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Organ al Comitetului orășenesc Р.М.Я. Petroșam și al Statului popular orășenesc

Constituirea consiliilor 
si birourilor F. D. P * 9

In orașele și
Jiului au I 

partid orășenești și de la exploa
tările miniere și ale organizații
lor de masă și obștești în scopu 
de a desemna reprezentanți in 
consiliile orășenești și birourile 
comunale ale F.D.P.

Tot în aceste zile au avut loc 
în localitățile Văii Jiului adu
nări de constituire a consiliilor 
orășenești și a birourilor comu
nale ale F.D.P.

In Consiliul orășenesc Petrii a 
al F D P au fost aleși tov. Rac- 
zek Nicolae, secretar al comite
tului orășenesc Petrila al • _ 
Mogoș Simion, muncitor la m 
■na Lonea și alți tovarăși. Dm bi 
roul F'D-P- al comunei Aninoasa 
fac parte tov. Tanozer Gheza se- l 
cretarul comitetului de partid a 
minei Aninoasa, Lazăr Adalb . 
președintele Sfatului popularal 
comunei Aninoasa, minerul frun
taș Cristea Aurel și alți tovarăși, 
iar în Biroul F.D.P. al comunei 
Cîmpu lui Neag au fost aleși, 
printre alții tov. Manolescu Iile, 
președintele sfatului popular din 
comună și Cernea Dumitru, in- 
vățător. . ,

Au mai avut loc ședințele de 
constituire a Consiliului F.D.P- 
al orașului Vulcan și ale birou
rilor F.D.P. din comunele Uneam 
și Iscroni.

_____ _=*=-
lecuvur preparatei ицкш yi-a 
luat angajamentul de a realiza o 
economie la prețul de cost de 
300.000 lei. Pentru realizarea 
angajamentului organizația de 
bază a analizat amănunțit pro
blema prețului de cost și a luat 
hotărîri care au avut eficacitate 
în această direcție. In unspre
zece luni, colectivul preparației 
a realizat 330.000 lei economii.

Printre cele mai importante 
măsuri care au dus la realiza
rea unui volum important de e- 
conomii, subliniem regenerarea 
bâritei, reducerea consumului de 
energie prin creșterea debitului 
spălătoriei, reducerea funcționării 

» țn gol a instalațiilor etc.

v» comunele Văii 
J.uiu. au avut loc în ultimele doua 
zile ședințe ale comitetelor de
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In cinstea Ziiei Republicii

Minerii raportează succese 
de seamă în producție

• Conferința regionala de par
tid a cerut minerilor din Valea 
Jiului să asigure cocsanlor hune- 
•doreni cantități tot mai mari de 
cărbune cocsificabil. Imbunata- 
tindiusi- continuu munca, folosind 
ția cocsariîor mai bine de 17.500 
tone de cărbune cocsificabil pes
te sarcinile de plan

• Lupta pentru continua scă
dere a prețului de cost al cărbu
nelui a fost și este unul din prin
cipalele obiective ale minerilor. 
$i în acest domeniu ei raportea
ză succese. In 11 luni din acest 
an colectivele exploatărilor mi
niere au obținut economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de circa 4.400.000 lei. îm
preună cu economiile obținute de 
colectivele uzinelor ș,i celorlalte 
unități aparținînd C.G.V.J. va
loarea totală a economiilor se ri
dică la 10.006.000 lei față de

ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
Valea 

unde în 
pe vremea regi
mului burghezo- 
moșieresc bîntUr 
iau mizeria, u- 
milința și întunericul 

' de carte, a cunoscut în anii pu
terii populare o înflorire conti
nuă. Peste tot au apărut cartie
re noi, cu blocuri moderne, lumi
noase, în care trăiesc minerii și 
familiile lor. Școlile de toate 

. gradele, cluburile, cinematogra
fele, unitățile sanitare, larga re
țea de unități comerciale și mul
te alte realizări au transformat 
bazinul nostru carbonifer dintr-o 
vale a plîngerii, cum era denu

mită în anii cruntei dominații ca
pitaliste, într-o vale a bucuriei. 
Prin grija partidului, viața oa
menilor muncii devine tot mai lu
minoasă, mâi fericită. Un număr 
de peste 600 familii s-au mutat în 
anul i960 în apartamente noi. Mi
nerii din Lonea au primit un nou 
lăcaș de cultură: clubul muncito
resc. A început construcția a două 
școli noi a cîte 16 clase, la Uri- 
cani și în cartierul Livezeni din 
Petroșani, s-a lărgit spațiul șco- 
^аг,и s"a deschis o școală elemen
tară de artă. Rețeaua comercială 
s a îmbogățit cu noi magazine. 

Creșterea bunăstării oamenilor 
muncii este oglindită în mod grăi
tor de sporirea cantităților de 
mărfuri vîndute în 1960. Unită-

Jiului, 
trecut, GHEORGHE ȘULEA 

președintele Comitetului executiv 
al

Citiți în pagina lV-a:
• Oamenii sovietici aprobă în unanimitate istoricele documente

adoptate la Moscova. „
• Peste 1900 sate poloneze electrificate in I960.
•Rebelii din Laos suferă înfrîngeri.
• Mișcarea grevistă în America Latină. j,ut»
• S.U.A. sprijină dezvoltarea flotei navale a Spaniei franch.ste.
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Scumpa noastră patrie _ _ 
Republica Populară Romtna

nostru, 
legată

1965 elaborat de partid, consti
tuie un luminos program de mun
că al întregului popor de înflo
rire a patriei, de creștere a bună
stării materiale și culturale. Po
porul nostru este mîndru ca In 
patria sa, Republica Populară 
Romînă, ideile socialismului, cele 
mai înaintate idei ale omenirii, 
au devenit o realitate.

Poporul nostru privește cu În
credere viitorul. Sîntem stăpmii 
orașelor și satelor noastre înflo
ritoare, al belșugului; viața noas
tră materială și culturală a urcat 
pe culmi inaccesibile în trecut 
însăși Valea noastră, a Jiului, 
constituie o vie mărturie a aces
tor prefaceri. Avînd în fața ima
ginea noilor orașe ale Văii Jiului, 
cu blocuri de toată frumusețea, 
cu biblioteci și cluburi, cu școli 
de toate gradele, cu instituții de 
sănătate și cultură la tot pasul, 
avînd în față imaginea muncito
rului miner de astăzi, om cult 

sănătos, bine îmbrăcat, bine hră
nit, stăpîn al tehnicii noi, în 
minte ti se naște întrebarea: cum 
de a dispărut atît de repede, în 
ani atit de puțini, acea vale a 
plîngerii pe care stăpînirea capi- 
lalistă o înrădăcinase adînc pe 
meleagurile noastre ? In fața po
porului descătușat de exploatare, 
stăpîn pe soarta sa, nu există 
piedici. Munca poporului este în
suflețită de faptul că e călăuzit 
de un conducător încercat, parti
dul leninist al clasei muncitoare. 
Oamenii muncii știu că înfăptui
rea planului de 6 ani le va des- 
desavirșirii construcției socialiste 
și trecerii treptate la construirea 
comunismului.

Poporul nostru privește cu în
credere viitorul pentru că Repu
blica Populară Romînă consti
tuie un factor activ în lupta pen
tru apărarea păcii — cauza cea 
mai scumpă a popoarelor de pre
tutindeni. Alături de Uniunea So
vietică, de celelalte țări socialis
te, de toate popoarele iubitoare 
de pace, Republica noastră Popu
lară își consacră forțele triumfu
lui ideilor păcii și colaborării in
ternaționale. Declarația Consfătui
ri! de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești precum și Apelul adre
sat popoarelor lumii întregi, sînt 
documente—program de luptă ale 
popoarelor de pretutindeni pentru 
pace, democrație și socialism.

Sărbătorind cea de-a 13-a ani
versare a Republicii Populare Ro- 
mîne, oamenii muncii din patria 
noastră își reafirmă cu 
hptărirea de nezdruncinat de 
păși ferm înainte . sub steagul 
glorios de luptă al socialismului.

In memoria poporului 
ziua de 30 Decembrie e 
de un eveniment de o însemnă
tate deosebită în lupta pentru li
bertatea și fericirea tuturor celor 
care muncesc. Acum 13 ani, ma
sele populare conduse de partid, 
în condițiile puternicului avînt 
revoluționar creat prin elibera
rea țării de sub jugul fascist, au 
alungat monarhia, proelamînd 
Republica Populară Romînă, pa
tria scumpă a tuturor celor care 
muncesc de la orașe și sate. A- 

lungarea monarhiei, preluarea de
plină a puterii de către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, a constituit un act 
necesar impus de procesul isto
ric al înaintării poporului nostru 
spre luminoasa perspectivă a o- 
rînduirii socialiste.

Perioada care a trecut de la 
instaurarea republicii constituie o 
strălucită confirmare a capacită
ții creatoare a poporului, a no- 
tărîrii sale de a-și făuri, înfap- 
tuind politica înțeleaptă a parti
dului, cele mai îndrăznețe năzu
ințe. Cei 13 ani care au trecut 

de la proclamarea republicii con
stituie o perioadă istorică extrem 
de scurtă, dar deosebit de boga
tă în roade. Ne mîndrim cu o pu
ternică industrie socialistă, ale 
cărei obiective stîrnesc mîndrie, 
admirație; produsele noastre in
dustriale și-au cucerit o bine me
ritată apreciere nu numai în țară 
ci și departe, peste hotare. Pe 
ogoarele patriei se făurește ma- 
vor de belșug pentru țărănimea 
muncitoare. Orașele și 
noastre cunosc o înflorire 
precedent, în viața celor ce mun- 
cersc și-au cucerit un loc trainic 
bunăstarea materială și culturală.

Acum 13 ani, cînd trăiam pri
mele zile ale republicii victorioa
se, socialismul apărea ca o pers
pectivă. Astăzi, în patria noastră 
socialismul a devenit o realitate 
istorică. „IN REPUBLICA POPU
LARA ROMINĂ — a arătat to

varășul Gheorghe Gheorghîu-Dej 
în Raportul prezentat la al III- 
lea Congres al P.M.R. — A FOST 
CREATA BAZA ECONOMICA A 
SOCIALISMULUI; ACEASTA 
CONSTITUIE O MAREAȚĂ VIC
TORIE A CLASEI MUNCITOA
RE, A ȚĂRĂNIMII, A INTELEC
TUALITĂȚII". Cel de al IlI-lea 
Congres al partidului a marcat 
trecerea la perioada de încheiere 
a procesului de făurire a relații
lor de producție socialiste în în
treaga economie în vederea desă- 
vîrșirii construcției socialismului. 
Planul economic pe anii 1960—

11.076.000 lei cît este angajamen- | 
tul pentru întregul an. .

• Toate colectivele exploatări
lor miniere întâmpină Ziua Repu
blicii cu bogate bilanțuri. In lu
na decembrie s-au extras peste 
n1an circa 5.000 tone de cărbune 
cele mai bune le-au'obținut mine
rii de la Vulcan — mină frun
tașă pe bazin — care și-au între
cut planul lunar cu circa 2.000 
tone de cărbune. Trebuie de a- 
semenea subliniată munca depu
să de minerii din Lonea care, în
fruntând o seamă de greutăți, au 
extras în ultimele zile mai bine 
de 700 tone de cărbune peste 
plan.

• Rezultatele obținute de mi
neri în acest an se oglindesc con
vingător în creșterea celui mai 
important indice de plan, produc
tivitatea muncii. La minele Pe- 
trila, Vulcan și Uricanî s-au ob
ținut randamente superioare sar
cinilor stabilite de Conferința ra
ională de partid. La Uricanî, 
de pildă, productivitatea medie 
depășește în acest an 1,210 tone 
pe post. Pe bazin randamentul 
mediu este de 1,023 tone pe post. 
Indicii obținuți în acest an la 
exploatări sînt în continuă creș
tere. La Lonea de exemplu, în 
1950 productivitatea pe mină a 
fost de 0,851 tone pe post, iar în 
acest an pe 10 luni de 1,027 tone 
pe post. La mina Lupeni în a- 1 
ceași perioadă productivitatea , 
medie a sporit de la 0,820 tone pe 
post la peste 0,915 tone pe post, . 
iar în ultimele zile din decembrie 
la circa o tonă pe post. |
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satele 
fără

Sfatului popular orășenesc 
Petroșani

neștiinței

1

file comerțului de 
stat au desfă
cut populației din 
Valea Jiului în 
acest an 1,526 
tone dc carne,

7.662,6 tone pîine, 7.820 tone făi
nă, 1.365 tone zahăr, 4.000 gar
nituri mobilă, 3.800 aparate, ra
dio, 1.450 bucăți aragaze, 283.000 
perechi încălțăminte. Aceste cifre 
sînt o vie oglindire a belșugului 
care crește în casele oamenilor 
muncii.

Marile înfăptuiri pe drumul 
construirii vieții noi sînt rodul 
descătușării energiei creatoare a 
oamenilor muncii de către pute
rea populară' Masele celor ce 
muncesc, adevărați stăpîni ai ță
rii, participă direct Ia conduce
rea treburilor de stat și obștești, 
in anul 1960, aproape 243.000 ce
tățeni din Valea Jiului, mobili
zați de deputați, au participat la 
acțiuni de folos obștesc pentru 
înfrumusețarea și buna gospodă
rire a localităților noastre. In a- 
cest an în Valea Jiului au fost 

modernizate numeroase străzi, au 
apărut noi zone verzi, au fost 
plantați peste 10.000 de arbuști 
decorativi și trandafiri.

Perioada de pregătire a alege-: 
rilor deputaților în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile 
populare, va intensifica și mai

(Continuare în pag. 3-a)
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Una dintre cele mai bune 
brigăzi de la sectorul IV Ani- 
noasa este cea condusă de lan- 
cu Victor. In cinstea Zilei Re
publicii brigada și-a depășit 
randamentul planificat cu pes
te 1,100 tone pe post și a ex
tras peste planul pe decembrie 
251 tone de cărbune. .IN CLI
ȘEU : Minerii Radu Mihai, 
Pistol Gheorghe, Rusu Petru 
și Ferencz Andrei din brigada 
lui lancu Victor, un schimb cu 
rezultate bune.
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Ka£ea naasbvă
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Vițțftatorule, oprește-te din 
drum. De ce ți-ai ales tocmai 
Aninoasa ? Du-te să vezi 
Vulcanul renăscut, fosta co
mună Pelrila, ora} de nere
cunoscut, Petroșaniul cu car
tiere noi, Uricanii, nou ora
lei minier apărut pe barta 
Viii Jiului, du-te să vezi Lu- 
pamul, Lonea căci peste tot 
vei afla construcții care au 
schimbat înfățișarea lor. Ani
noasa, ascunsă între dealuri, 
e singura localitate ' din Valea 
Jiului care datorită așezării 
geografice nu s-a putut dez
volta în proporțiile cunoscu
te de celelalte așezări minie
re.

Vizitatorul însă rămîne 
surd la îndemnul meu. Pă
șește mai grăbit pe șoseaua 
asfaltată ce șerpuiește de-a 
lungul pîrîului de la care și-a 
luat denumirea și localitatea 
Aninoasa.

- De 13 ani n-am bătut 
acest drum — începu vizi
tatorul. Atunci îl detestam. 
Acum șoseaua asfaltată par
că mă cheamă. Curios, pri
mele blocuri — colonia Țu- 
kor , altădată înnegrită de 
fum, acum mă întîmpini plă
cut. Aceeași impresie mi-o 
oferă și cartierul celor patru 
străduțe, iar colonia Heteș 
aproape nu o recunosc. Cum 
or fi apărut aceste mia păr- 
culețe ce schimbă complet în
fățișarea comunei l

— Mina harnicilor gospo
dari ai comunei! Aceste păr- 
culețe care dau un aspect de 
grădină localității sini rezul
tatul muncii lor din acest an. 
In frunte cu deputății, sute 
de locuitori au participat la 
acțiunea de înfrumusețare a 
localității. Numărul orelor de

-O-*-——- — - 
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care s-au mutat în el în acest an le place și mai mult. E și 
normal, nu ?

t muncă voluntară efectuate es
te de ordinul miilor, iar eco
nomiile la fel. Estetica clădi
rilor e rezultatul contribuției 
muncitorilor întreprinderii de 
locuințe și localuri, zugrăvea
la mereu proaspătă a fațade
lor stă în centrul atenției'lor.

~ O clipă, mă întrerupse 
vizitatorul. îmi spunea-i că în 
Aninoasa nu s-a construit... 
Am trecut pe Ungă clădiri 
noi, impunătoare în locul că
rora am lăsat barăci. Nu-mi 
spui nimic f

— Ai dreptate aici e cel 
mai modern cămin de tineret 
din Valea Jiului cu peste 150 
de locuri. Dincolo e o clădire 
ridicată de muncitorii I.L.L. 
în numai patru săptămâni. 
Mai sus. blocul acela cu etaj 
a fost construit tot de ei in
tr-un timp record. Trei săp- 
tămîni. Să pornim spre cen
tru. Priviți în dreapta scări
lor ce duc la E. M. Aninoa
sa. O clădire în roșu. E școa
la de calificare. Aici în acest 
an peste 200 muncitori se ca
lifică în diferite meserii. Mi
neri, artificieri, 
neri.
sală de apel 
nată 
cut 
dat-o în folosința minerilor în 
acest an odată cu noua și ele
ganta baie. De acolo de sus, 
de pe platoul minei privim 
comuna din vale. Școala e- 
lementară renovată, construc
ția sălii de cultură, zecile de 
locuințe individuale noi ce 
presară localitatea. Peste tot 
se simte pulsul nou al muncii 
și vieții aninosenilor, a ace- 

flețiți în contul primelor zile 
din 1961.

LUCIA LICIU

Urcăm

cu neon, 
atenția.

ajutori mi
șcările. Noua 
a minei ilumi- 
ne atrage plă- 
O.C.M.M. a

MAIDANUL DE ALTĂDATĂ
Odinioară era loc de joa

că, mărginit de drumul care 
ducea spre mina Ella, de a- 
pele pîrîului Braia și de o 
livadă cu cireși.

Desculți, copiii alergau pe 
maidan după mingea încropi
tă dintr-un ciorap rupt, șter
pelit de acasă, pînă ce ador
meau osteniți de alergătură 
lîngă niște mărăcini.

Oare a visat vreunul din
tre ei că va veni o primăva
ră care va transforma mai
danul cu bălăriile lui într-ur 
cartier cu apartamente con
fortabile, cu stație termică și 
încălzire centrală ?

...Întîi au sosit cîțiva ti
neri și au prins a bate țăruși 
după indicațiile inginerului.

Inginerul avea în mjini o har
tă — schița noului cartier^ 
cvartalul ИІ-Viscoza. După 
ce s-au terminat măsurătorile 
au început lucrările de săpare 
a fundațiilor. Au venit apoi 
zidarii. Zidurile blocurilor 
au prins a crește, a se înălța, 
peste două caturi pînă sus, 
la acoperiș, conturînd silue
tele noilor blocuri construite 
în acest an pentru mineri.

Entuziasmul constructorilor 
a născut inițiative prețioase 
puse în slujba realizării de 
economii de materiale și 
timp, a unei mai bune cali
tăți a lucrărilor. Inițiatorii au 
fost cei mai buni de pe șan
tier — comuniștii. Moga Au
rel și Căpitanu Gheorghe,

Florea Moise, Istodor Vintilă 
și Berciu Gheorghe sînt doar 
cîțiva dintre ei.

Pe locul fostului maidan 
trei blocuri sînt în stadiu de 
finisare interioară și toate 
celelalte în lucru. Mai e pu
țin de făcut la zugrăvirea a- 
partamentelor și primele trei 
blocuri din noul cvartal își 
vor primi stăpînii — desculții 
de odinioară.

Peste pîrîul Braia al ora
șului Lupeni s-a construit o 
pasarelă ce va lega cvartalul 
II Viscoza cu noul cartier.

Pe șantier flutură un steag 
roșu și unul cu culorile Re
publicii. Pe fostul maidan e 
sărbătoare.

M. LAZUR
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INTERIORUL CASEI DE 
ieri итлдими-.

Trei lăzi de dinamită goale,
O masă șubredă dc brad, ’ АвмЯЬишЗ
Un pat proptit de un perete, деЯ șl
A cărui seînduri, veșnic cad

In colț un raft la fel ca restul 
De șubred și tot nevopsit 
Cu ceva farfurii de tablă, 
O oală, linguri și-un cuțit.

Mai populează golul casei 
O sobă spartă tip „Călan“ 
Și-o droaie de copii scheletici 
Sporind în fiecare an.

Necruțătoare peste toate 
Mizeria își puse semn, 
Rozând la rădăcina vieții 
Cum roade cariu-ncet în lemn.

Interiorul unei cocio abe de miner din trecut e 
pierdut undeva în negura vremurilor. El mai stăruie 
însă în amintirea minerilor vîrstnici care au trudit pe 
vremea tind stipîni pe bogățiile țării erau o mină de 
exploatatori. Azi, noul a luat peste tot locul vechiu
lui. Clișeul de față reprezintă un colțișor din aparta
mentul in care locuiește familia minerului Brustureanu 
Gheorghe de la mina Pelrila.

alte instalații industriale construite aici.

M..;

n-a putut cuprinde însă 
■ a vagonetelor fi mul-

Se înalță noi lăcașe de cultură
încercați să pătrundeți încă 

odată prin ungherele dc mult 
uitate ale amintirilor. Prin 
fața ochilor se vor perinda 
imagini din trecut. Erați și 
voi copii, copii de vîrstă șco- 
Iară. Doreați să învățați, dar 
nu aveați unde. Unii mai no
rocoși ajungeau totuși pe băn
cile vreunei școli.

Amintiți-vă de școlile pe 
care le aveați. O clasă strîm-

tă, construită din lemn prin 
a cărui crăpături vintul sufla 
în voie, cu ferestre mici prin 
care de-abia putea pătrunde o 
rază de soare și cu bănci scîr- 
țîind la orice mișcare. în el 
vreo câțiva copii îmbrăcați în 
zdrențe, tremurînd de frig 
Aceștia erau copii de mineri 
și țărani.

întrerupeți acum firul a- 
mintirilor și priviți realitatea

nouă de azi. Peste tot se 
înalță școli noi, cluburi, ca
se de cultură etc. Privește 
la felul cum învață copiii 
noștri. Săli noi, luminoase 
•ncăpătoare cu mobilier nou, 
cu profesori și învățători care 
iubesc copiii. Iată de exemplu, 
ia Uricani se înalță o nouă 
școală, o școală în care vot 
putea învăța aproape 640 de 
elevi. O școală asemănătoare 
se ridică și în noul cartier 
al orașului Petroșani.

Sa încercăm a cunoaște mai 
bine aceste lăcașe de cultură. 
Ambele clădiri, de construcție 
modernă, cu două etaje cu
prind cîte 16 săli de dasă 
avînd încălzire centrală. Cei 
aproape 640 de elevi care pot 

medîcâTșI 
albele. Dar anul aces-' - 
ta fiii minerilor au primit 
cu bucurie mărirea și renova
rea unor școli ca Școala de 7 
ani nr. 1 din Petroșani, Școa
la medie din Vulcan și multe 
altele. In cei 13 ani de la 
proclamarea Republicii noas
tre Populare, în Valea Jiului 
s-au ridicat multe alte lăcașe 
de cultură.

C. COTOȘPAN

Pe lingă alte lăcașe de cultură, în acest an minerii lo- 
neni au primit în folosință o sală de spectacole de toată 
frumusețea. După cum se vede și din clișeul nostru, ușile ei 
sînt larg deschise invitînd parcă pe mineri să vină la spec
tacole.

E

I Cel mai nou bloc maga- > 
? zin din cartierul construit S 
J în anii republicii în centrul j 
$ orașului Vulcan! Fra-* 
< tele mai mare al blocu- 
? lui magazin pe care îl pre- 
> zentăm este situat de cea- 
S laltă parte a străzii fi ere,* 
$ pe lîngă alimentară, o co- 
î fetărie și un magazin de 
l confecții.

MINER
A Z I

mult de-atunci. Interiorul,
Din colonia de pe Jiu, 
îmi trece vag pe dinainte 
In clipa astam care scriu.

In blocuri largi, noi, 
luminoase

Azi nu mai recunoști decorul 
Un radio pe-o etajeră 
înveselind interiorul.

Te face să te crezi aievea 
Ca-n basme, într-un mic palat 
Unde domnește fericirea 
Poporului descătușat.

Cu frunțile înseninate 
Minerii noștri drum deschid 
Strînși cu încredere deplină 
In jurul scumpului Partid !

C. SASAREANU
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Cu fata sppe viitop
anul 1960 seImbătrînit,

pregătește să plece la... pen
sie cu gîndul bun de ari face 
loc tânărului 1961. Pe Valea 
Jiului anul ce-i pe ducă lasă 
un bilanț bogat ce nu poate 
fi cuprins în cîteva rînduri. 
O fi plecând anul 1960 fără 
putința de a se întoarce, dar 
despre el își vor aduce de 
multe ori cu bucurie aminte 
cei peste 600 mineri și alți oa
meni ai muncii din Valea Jiu
lui care în acest an s-au mu
tat în apartamente noi și spar 
țioase. Și aceasta prin grija 
nemărginită ce o poartă par
tidul, părintele bun, care pen
tru a asigura condiții de via
ță la nivelul anilor fericiți

1961. Pe Valea

pe care îi trăim a alocat în 
1960 numai pentru construi
rea de locuințe în Valea Jiu
lui 60.000.000 lei.

Anul 1960 se z'duce, dat 
construcțiile rămîn. Lingă ce
le vechi de cîteva luni se înal
ță altele noi. La Petroșani 
șase blocuri cu 192 de apar
tamente se alătură celor ter
minate. Pe lîngă aces
tea se mai înalță două blo
curi cu 64 de apartamente. 
Blocuri 
iese 
can,

constru- 
Vul- 
alte 
vor 

anul

noi se 
și la Lupeni, 
Paroșeni și în 

localități. Constructorii 
munci cu hărnicie ca la 
alte sute de mineri să se 
mute în locuințe noi.
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Propunerile cetățenilor au prins viață
Experiența Comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului Pe
trila, arată că propunerile oameni
lor muncii sînt de 
pentru o mai bună 
orașului. în această 
putea da numeroase 
oglindesc interesul 
de rezolvarea unor 
podărești. Mai mulți cetățeni 
cartierul 7 Noiembrie au propus sfa
tului popular să ia măsuri pentru 
aprovizionarea în mai bune condi- 
țiuni a cartierului cu apă. Analizînd 
propunerea, comitetul executiv a 
făcut demersuri pentru mărirea de
bitului de apă. S-a montat

4000 metri 
bazinul de 

Gh. Gheor- 
asigurâ ne- 
petrileniior. 

zile urmează să se facă

un real folos 
gospodărire 

direcție 
exemple 
maselor 

probleme

s-ar 
care 
față 
gos- 
din

aproape 
pîoă la 

colonia
care se

ductâ cu diametrul de 300 mm. pe 
o lungime de 
de la Jieț și 
colectare din 
ghiu-Dej prin 
cesitățile de apă ale 
In citcva ~— — 
racordarea conductelor.

Condifii bune 
de locuit

In cursul acestui an 39 familii 
de muncitori preparatori de la 
Petrila printre care Perdi Ștefan, 
Kiss Iuliu, Grăescu loan, s-au 
mutat în apartamente noi.

Odată cu zecile de blocuri noi 
construite de stat, s-au ridicat 
ntxneroase locuințe individuale, 
construite de oamenii muncii cu 
împrumuturi acordate de stat. In 
ultimii ani, 2Q de muncitori de 
la preparația Petrila și-au con
struit case cu împrumut de stat. 
Printre aceștia se numără tov.
Stan Ileana, Pop Petru, Koble 
Martin, Popa Viorel, Moldovan 
Traian. Un sprijin efectiv au pri
mit acești tovarăși din partea co
mitetului sindicatului preparației 
Petrila și a conducerii adminiș- 

___  traflve care le-au pus la dlspozi-

Ajutoare materiale 
pentru membrii 

de sindicat
Sindicatele acordă numeroase 

ajutoare membrilor de sindicat 
cu greutăți familiare. In acest 
scop, Consiliul sindical local a 
avut prevăzut în bugetul său pe 
anul 1960, la capitolul „Ajutoare 
materiale pentru membrii de sin- 
|dicat“, suma de 793.636 lei, care 
a fost repartizată comitetelor 
sindicatelor din localitățile Văii 
•huliți, spre a fi repartizată oa
menilor muncii.

In anul I960 comitetul sindi
catului minei Petrila a acordat 
membrilor de sindicat cu anumite 
greutăți familiare ajutoare care 
îr umează peste 7000 lei. Prin
tre oamenii muncii care au fost 
ajutați de sindicate se numără 
tov. Domnișoru Gheorghe, Bar
tha IuUu, Moldovan Iosif și alții.

nd se extrage târiiue 
le calitate...

...se pot obține însemnate econo- 
n* i peste plan prin bonificații. în
cheind calcularea prețului de cost pe 
noiembrie, la multe exploatări con
tabila au adăugat la sumele eco
nomisite prin reducerea consumuri
lor de materiale, prin scăderea cote
lor de amortismente și la celelalte 
elemente și sume mari obținute ca 
bonificații pentru cărbunele de ca
litate trimis la preparații. Așa 
de exemplu, la mina Petrila boni
ficațiile însumează 271.000 lei, iar 
la Aninoasa peste 207.000 lei.’ In 
noiembrie minerii de la Aninoasa 
au extras cărbune cu un conținut 
de umiditate mai redus cu 1,4 la 
șută dedt cel admis și cu granu- 
lație îmbunătățită cu 5,2 la sută fa
ță de normă. Aii obținut bonificații 
de peste 60.000 lei și minerii de la 
Vulcan, iar cei de la Uricani 30.000 
lei. Țață deci ce înseamnă să se ex
trage cărbune cu șist cît mai puțin 
ta d, să se aleagă conștiincios piatra 
din cărbune.

De asemenea, la propunerea ce
tățenilor Muntean loan al Vasiei și 
Muntean Gheorghe, în satul Taia 
s-au construit cu ajutorul I. F. Pe
troșani două poduri a căror valoa
re se ridică la aproape 30.000 lei. 
in satul Popi, mai mulți cetățeni, 
printre care tov. Popa Gheorghe, 
Preda Nicolae și Matei Aron, au 
propus ca pentru evitarea inunda
țiilor să fie canalizată albia Jiului. 
Studiindu-se această propunere s-a 
constatat că există posibilități de 
a se trece la săparea unui canal. 
Cu sprijinul efectiv al sătenilor în 
satul Popi a fost canalizată albia 
rîului pe o lungime de peste 100 
m.l. înlăturîndu-se astfel pericolul 
inundațiilor. La propunerea unor ce
tățeni din Jieț, în acest sat, s-a 
construit un pod nou în valoare de 
aproximativ 15.000 lei.

Tot ca urmare a propunerilor fă
cute de cetățeni, cooperativa meș
teșugărească „Jiul" Petroșani a des
chis în orașul Petrila o unitate de 
coafură. De asemenea, ca urmare 
a propunerii făcute de muncitorii 
minei Petrila, conducerea I.C.O. 
Petroșani a luat măsuri ca autobu
zele să circule începînd cu orele 
4,30 iar traseul să fie prelungit pî
nă în strada Gh. Apostol din fața 
minei Petrila.

Aceste cîteva exemple arată că 
una din sarcinile importante care 
stau în fața Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Petrila, 
este rezolvarea atentă și la timp a 
sesizărilor oamenilor muncii, a pro
punerilor și nevoilor de zi ou zi ale 
populației.

La rezolvarea diferitelor proble
me gospodărești, un real sprijin a- 
duc deputății sfatului popular.

mult

f Urmare din pag, l-a)

mult participarea oamenilor mun
cii ia conducerea și gospodărirea 
mîtie vâ copslitul o etapă de noi 
înfăptuiri in dezvoltarea social- 
culturală a Văii Jiului, în ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii. In anul care vine vo
lumul investițiilor pentru lucrări 
social-culturale și de gospodărire 
comunală se ridică la aproape 
27.700.000 lei. Din această sumă 
se vor construi 430 apartamente 
pentru 
lei se 
nizări 
pentru 
mului 
însemnate se vor folosi pentru 
extinderea rețelelor de apă pota
bilă, canalizări, pentru extînde-

oamenii muncii, t.700.000 
vor cheltui pentru moder- 
de străzi, iar 500.000 lei 
terminarea asfaltării dru- 
Petroșani—Petrila. Sume

Ajutor concret organizațiilor U.T.M. din
In sala de festivități a clubului 

muncitoresc din Lupeni a avut 
loc recent plenara comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Lupeni la care 
au participat și birourile organi
zațiilor de bază, comandanții bri
găzilor de muncă patriotică, pro
pagandiștii învățămîntului politic 
U.T.M., tineri fruntași în pro
ducție. Darea de seaimă prezen
tată în fața plenarei de către tov. 
Aramă loan, secretarul comitetu
lui orășenesc U.TiM., a scos în 
evidență contribuția tineretului 
din orașul Lupeni la îndeplini
rea sarcinilor care au stat în fața 
întreprinderilor și instituțiilor 
din localitate.

Tineretul din orașul Lupeni, 
mobilizat de organizațiile U.T.M., 
a subliniat darea de seamă, a a- 
dus o contribuție «de seamă la spo
rirea _ producției, productivității 
muncii și realizarea de economii. 
Cele pește 70 brigăzi de tineret 

la anină, în care sînt cuprinși 
2.400 tineri, au adus o contribu
ție importantă la extragerea ce
lor 1.268 tone cărbune .peste plan 
•de către colectivul minei Lupeni. 
Cele mai bune rezultate au fost’ 
obținute de brigăzile conduse de 
* еіек Ioan, Spînu Petru. Impor
tante realizări în producție au ob
ținut și tinerii de la Filatura Lu
peni, preparație, de pe șantierul 
de construcții și din alte unități.

Tineretul din Lupeni a între-

Preocupări de fiecare zi
— In tinerețea mea, povestea un 

miner bătrîn tinerilor adunați la 
clubul din Lonea, nu aveam decât 
două preocupări. Prima să mergem 
la șut pentru a ne cîștiga existen
ța și, a doua să ne înfundăm în 
circiumă pentru a mai uita de a- 
marul vieții. Azi vin la club aproa
pe în fiecare zi și rnă simt și eu 
alt om, parcă mai tînăr, în clo
cotul tineresc de aici, unde fie
care are atîtea preocupări care de 
care mai frumoase...

Biblioteci, cărți, 
cititori

10.000 de volume aranjate intr-o 
ordine desăvîrșită în rafturi, o ade
vărată comoară, un nesecat ~ izvor 
de cunoștințe noi, de învățăminte 
folositoare stau la dispoziția citi
torilor din Lonea.

Frecventarea bibliotecii este acum 
o preocupare permanentă a peste 
1500 de oameni care și-au înscris 
numele pe fișele de cititori. Comi
tetul sindicatului minier se stră
duiește să vină în întâmpinarea a- 
cestei preocupări creînd cititorilor 
condiții cît mai bune de studiu, 
pentru că azi lectura oricărei cărți 
s-a transformat într-un adevărat 
studiu din partea celor care doresc 
să cunoască cît mai multe.

Pentru a duce cartea cît mai 
aproape de oameni, s-au organizat 
peste 20 de biblioteci volante și de 
casă. Pe lingă majoritatea acestora 
s-au format și cercuri de citit în 
care zeci de femei se întîlnesc și 
discută literatură. Numărul celor 
care împrumută cărți de la biblio
tecile volante a ajuns la peste 500 
și numărul total al cititorilor din
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ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
rea rețelei electrice și alte lu
crări edilitare. In cursul anului 
1961 vor îi construite două com
plexe cooperatiste pentru deser
virea populației, la Petroșani și 
și cea sanitara. *“ "n"

Pășind cu fermitate pe calea 
înfăptuirii Directivelor celui de-al 
ІІІ-lea Congres al P.M.R. oame
nii muncii se vor bucura pe de
plin de roadele muncii lor, viața 
lor va deveni tot mai îmbelșu
gată.

Privind cu încredere spre vii
tor, oamenii muncii din Valea 
Jiului, alături de întregul popor 
romîn, vor lupta cu forțe sporite 
pentru înfăptuirea grandiosului 
program ide înflorire a patriei 
noastre noi, elaborat de cel de-al 
ІІІ-lea Congres al partidului, pen
tru desăvîrșirea construcției so
cialiste in patria noastră.

prins în cursul acestui an un ma
re număr de acțiuni de folos ob
ștesc. Brigăzile de muncă patrio
tică din oraș au efectuat în acest 
an 94.000 ore muncă voluntară 
la refacerea patrimoniului fores
tier, amenajarea parcului „6 Au- 
igust“ și de spații verzi, la colec
tarea a 250 tone fier vechi, rea- 
lizînd peste 90.000 lei economii. 
Fruntașe în acțiunile de folos ob
ștesc sînt brigăzile de muncă pa
triotică de la preparație, Filatu
ra Lupeni, printre care cele con
duse de Spiridon Ioan, Bălșoiu 
Constantin, Mazăre Vasile.

Plenara a apreciat că comite
tul orășenesc și organizațiile de 
bază au obținut bune rezultate și 
în privința educării comuniste a 
tineretului. In cele 128 cercuri și 
cursuri politice sînt încadrați peș
te 3.500 tineri, iar aproape 200 
tineri muncitori au fost îndru
mați să urmeze cursurile serale 
ale școlii medii. Comitetul orășe
nesc^ și birourile organizațiilor de 
baza au avut o mai mare preo
cupare pentru atragerea tineretu
lui Ja activitatea cultural-educa- 
tiva; Aproape 200 tineri activea
ză în diferite formații artistice 
de amatori în cadrul clubului.

In privința organizării timpu
lui liber al tineretului, a fost cri
ticat comitetul U.T.M. de la pre
parație care a neglijat atragerea 

Lanta crește mereu ca o dovadă a 
setei de cultură din ce în ce mai 
mare a oamenilor. Aceasta rper£e 
însă în același pas cu posibilitățile 
care le au la dispoziție cititorii. 
lună de lună fondul de cărți al bi
bliotecii crește mereu. Numai în 
luna decembrie s-au procurat încă 
450 noi volume în valoare de 5.5U0 
lei.

In fața scenei
Afișe mari, colorate în roșu, a- 

duceau sîmbătă la cunoștința cetă
țenilor din Lonea vestea că dumi
nică și luni seara va avea loc, tn 
noua sală, spectacolul cu piesa „Un 
musafir picat din cer", comedie m 
trei acte de Karoly Sandor, ror 
mafia de teatru de amatori de pe 
lîneă clubul minier a pregătit _ a- 
ceastă piesă atît în limba romina 
cît și în limba maghiară. Duminica 
» luni În fața scenei, în fotoliile 
'din noua sală au luat loc mineri 
cu familiile lor, muncitori, inte
lectuali. Au venit să i î ca ae 
atâtea alte ori, pe tovarășii lor 
de muncă, de data aceasta pe scena 
interpretînd diferite roluri.

o seară obișnuită
Deși are un anumit program, clu

bul din Lonea пи-și închide ușa 
toată ziua. In special seara clubul 
devine neîncăpător : biblioteca 
plină de cititori, sălile freamatade 
repetiții. Și e doar o seara obișnui 
tă Oamenii vin aici in timpid lor 
liber aoînd fiecare o anumita pre
ocupare. Ceea ce încă lipsește le 
Ut club sînt instructorii artistici pen 
tru dansuri, brigadă artistică de 
gitație etc. Ei pot fi ușor recrutați 
dintre absolvenții Școlii populare 
de artă din Petroșani și antrenați în 
muncă în cel mai scurt timp. Por 
mafiile artistice de amatori îi aș-

MIHAIL DUMITRESCUI INSTITUTUL DE MINE
Institutul de mine „Gh. Gheor- 

ghe Giieorghiu-Dej“ Petroșani 
aduce la cunoștința studenți
lor cursurilor fără frecvență că 
de la data de 3 ianuarie 1961 or
ganizează cercuri de studii, 
care vor funcționa marțea și 
joia între orele 16,30—20,30.

La aceste cursuri pot parti
cipa și studenții înscriși la in
stitutele de învățămînt superior 
din alte centre universitare.

înscrierile se fac la secreta
riatele facultăților pînă la data 
de 3 ianuarie 1961.

tinerilor la activitatea cultural- 
educativă. Din cei peste 160 ute- 
miști de la preparație doar doi ti
neri participă la activitatea cul
turală din cadrul clubului.

Un rezultat valoros țp activi
tatea organizațiilor U.T.M. îl con
stituie și faptul că în cursul a- 
nului curentf în rîndurlle U.T.M. 
au fost primiți 370 tineri.

Luînd cuvîntul în cadrul ple
narei, mai mulți particip anți, 
printre care tov. Bană Stan, Du
mitrescu Ioana au criticat comi
tetul orășenesc pentru unele lip
suri în îndrumarea organizațiilor 
de baiză U.T.tM. A fost criticat 
tov. Leoveanu Gheorghe, respon
sabilul cu învățămîntul politic în 
comitet, care nu a urmărit felul 
cum se desfășoară învățămîntul 
politie U.T.M. în organizația de 
bază.

Participants la discuții au ce
rut membrilor comitetului orășe
nesc U.T.M. să se deplaseze oral 
des la organizațiile de bază și să 
acorde un ajutor concret comite
telor șj organizațiilor U.T.M.

Hotărîrea adoptată de plenară 
a stabilit numeroase măsuri me
nite să ducă la întărirea activită
ții organizațiilor U.T.M. pentru 
mobilizarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan pe anul 1961 
pentru. îmbunătățirea educării co
muniste a tinerilor.

A. JUCA

TELEGRAME
EXTERNE

Pleaaia l. L îl P. I. 
iii Ginii

BERLIN 29 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist din Germania a a- 
probat în unanimitate, la plena
ra sa care a avut loc la Hamburg 
documentele adoptate la Consfă
tuirea de la Moscova a reprezen- 
fanților partidelor comuniste și 
muncitorești. La 28 decembrie 
postul de radio „Freiheitesender, 
904‘* a difuzat un comunicat în ■ 
care se spune că Max Reimann,, 
prim-secretar al C.C. al P.C. dini 
Germania, a vorbit despre Con
sfătuirea de la Moscova. Corni-*1 
tetul Central, se subliniază în 
comunicat a adoptat o rezoluție 
în care se subliniază marea Ітп 
portanță pe care o prezintă pen
tru forțele păcii din R.F.G. De- : 
clarația și Apelul către popoarele | 
din lumfea întreagă adoptate la 
Consfătuirea de la Moscova. In 
hotărîrea C.C. al P.C. din Ger
mania sînt stabilite de asemenea 
sarcinile imediate ale partidului 
comunist în lupta împotriva înar
mării atomice și legislației excep
ționale, pentru pace și drepturi 
democratice.

La Havana a sosit o delegație 
a tineretului sovietic

HAVANA 29 (Agerpres). —
TASS transmite :

La invitația Asociației tinerilor 
I insurgenți din Cuba, la Havana 

a sosit o delegație a tineretului 
, sovietic condusă de S. Pavlov, 

prim-secretar al C.C. al U-T.C.L. 
I Delegația tineretului sovietic 
i va participa la festivitățile cu pri

lejul celei de-a doua aniversări 
a revoluției cubane și va face o 
călătorie prin Cuba.

----- O-----
UlniIGlU OUT ІІфІІс 

în provincia Bin Oinh 
de autoritățile ngodinhdiemtote

HAiNOI 29 (Agerpres).
La 25 noiembrie autoritățile din 

provincia sud-vietnameză Bin 
Dinh au trimis în „mjsiune spe- * 
cială“ în satele Fuong Moi și j 
Da Ban un detașament de pedep- f 
sire. Fără nici un motiv soldații I 
din detașamentul de pedepsire I 
au prins patru tineri țărani, care ' 
lucrau pe cîmp în apropiere de 
satul Fuong Moi, și i-au împuș-! 
cat apoi într-un grajd.

La Da Ban asasinii din sluj
ba lui Ngo Dinh Diem au strîns 
pe toți locuitorii aflați în acel 
moment în sat și i-au închis în- i 
tr-o casă căreia î-au dat foc. Vie-1 
timele acestei represiuni singe-’ 
roase au fost 14 femei. 12 copiii 
și doi bătrîni. Bandiții au a- 
runcat în casa cuprinsă de fia-- 
Sri o femeie cu un prunc în bra

țe, precum și un copil de trei ani. 
Apoi au ras de pe fața pămîntu- 
lui întregul sat, ucigînd 35 de 
locuitori.

Crimele săvîrșite de autorită-. 
țHe lui Ngo Dinh Diem au stîr- 
>nit indignarea profundă a popu
lației provinciei Bin Dinh și a 
întregului popor vietnamez.

----- O-----

Guvernul englez 
trimite în grabă trupe 

în Uganda
LONDRA 29 (Agerpres). —* 

TASS transmite :
Ziarul „Daily MaiT* anunță 

că guvernul englez trimite în 
grabă trupe din Kenya în Ugan
da al cărei popor cere eliberarea 
imediată a țării care se află sub 
stăpînirea englezilor. Se știe că 
recent guvernul englez a respins, 
un memorandum în care Uganda 
cere să i ee acorde independență 
la sfîrșitul acestui an.

La 28 decembrie au și sosit din 
Kenya în Uganda 500 de soldați 
englezi. Misiunea lor este de a 
împiedica prin forța armelor po
porul Ugandei să proclame inde
pendența și să se elibereze de sub 
dominația colonialistă a Angliei,



STEAGUL ROȘU

MOSCOVA 29 (Agerpres).
m~e.C°-mUni?tu' t0^ oamenii sovietici au întîmpinat cu profund in- 
*TÎ?S. ?! aprobare unanimă istoricele documente — Declarația Con- 
lu1t"c3hvrepreZentain-'л-Г РагИ<1е,°г comuniste și muncitorești și Ape
lul către popoarele din lumea întreagă. ’ P

UnîU,lea S°y.îetica adunări «k activului
i" măL™, , U S’ Ja «re se discuta rezultatele Consfătuirii 

hrî • n sco.\^,,n aceste adunări, la care prezintă expuneri membri ai Prezidiului C.C. al P.C.U. S. și membri ai C.C. “1 KCU S 
mond ală s'î tărîe faptnI că 'nîȘCarca comu
cnntemJrJt’eRătiL T’ Jnf,uentă Hă politică a
MosmSTX doci"nente,c adoptate la Consfătuirea de Ia
program de ? într“ga ?menire progresistă drept un

p’ata ta «** ’**'• рел»

Rebelii din Laos
HANOI 29 (Agerpres).
Postul de radio „\ocea Patet- 

Lao" anunță că în cursul unei 
lupte care s-a desfășurat la Tham 
La (provincia Xieng Huang) u- 

Patet-Lao au 
unitate rebelă 
oameni.

nități ale trupelor 
scos din luptă o 

evaluată la 200 de

★

: Mișcarea grevistă ; 
: în America Latină • 
J NEW YORK 29 (Agerpres). $
• Montevideo, capitala Urugua- ț 
. yului, oraș de 1.000.000 de lo- » 
, cuitori, a fost paralizat la 28 ț 
J decembrie de o grevă generală î
* de 24 de ore. Ziarele nu au *ф MCUCLC I1U. dU .

♦ aparul, autobuzele șii tram va- 4J -- --- 1_A . i
•

• •4 t 
I

i _______ __ _
І marea Confederației Generale a
• Muncii în sprijinul revendică-
• rilor de mărire 
; ★
• L,a. Caracas, capitala Vene-
• zțieiei, ziarele „Ultimas Noti- 

cias", „La Esfera" 
Mundo'1, proprietatea 
Cesar Capriles, și-au 
dat apariția. Muncitorii 
pectarea contractului

:9
♦♦

I
4♦
1
«

iele nu au circulat, cinemato- î 
grafele și teatrele au fost în- j 
chise, fabricile nu au lucrat, т 
portul a rămas pustiu. Cea J 
mai mare parte a magazinelor J 
au tras obloanele. Greva, a t 
doua de acest gen în ultimele ♦ 
luni, a fost declarată la che- î

a salariilor. «
І

și „ei : 
familiei J 
suspen- J 
cer res- * 

- . , . ,-------- — colectiv »
încheiat anterior. Familia Ca- * ptlvo ov xjjjvaixs. ț •

* iO grevă de scurtă durată a | 
afectat la 29 decembrie princi- ț 
palele nouă ziare din Buenos • 
Aires, capitala Argentinei. Gre- ♦ 
viștii protestează împotriva de- î 
ciziei guvernului de a folosi și j 
în alte scopuri fondurile alocate ♦ 
pentru pensiile muncitorilor ti- • 
pografi din presă. (U.P.I.). £

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

; Peste 1900 sate poloneze 
electrificate în 1960
VARȘOVIA 29 (Agerpres).
Anul acesta s-a aprins lumina 

electrică în peste 1.900 de sate 
poloneze. In prezent în Polonia 
sînt electrificate 57 la sută din 
numărul total al satelor.

In viitorul cincinal (1961-1965) 
vor primi lumină electrică ftică 
aproximativ 600.000 de gospodă
rii țărănești șj 750 de gospodării 
agricole de stat. Se vor construi 
65.000 km. de linii pentru trans
portul energiei electrice. Statul 
va aloca în această perioadă pes
te 4 miliarde de zloți pentru e- 
lectrificarea regiunilor rurale.

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao" a transmis la 28 decembrie 
o declarație a conducerii orga
nizației din provincia Vientiane 
a Partidului Neo Lao Haksat în 
legătură cu luptele din capitala 
Laosului, Vientiane.

Pentru a salva viața populației 
pașnice a orașului și pentru a e- 
yita jertfele inutile, pentru a păș
tea monumentele istorice și va
lorile orașului, se spune în de
clarație, guvernul prințului Su- 
vannaFumma a ordonat trupelor 
sale să se retragă din oraș și să 
continue lupta în afara acestuia. 
In prezent se duc lupte în apr o- 
piere de Vientiane și în alte re
giuni ale țării.

Țrupele guvernamentale în 
strînsă colaborare cu forțele Pa
tet Lao și cu sprijinul activ al 
populației dau lovituri grele re
belilor. Au fost scoase din uz 
multe tancuri, automobile blinda
te și alte mijloace tehnice de răz
boi ale inamicului.

Concomitent cu aceasta unită
țile de luptă Patet Lao atacă

suferă infrlngeri
rebeli la Luang-Prabang. In pro
vinciile Xieng-Kunag și Kammon 
forțele Patet Lao au cucerit de 
la rebeli multe puncte de sprijin 
printre care Kham-Ket, Paguoi 
și Thapacion, și au lansat o o- 
tfensivă asupra orașului Thahhet.

In provincia Savannaket (su
dul Laosului) a fost cucerit punc
tul de sprijin Bolafa și a fost 
luată sub control șoseaua mili
tară nr. 9. In regiunea orașului 
Pakse forțele Patet Lao au scos 
pe inamic din localitatea Fiafai 
și au izolat șoseaua Muong-Kong. 
In provincia Saravan au fost e- 
liiberate punctele fortificate Dak- 
Giung, Gea-Van, San-Si și se 
desfășoară ofensiva asupra ora
șului Attope.

Retragerea trupelor noastre 
din Vientiane, se subliniază în 
declarație, nu înseamnă cîtuși de • 
puțin că am fost înfrînți, Poporul 
Laosului poate să fie convins ca 
și pînă acum de victoria noastră 
finală.

Ша prliind mutarea legii 
elettarale la perioada alegerilor 

pestra fanera inferioară
TOKIO 29 (Agerpres). TASS / 
Organele de poliție din Japo- \ 

nia au tenminat în linii mari an
cheta privind încălcarea legii e- 
lectorale în perioada recentelor 
alegeri pentru Camera Inferioară 
a Parlamentului, anunță postul 
de radio Tokio.

Direcția centrală a poliției a 
comunicat că pînă la 28 decem
brie au fost înregistrate 15.500 
ide contravenții la legea electo
rală. Au fost reținute 30.Q87 per
soane dintre care 3.578 au fost 
arestate. In comparație cu ale
gerile parlamentare din anul 
1958, numărul contravențiilor la 
legea electorală și numărul per
soanelor reținute a crescut în a- 
cest an cu 50 la sută.

Se anunță că 87 la sută dintre 
cei care au încălcat legea electo
rală s-au făcut vinovați de mi
tuirea alegătorilor. \

I/. A. sprijină dezvoltarea 
f lotei navale a Spaniei franchiste 
LONDRA 29 (Agerpres).
Statele Unite depun eforturi 

anunță la 28 decembrie corespon
dentul din Madrid al ziarului 
„Guardian". începînd din 1954 
S.U.A. au predat Spaniei 22 de 
nave militare, printre care rinei 
contratorpiloare și un submarin, 
precum și 18 nave de desant. In 
același timp cu ajutorul Si.U.A. 
se realizează un larg program de 
modernizare a flotei spaniole,

care va costa 42 de milioane 
dolari.

pe

de

la Rota, în apropiere de Gadiz. 
Construcția ei se va termina cu- 
rînd. Această bază va putea 
primi naive militare de mare to
naj. Corespondentul arată că a- 
mericanii folosesc deja bazele 
militare aeriene de la Torrejon, 
Saragossa și Moron care se află 
sub controlul total al comanda
mentului aviației strategice a 
S.U.A.

Anal speranțelor neîmplinite
$l al decepțiilor” In economia S.V.A.

NEW YORK 29 (Agenpres). 
Economiștii americani califică, 

mi fără temei, anul 1960 drept 
„anul speranțelor neîmplinite și 
al decepțiilor". Pronosticurile op
timiste ale „profeților" burghezi 
s-au spulberat cu aceeași repezi
ciune ca și anul trecut.

Primele semne ale înviorării e- 
conomiei S.U.A. după criza din 
1957—1958 au fost proclamate de 
către reprezentanții oficiali ai 
Washingtonului precum și în pre- 
eă drept „începutul unui avînt 
vertiginos", „startul unui dece
niu de prosperitate fantastică" 
etc. Potrivit expresiei ziarului 
„New York World Telegramm and 
Sun", prorocirile despre un a- 
propiat „boom" „se vindeau cu 
un ban duzina". In raportul său 
prezentat Congresului în ianua
rie, președintele Eisenhower dă
dea asigurări că anul 1960 va fi 
anul unei „prosperități fără pre
cedent" în Statele Unite.

Nici un nor nu întunecă pers
pectivele dezvoltării economiei 
S.U.A., asigura comentatorul zia
rului „Christian Science Moni
tor". Acest an al unui nou 
„boom", scria plin de entuziasm 
comentatorul Rogers al ziarului 
„New York Herald Tribune",, va 
fi anul celei mai vertiginoase 
prosperități din istoria noastră'. 
Aproape toți indicii economici vor 
crește, iar diagramele prosperită
ții se vor înălța spre noi culmi 
amețitoare. Comentatorul, White

ide la „Christian Science Moni
tor" afirma chiar că afaceriștii 
americani „cunosc în prezent su
ficient de bine declinul pentru 
a-1 preîntâmpina". Declinul nu 
mai este inevitabil, spunea el.

Dar „boom-ul" a durat însă 
deosebit de puțin. Încă din fe
bruarie și martie indicii sistemu
lui federal de rezerve au înre
gistrat o scădere a producției in
dustriale. „Boom-ul“, căruia ’ 
făcuse atîta reclamă, nu a 
loc.

Ga de obicei, dezmeticirea 
rocilor nu a ținut pasul cu 
luția evenimentelor. După decli
nul producției din martie, ei au 
prezis un avînt în iunie. Indicii 
care au provocat decepție la mij
locul verii i-au determinat să 
„amine" începutul „boom-ului" 
pentru cel de-al patrulea trimes
tru al acestui an. După cum a- 
firmau ei, „economia S.U .A. se 
va ridica la culmi impresionante 
pentru istorie". Abia noua scă
dere a producției din septembrie, 
octombrie și noiembrie, însoțită 
de o creștere a șomajului neobiș
nuită pentru această perioadă a 
anului, i-a constrîns pe economiș
tii americani să recunoască re
troactiv că economia Statelor U- 
nite se află încă de cîteva luni 
stare de „declin".

Și revista „Businessweek" 
fost nevoită să recunoască că 
conomia S.U.A. trece printr-o pe
rioadă de declin. Acest lucru,

i se 
avut

pro- 
evo-

în

a 
e-

scrie revista, este rezultatul mo- 
idificărilor foarte importante care 
au avut loc în economia S.U.A. 
și în relațiile ei cu lumea exte
rioară. Reiferindu-se la părerea 
economiștilor americani, „New 
York Herald Tribune" subliniază 
că primele șase sau chiar nouă 
luni ale anului 1961 vor fi mar
cate prin continuarea declinului 
industrial în S.U.A. Economiștii, 
scrie ziarul, și-au îndreptat pri
virile spre anul 1961 și au ajuns 
la concluzia că activitatea econo
mică va scădea.

Noul președinte, scrie ziarul 
„New York Times", va avea de 
înfruntat serioase probleme eco
nomice cînd își va ocupa postul 
în ianuarie.

Intr-adevăr, economiștii ame
ricani, au în prezent foarte pu
ține motive să manifeste opti
mism. In luna noiembrie volumul 
producției industriale a fost în 
S.U.A. cu 5,4% sub nivelul din luna 
ianuarie. In cea de-a doua jumă
tate a anului capacitatea de pro
ducție a siderurgiei a fost utili
zată rareori în proporție mai ma
re de 50 la sută. Se așteaptă ca 
în ultima săptămînă a anului 
1960 acest nivel să scadă pînă la 
39,4 la sută. Industriașii au a- 
nunțat deja reduceri ale investi
țiilor de capital în anul viitor. 
Comenzile se află la nivelul ce
lor mai slabe luni ale anului de 
criză 1958. Fuga aurului din Sta
tele Unite ia proporții fără pre-

♦ ir

NEW YORK. Ziarul „New 
York Times" relatează că Statele 
Unite și patru din aliațiî lor din 
cadrul pactului nord-atlantic 
(Belgia, Olanda, Italia și R.F.G.) 
au semnat un acord în valoare 

de 1500 milioane dolari care pre
vede ca în viitorii patru ani să 

se producă în Europa avîpane cu 
reacție americane de tip „F-104 
Starffghter" pentru forțele arma
te ale N.A.T.O.

TOKIO. La ședința Comisiei 
militare a partidului de guver- 

sd-uans» 

forma actuala Direcție a apără
rii naționale în Minister de Răz
boi. In cadrul aceleiași ședințe a 
fost discutat proiectul bugetului 
militar al Japoniei pe anul 1961.

SEUL. In Coreea de sud s-a a- 
nunțat că începînd de la 1 ianua
rie, un dolar american va fi echi
valent cu 1.000 de hvani (pînă 
acum el era echivalent cu 650

cedent. In anul 1960, rezervele 
de aur ale țării au scăzut cu 
1.500.000.000 de dolari. Circula
ția mărfurilor în interiorul țării 
este în scădere. Situația este di
ficilă și în industria construcții
lor. Ministerul Comerțului a și 
anunțat că potrivit calculelor 
sale în anul viitor producția de 
automobile va scădea cu 14 Ia 
sută. In luna octombrie capacită
țile de producție ale industriei au 
fost utilizate în proporție de nu
mai 79 la sută.

Din cele 149 de mari centre in
dustriale din S.U.A., 42 fac parte 
din categoria „regiunilor de de
presiune cronică". Numărul șo
merilor din țară a trecut de 4 mi
lioane. Se așteaptă ca în primele 
luni ale noului an el să se ridice 
la 6 milioane. Indicii prețurilor 
mărfurilor de larg consum con
tinuă să crească.

Desfășurarea întrecerii econo
mice dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
stîrnește o serioasă neliniște în 
cercurile guvernante din Statele 
Unite.

Făcînd o comparație între si
tuația țărilor socialiste ș.i situa
ția țărilor capitaliste, un comen
tator al ziarului „Christian 
Science Monitor" subliniază că 
U.R.S.S. continuă să dezvolte cu 
succes comerțul cu diferite state 
ale lumii și „nu suferă șocuri în 
economie". Subliniind într-un ar
ticol redacțional „dezvoltarea e- 
conomică rapidă a țării lui Hruș- 
ciov", ziarul „New York Times" 
vorbește în același timp cu neli
niște despre „indicii americani 
care provoacă decepție în S.U.A.".

livani). Aceasta este cea de a 
doua scădere în ultimul timp a 
cursului de schimb al hvanului 
sud-coreean. Ca și în cazurile pre
cedente, noul curs a fost fixat 
în urma presiunilor Washingto
nului.

TOKIO. In 1960 indicele pre
țurilor cu amănuntul a crescut în 
Japonia cu 3,4 la sută. Corform 
datelor oficiale, au crescut pre
turile la alimente, îmbrăcăminte, 
combustibil și alte mărfuri.

PARIS. Un nou stat african — PoQuhKa» Г'і---- 1 -- --- —-------
tează presa, președintele Sukarno 
a numit ca vicepreședinți ai nou
lui parlament al Indoneziei pe 
Suabamia, reprezentant al parti
dului național, M. H. Lukman, 
vicepreședinte al C.C. al Partidu
lui Comunist din Indonezia, și pe 
maiorul Mursalim, reprezentant 
al forțelor armate al Indoneziei. 
Președintele noului parlament 

este Arifin, fost vicepreședinte al 
vechiului parlament.

LONDRA. Canonicul John Col
lins, președintele Comitetului e- 
xecutiv al „Mișcării pentru dezar
marea nucleară'' a adresat preșe
dintelui De Gaulle o scrisoare în 
care protestează împotriva expe
rimentării unei noi bombe atomi
ce de către Franța.

REDACȚIA si АВМІИЫИТМІ! Fdroșaeî, Sțr. Gb. Glieorehiu-De| tir Se. Tel. interurban 322, automat 269.

PR06RAM DE RADIO
31 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică simfonică, 9,25 
Muzică de estradă, 12,00 Gîntece 
idin țări prietene, 13,05 Muzică 
din filmul „Darclee", 14,00 Mu
zică distractivă, 14,30 Soliști de 
muzică populară ramînească, 
15,20 Din repertoriul de cîntece 
al ansamblurilor noastre, 15,45 
Muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 Anul cultural 
1960 în țara noastră, 17,55 Con
cert de estradă, 18,30 Muzică 
populară romînească, 19,15 Con
cert de muzică din operete. PRO
GRAMUL II. 14,30 Muzică de 
balet, 15,00 Din folclorul popoa
relor, 16,30 Muzică corală romî
nească, 17,00 Jocuri populare ro- 
mînești, 17,30 Muzică ușoară, 
18,05' Vreau să știu (reluare), 
18,25 Pagini alese din muzica 
ușoară, 19,00 Mari cîntăreți ro- 
mîni de operă, 19,30 Concert in
terpretat de orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii. 
PROGRAMUL I și II. 20,05 In- 
tîmpinăm anul nou cu cîntec și 
voie bună, 20,30 Plugușorul lui 
Moș Țepușă, 21,00 Muzică din o- 
perete, 21,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 22,15—5;55
Program special pentru revelion.
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