale.

Părțile au subliniat că vizita 
prințului Norodom Sianuk în 
U.R.S.S. a deschis o nouă și im
portantă pagină în dezvoltarea 
relațiilor sovieto-cambodgiene.

a participat la lupta împotriva 
guvernului Republicii Indonezia 
de partea rebelilor indonezieni. 
Pope a fost acuzat că a bombar
dat și a mitraliat din aer trupe 
și nave aparținînd forțelor arma
te ale republicii, precum și așe
zări, pricinuind numeroase vic
time.

țCea de-a treia navâ-satelit sovietică I 
; și-a încheiat zborul
I MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
I TASS transmite:
f „Cea de-a treia navă-satelit
♦ sovietică și-a continuat mișca- 
j rea în jurul globului pămîntesc 
, pînă la 2 decembrie 1960 ora 12 
î (ora Moscovei).
♦ Pînă Ia această dată AU FOST
♦ ÎNDEPLINITE IN ÎNTREGIME 
î LUCRĂRILE PREVĂZUTE DE
♦ PROGRAMUL DE 1NCERCA- 
I REA CONSTRUCȚIEI NAVEI 
î cu sistemele instalate pe bordul 
tei, CERCETĂRILE MEDICO- 
î BIOLOGICE, PRECUM ȘI VO-
♦ LUMUL PREVĂZUT DE CER- 
ICETARI ASUPRA SPAȚIULUI 
J COSMIC.
t Au fost obținute date supli- 
t mentare cu privire la efectul pe 
î care îl au asupra organismului 
J animalelor diferiții factori care 
ț apar în cursul plasării satelitu- 
ț lui pe orbită și cu privire la 
J comportarea animalelor în con- 
J dițiile zborului cosmic. Cu aju-
♦ torul aparatelor de televiziune 
! și al unui sistem telemetrie 
î S-AU OBȚINUT INFORMAȚII 
î ȘTIINȚIFICE CU PRIVIRE LA 
I FUNCȚIONAREA SISTEME- 
î LOR CARDIOVASCULAR ȘI

1
 RESPIRATOR AL ANIMALE
LOR DE EXPERIENȚĂ ȘI LA 
COMPORTAREA LOR IN CON
DIȚIILE VIBRAȚIILOR, SU- 

v PRĂ SOLICITĂRILOR, ZGO- 
t MOȚULUI ȘI IMPONDERABI- 
I LITĂȚII.
t După cum au arătat rezulta- 
• tele prelucrării informațiilor pri- 
J mite de pe bordul navei-satelit, 
• cei doi cîini au suportat destul 
І de ușor perioada plasării pe or- 
♦ bită, iar activitatea organisme- 
J lor lor s-a normalizat rapid. In- 
* dicii fiziologici obiectivi care ca- 
• racterizează starea animalelor de 
f experiență în condițiile stării de 
J imponderabilitate timp de mai 
• multe ore au fost apropiați de 
♦ valorile normale. Animalele au
t • <>-■•■------ ммамаамм

W. Foster a obținut permisiunea 
de a se trata în Uniunea Sovietică 

și Cehoslovacia
NEW YORK 3 (Agerpres).
La 2 decembrie, Herlands, 

membru al Tribunalului federal 
a emis o hotărîre prin care per
mite lui William Foster, conducă
tor al Partidului Comunist din 
S.U.A. să plece din Statele Unite 
pentru tratament în Uniunea So
vietică și Cehoslovacia. I s-a per
mis să părăsească Statele Unite

PROGRAM DE RADIO
5 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică ușoară, 
9,07 Cîntece populare românești, 
9,30 Tinerețea ne e dragă, 10,26 
Tangouri de concert, 12,00 Pa
gini din volumul: „Memoriile 
unui bărbier” de Giovani Germa- 
netto, 12,45 Cîntă corul de copii 
al Radioteleviziunii, 13,05 Muzi
că din operete de compozitori din 
țări prietene, 14,20 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 15,20 Cîn
tă Luminița Cosmin, Sorina Dan 
și Luigi Ionescu, 16,00 Muzică 
populară romînească, 17,30 Roza 
vînturilor, 18,00 Program muzi
cal pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură, 18,30 
Almanah științific, 19,30 Cîntă 
orchestra populară a Ansamblului 
„Ciocîrlia", 20,30 Muzică ușoară 
sovietică, 21,43 Din repertoriul 
cântărețului Alexandru Grozuță. 
PROGRAMUL II. 14,15 Cântecul 
săptămînii: „Floare roșie” de

fost calme, mișcările lor au fost î 
coordonate. T

AU FOST OBȚINUTE DATE? 
SUPLIMENTARE PRIVIND SI-1 
GURANTA CONSTRUCȚIEI î 
NAVEI, FUNCȚIONAREA DI- J 
FERITELOR El AGREGATE Șl ♦ 
SISTEME, FUNCȚIONAREA І 
SURSELOR DE ALIMENTARE j 
EXISTENTE PE BORD. f

Funcționarea neîntreruptă a î 
sistemului radiotelemetric a asi- î 
gurat transmiterea pe Păniînt a Ț 
datelor necesare cu privire la I 
funcționarea aparatajului de pe î 
bord și la starea animalelor. î 

Mijloacele radiotehnice destina- ț 
te dirijării de pe Pămînt a apa- j 
ratajului de bord și pentru con- ț 
trolul orbitei de zbor au func- J 
ționat normal în tot timpul zbo- • 
rului navei-satelit. Aparatajul. 
de televiziune a asigurat obser- * 
varea stării și comportării ani- j 
inalelor. Rezultatele experiențe- * 
lor transmise pe Pămlnt au con- î 
fîrmat că în timpul zborului sis- Ț 
temele destinate asigurării pe î 
viitor a condițiilor pentru des- Z 
tășurarea normală a proceselor * 
vitale Ia om în cursul zborului J 
— condiționarea aerului, termo- » 
reglajul, telecomunicațiile și al-1 
tele — au funcționat absolut nor- ț 
mal. j

INFORMAȚIILE OBT1NUTE I 
AU FURNIZAT NOI DATE I 
PENTRU REALIZAREA IN- ț 
TR-UN VIITOR APROPIAT A t 
ZBORULUI UNUI OM 1N î 
COSMOS. î

După obținerea datelor nece- т 
sare s-a dat comanda pentru * 
înapoierea navei-satelit pe Pă- . 
mînt. î

Coborînd pe o altă traiectorie ♦ 
decît cea stabilită prin calcul, I 
nava-satelit și-a încetat exis- î 
tența după ce a pătruns în pă- T 
tu rile dense ale atmosferei. ♦

Ultima treaptă a rachetei pur- 1 
tătoare își continuă mișcarea pe J 
vechea orbită1'. î

I REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu- De] nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

pe timp de un an în următoarele 
condiții: să comunice adresa sau 
adresele sale pentru a putea fi 
găsit în orice moment, să aducă 
la cunoștința procurorului S.U.A., 
toate schimbările de adresă și să 
se înapoieze la New York cel mai 
tîrziu la 50 de zile după ce i se 
va cere să Se înapoieze.

Marțian Negrea, versuri de Ion 
Boldici, 14,30 Instrumentiști de 
muzică ușoară, 15,00 Muzică din 
operele compozitorilor ruși, 15,35 
Muzică populară din țări socia
liste, 16,30 Vorbește Moscova! 
17,00 Tineri compozitori romîni, 
19,00 Muzică populară româneas
că, 20,05 Muzică ușoară romî
nească, 21,15 Interpreți de odini
oară ai muzicii populare româ
nești, 21,55 Concert de muzică 
ușoară.

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

CINEMATOGRAFE
5 decembrie

PETROȘANI — AL. SAHIA: 
Departe de patrie; PETRILA; 
Poemul mării; ANINOASA: Co
mandantul detașamentului; VUL. 
CAN: Nopți albe; LUPENI: 
Steaua dimineții; URICANI: Cei 
4 de pe „Moana” .

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


