
Proletari din toate țările, uniți-vă!

agui roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

îndeplinirea sarcinilor economice — 
In centrul atenției organizațiilor de partid

In aceste zile, 
primele din anul 
1961, colectivele 
minelor și între- 
prinderilor Văii 
Jiului muncesc cu 
un puternic avînt 
pentru îndeplini

rea cu cinste a sarcinilor celui 
de-al doilea an al șesenalului. 
Fiecare zi de muncă din noul an 
a fost încheiată cu succese în pro
ducție. Minerii exploatării Lu
peni — principala furnizoare de 
cărbune cocsificabil — au dat în
că de pe acum sute de tone de 
cărbune peste plan. In sectorul 

ZIII al acestei mine, sector care 
și anul trecut a deținut titlul de 
fruntaș, s-au extras în primele 
două zile de muncă ale anului 
cu 141 tone de cărbune în plus. 
Minerii din sectoarele II, III, IV 
de la mina Petrila, I, III de la 
mina Vulcan, sectorul I al mi
nei Uricani și din alte sectoare 

■ îndeplinesc și depășesc cu cinste 
prevederile planului pe 1961.

Succesele dobîndite constituie o 
vie expresie a hotărîrii minerilor 
Văii Jiului de a traduce cu fer
mitate în viață sarcinile econo
mice elaborate de cel de al III-lea 
Congres al P.M.R., de a îndeplini 
angajamentele de întrecere pri
vind REALIZAREA IN ACEST 

,AN A UNEI PRODUCTIVITĂȚI 
PE BAZIN DE CEL PUȚIN 1,100 
TONE PE POST, DE A EXTRA
GE PESTE PLAN IMPORTANTE 
CANTITĂȚI DE CĂRBUNE COC
SIFICABIL ȘI ENERGETIC, DE 
A REDUCE CONSUMUL DE 
LEMN DE MINĂ SUB 42,5 M.C. 
PE MIA DE TONE, DE A REA
LIZA ECONOMII LA PREȚUL 
DE COST DE CEL PUȚIN' 4,3 
MILIOANE LEI.

încep să dea rezultate măsurile 
luate de conducerile minelor, în
drumate de organizațiile de par
tid pentru asigurarea din timp 
д condițiilor necesare înfăptuirii 
sarcinilor pe noul an 1961, de 

comitetele sindicatelor, pentru cu
prinderea unui mai mare număr 
de muncitori și tehincieni mineri 
în întrecerea pe profesii.

Punînd în centrul activității lor 
înfăptuirea sarcinilor economice, 
organizațiile de partid sînt da
toare să mobilizeze masele la con
solidarea și dezvoltarea succese
lor obținute, să inițieze măsuri 
pentru îndeplinirea prevederilor 
planului pe 1961, a angajamente-

Au început cursurile de pregătire 
a canckdatilor pentru clasa a VlII-a

I

I

Vacanța a sosit dar nu pentru 
toți elevii. De acest lucru te con
vingi văztnd marea afluență de 
elevi la școli. Secretariatele nu 
mai prididesc cu lucrul. Elevii 
seraliști au încheiere de semestru, 
și ca la orice încheiere, tezele 
sînt nelipsite. Așa că pentru ei 
această perioadă nu este prea u- 

' șoară. Emoțiile i-au cuprins pe 
; toți. Dar emoții au nu numai 
I seraliștii ci și cei de la fără frec- 
I vență care în aceste zile susțin 
1 sesiunea de examene. Dar cei mai 
1 emoționați par a fi candidați! pert- 
' tru clasa a Vlll-a la cursurile șco- 
, Iii medii serale. Ei au începui 

cursurile de pregătire. De aceea 
zilnic la secretariatele școlilor din 

'Petroșani sau Vulcan, Patoșen 
sau Lonea, se prezintă tineri 
muncitori dornici de a-și completa 
studiile, de. a-și ridica nivelul de 
cultură generală.

La Petroșani...
Secretara Școlii medii serale 

din , Petroșani, tov. Blendea are 
mult de- lucru cu înscrierile. 

lor de întrecere, în fiecare sec
tor, la fiecare loc de muncă. E 
necesar să fie popularizat exem
plul înaintat al colectivelor sec
toarelor fruntașe, să fie studiată 
și extinsă experiența lor pozitivă, 
dar în același timp, trebuie acor
dată atenție sectoarelor care în- 
tîmpină greutăți, care rămîn în 
urmă. Aceasta este cu atît mai 
necesar cu cit, alături de nume

roase sectoare fruntașe, în minele 
Văii Jiului sînt unele sectoare ca 
re rămîn în urmă. La mina Pe
trila, de exemplu, unul dintre sec
toare, anume sectorul I, nu și-a 

îndeplinit planul. Aceeași situație 
au cunoscut-o în primele zile ale 
anului sectorul III de la Aninoa- 
sa, sectorul II de la mina Uri- 
cani și alte cîteva sectoare. Co
mitetele de partid din cadrul ex
ploatărilor au datoria de a ana
liza operativ cauzele rămînerii în 
urmă a acestor sectoare, de a 
determina conducerile lor tehni

co-administrative să ia de îndată 
măsuri de remediere a lipsurilor, 
a greutăților care frinează bunul 
mers al muncii. Organizațiile de 
bază din aceste sectoare trebuie 
să scoată la iveală lipsurile, să 
desfășoare o intensă muncă poli
tică de masă pentru înlăturarea 
lor, să repartizeze 
crete în acest scop.

La toate minele 
atît pe sectoare, cît 
tari, s-au întocmit 
dezbaterii cifrelor de plan 
1961, planuri de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să asigure 
îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere. Aceste planuri cuprind 
măsuri eficace privind extinderea 
tot mai largă a tehnicii noi, fo

losirea mai bună a utilajelor exis
tente, ridifearea nivelului de cali
ficare a muncitorilor, reducerea 
consumurilor de materiale, apli
carea tot mai largă a susținerilor 
moderne în vederea economisirii 
lemnului, îmbunătățirea calității 
producției etc. In sectorul III al 
minei Lupeni, de exemplu, s-a 
stabilit ca în acest an, să se trea
că în abatajele frontale la intro
ducerea unei noi organizări a 
procesului de producție, care să 
permită mutarea crațerului fără 
a mai fi demontat, ceea ce va 
permite o creștere substanțială a 
productivității muncii. La Ani- 
noasa, în abatajul frontal de aici,

sarcini eon

Văii Jiului, 
și pe exploa- 

cu prilejul 
pe

(Continuare in pag. 3-a)

Cursurile de pregătire au început. 
Chiar din prima zi s-au prezentat 
60 de candidați. Printre tinerii 
muncitori care s-au înscris la 
cursurile de pregătire se numără 
lăcătușul Faur Sabin, minerul Bu - 
ta Iosif, muncitoarea Drăgan Ma 
ria și lăcătușul Vrăjitoru Gheor- 
ghe de la E. M. Aninoasa, strun
garul Pădureanu Iosif și lăcătușul 
Bendea Dinu de la E. M. Petrila. 
Candidează de asemenea pentru 
clasa a VlII-a mulți tineri de la 
U.R.V.M.P. Printre primii care 
s-au înscris la cursurile de pregă
tire se află lăcătușul Spasiu A- 
lexandru, Lazăr losif și Lucaciu 
Vasile. Cursurile se țin de cite 3 
ori pe săptămînă, fiind frecventate 

regularitate de muncitorii care 
pregătesc în vederea probelor 
admitere în clasa VllI-a.

cu 
se 
de

...Și Ia Lonea
Cursurile de pregătire a candi- 

daților pentru clasa a Vlll-a au 
început și la Școala medie serală 
din Lonea. Dar numărul celor în
scriși la această școală este deo-
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In 4 zile 564 tone 
de cărbune peste plan

în primele patru zile lucrătoare 
din acest an minerii din Petrila 
au muncit cu avînt pentru obține
rea de rezultate cît mai însemnate 
în sporirea producției de cărbune, 
a productivității muncii, pentru în
făptuirea sarcinilor de plan pe a- 
nul 1961.

Fruntași în întrecerea socialistă î i 
aceste zile sînt minerii din sectorul 
III. îndeplinindu-și ritmic sarcinile 
de plan, ei au extras 301 tone căr
bune peste plan. Bine au muncit 
și colectivele sectoarelor II și IV 
care și-au întrecut sarcinile în to
tal cu 283 tone de cărbune. Prin
tre brigăzile care au înregistrat cele 
mai însemnate depășiri de plan se 
numără cele conduse de tov. Păsări
că Nicolae, Enache Chiriță, Nisto- 
reanu loan, Belu Sabin.

Brigada de reparat vagonete, de la sectorul de transport al mi
nei Lupeni,- condusă de Crișan Petru e bine cunoscută prin hăr
nicia'șl’ străduința de care dă dovadă în realizarea de economii. 
■Obiectivul fotografic i-a surprins pe membrii brigăzii după o zi de 

muncă. Zîmbesc mulțumiți. Au și dece. Numai în luna decembrie a 
anului trecut, brigada a realizat economii în valoare de 15.000 lei.

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

Ieri seara, un colectiv al Tea
trului de stat a prezentat pe sce
na din Petroșani spectacolul cu 
piesa „Celebrul 702“, o izbutită 
creație a dramaturgului Al. Mi- 
rodan, devenit cunoscut publicu
lui prin piesa ,.Ziariștii".

Premiera cu spectacolul „Cele
brul 702“ a fost prezentată în 
centrul feroviar Simeria la înce
putul lunii decembrie a anului 
1960. După aceea, colectivul de

camdată încă. mic. De la E. M. 
Petrila s-au înscris 20 de tineri, 
de la preparație numai 2, iar de 
la mina Lonea 8. Cifre mici față 
de numărul tinerilor care lucrea
ză la aceste exploatări. Comisiile 
de selecționare vor trebui să a- 
corde mai mult sprijin celor care 
doresc să urmeze școala medie se
rală. La această școală, 90 la su
tă din cei înscriși sînt absolvenți 
ai școlilor profesionale. Aceștia nu 
sînt obligați să frecventeze cursu
rile de pregătire și totuși nici unul 
dintre ei nu lipsește de la acestea.

Printre cei înscriși de la E. N. 
Petrila se numără mecanicul Cli
ca Nistor, lăcătușul Breteanu Au
rel, lăcătușul Sereș Vicențiu și al
ții iar de la E. N. Lonea lăcătu
șul Ignat Mihai, strungarul Gfi- 
reac Alexandru și instalatorul de 
apă В lor ea Traian.

C. COTOȘPAN
a

șcdlnfa Consiliului Central 
al Frontalul Democratici 

Populare
Sîmbătă îa amiază — la sediul său de la Palatul Republicii — 

avut loc ședința Consiliului Central al Frontului Democrațieia
Populare.

In ședință s-a examinat stadiul de pregătire a campaniei elec
torale.

Consiliul Central al Frontului Democrației Populare a adoptat 
măsuri privind organizarea adunărilor oamenilor muncii unde se 
vor face propunerile de candidați ai F.D.P. pentru alegerea de de- 
putați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare. De 
asemenea au fost adoptate măsuri în legătură cu desfășurarea mun
cii politice de masă în campania electorală.

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

Constituirea comisiilor electorale 
orășenești și comunale

In cursul zilei de ieri la Petro
șani, Lupeni, Vulcan, Petrila și în 
comunele din raza orașului regional 
Petroșani a avut loc constituirea 
comisiilor electorale orășenești și 
comunale pentru alegerea de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
și Sfaturile populare, formate din 
reprezentanți desemnați în adună
rile organizațiilor obștești și ale oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile din Valea Jiului.

Din comisia electorală orășeneas
că regională Petroșani fac parte ur
mătorii tovarăși : Karda Zoltan, 

artiști a făcut un turneu în re
giune.

Piesa „Celebrul 702“ demască 
moravurile societății americane 
contemporane, evidențiind deca
dența modului de viață ameri
can, pseudocultura pusă >n sluj
ba marilor monopoluri. Așa cum 
de altfel arată chiar Al. Mirodan, 
piesa este „un pamflet împotriva 
acelora care transformă oamenii 
în obiecte, un pamflet împotriva 
acelora care transformă o con
damnare la moarte într-un „bus- 
sines".

In distribuție apar: Florin 
Dumbravă (Cheryl Sandman), Gh. 
lordănescu (Joe), Valeria Nanei 
(Diane), Justin Handoca (Edito
rul), Jean Tomescu (Preotul), 
Dom. Columbeanu (Gardianul), 
Al. Jeles (Jackson) și. alții.

Regia e semnată de Marcel Șo
ma, iar scenografia de Olga Lupu- 
Scorțeann

V. ADRIAN
• « *

însemnări (jn crafer trage din
In galeria direcțională din stra

tul 8 orizontul 550 din sectorul III 
al minei Vulcan a fost înlocuit în 
ziua de 3 ianuarie a.c. motorul 
unui crațer, motor care s-a ars. 
A fost înlocuit imediat; să nu 
sufere producția brigăzii mineru
lui Nicoară Ioan. Al doilea mo
tor n-o duce nici el mai bine decît 
înaintașul lui.

Crațerul geme sub povara căr
bunelui pe care-1 transportă. Ge
me crațerul, geme și motorul. Bie
tul motor de abia își mai trage 
sufletul. El o duce greu nu pen
tru că lungimea crațerului ar fi 
mare. Nu ! Crațerul are numai 3 
scocuri. E de vină povara ce-1 a- 
pasă, cărbunele cu care-i acope
rit îl nădușește. Nici n-ai zice 

președintele comisiei, Blaga loan, 
vicepreședinte, Andrei Elena, secre
tar, David Iosif, dr. Vlad Constan
tin, Varga Lenke, Măgureanu E- 
duard, Cornea Elena și Cosma 
Gheorghe, membrii.

Comisiile electorale orășenești ra
ionale Lupeni, Petrila și Vulcan și 
comisiile electorale comunale au ca 
președinți și secretari pe tovarășii : 
orașul Lupeni — Petrovici Eduard, 
președinte, Sfura Emil, secretat ; 
orașul Petrila — Cojocaru Gheor
ghe, președinte, Dănciulescu Vasile, 
secretar ; orașul Vulcan — Betierin- 
ghe Vasile, președinte, Kelemen 
Francisc, secretar ; comuna Aninoa
sa — Bihavecz Adalbert, președin
te, Egetboros Alexandru, secretat ; 
comuna Uricani — Roșulescu Oc
tavian, președinte, Cuzuban Gheor
ghe, secretar ; comuna Iscroni —- 
Costea Ștefan, președinte, Vulpeș 
Varvara, secretar ; comuna Bănița 
— Bubela loan, președinte, Văduva 
Constantin, secretar ; comuna Cîm- 
pu lui Neag — Mîrșavu loan, pre
ședinte, Cimponeru Elena, secretar.

Tot în cursul zilei de ieri au în
ceput adunările organizațiilor ob
ștești și ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții pentru de
semnarea reprezentanților în comi
siile secțiilor de votare.

ii
ditigaioiii [ODiBTsolai mal 
de (into ile вша „ion Ши

Concursul anual de dntece de 
masă „Ion Vidu“ pe anul 1960, 
organizat de Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii, a luat sfîrșit. Ju
riul de selecționare a lucrărilor 
prezentate la concurs a atribuit ur
mătoarele premii : Pentru muzica 
pieselor corale, premiul II com
pozitorilor Dimitrie Cuclin pentru 
cîntecul „Imn Patriei" și Eugen 
Teger pentru cîntecul „înainte Bri
gadieri" ; premiul III compozitori
lor Mircea Neagu pentru cîntecul 
„Tineri să facem legămînt", Gheor- 
ghe Bazavan pentru cîntecul „Pa
trie pămînt de aur" și Sava Ilin 
pentru cîntecul „Partidului".

Pentru muzica pieselor solistice 
au obținut premiul III Grigore Flo
rian pentru cîntecul „Moară veche, 
moară nouă” și Kalman Andor 
pentru cîntecul „Nu închide ochii 
niciodată". Pentru versurile piese
lor corale și solistice au obținut 
premiul II Tiberiu Utan pentru 
versurile „Patrie pămînt de aur“- 
și Haralamb Grămescu pentru ver
surile „Moară veche, moară nouă", 
iar premiul III a fost acordat lui 
Liviu Cetnăianu pentru versurile 
„Zi-i lăută".

Au fost acordate și 
mențiuni.

un număr de 
(Agerpres)

greu...
vreun motorcă-i prin preajmă

dacă nu i-ai auzi geamătul. Cînd 
e descoperit de cărbune, bietul 
motor frige. Frige și miroase a 
prăjit. Cine răspunde în sector 
de folosirea cu grijă a motorului 
nu se știe. Răspunderea aceasta 
e aruncată ca o minge, în timp 
ce motoarele sectorului se pră
jesc și apoi se ard.

Deocamdată sînt prăjite numai 
motoarele și bineînțeles sectorul 
III al cărui buzunar va trebui să 
suporte cheltuielile de rebobinăre 
(1000 lei/bucată). Poate va veni 
rindul să fie prăjiți și cei care 
n-au avut grijă de utilajul și de 
„buzunarul" sectorului.

I. CfcODl
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Pregătesc programe noi ILA
Chiar și după ce s-a 

lăsat cortina, fn sală 
continua să fie anima
ție. Programul prezentat 
în urmă cu cîteva zile 
de brigada artistică de 
agitație a Uzinei elec
trice din Vulcan la clu
bul muncitoresc din o- 
raș era răsplătit de 
spectatori prin ropote de 
aplauze. Brigada i-a 
criticat pe Sfîrloagă Flo- 
rea, de la stocul de căr
bune care n-are grijă de 
scule, pe Tănase loan, 
care a fost surprins dor
mind lingă mașina pe 
care o deservea și De 
alții.

In spatele cortinei ar
tiștii amatori Nica Sul
tana. Burduhosu Mircea, 
Vlăduț Viorel, Ștros An
drei, Coroianu Elena, se 
felicitau. Programul lor 
a reușit, a mers la ini
ma oamenilor. Entuzias
mul de atunci nu numai 
că nu s-a stins dar a 
dat 'aripi tinerilor artiști 
amatori.

Brigada pregătește a- 
cum un nou program. 
Deocamdată membrii bri
găzii sînt în documen
tare pe... teren la U.E.V. 
unde își vor umple tol
ba cu fapte și date noi 
din viata colectivului.

In activitatea viitoare 
a brigăzii, trebuie să se 
tină seama de faptul că 
programele bune nu au 
neapărată nevoie să fie 
prezentate întotdeauna 
pe scene mari, în sălile 
încăpătoare ale clubului, 
n-au nevoie de cortină. 
Scena poate fi improvi
zată, poate chiar lipsi 
cînd brigada își prezintă 
programul său în între
prindere, la locul de 
muncă. In acest fel efi
cacitatea programelor a- 
cestei brigăzi va crește.

*
La mina Vulcan își 

desfășoară activitatea

două brigăzi artistice de 
agitație. Amândouă se 
pregătesc -intens. Brigă
zile activează în cadrul 
sectoarelor I și VIII. Pri
ma brigadă care a îm
plinit de curând două 
săptămâni de la consti
tuire și în care activea
ză tinerii Bîrlea Aurel, 
Petrescu Petruța și alții, 
pregătește programul 
„Un tăciune și-un căr
bune spunem faptelor pe 
nume". Gît despre bri
gada de agitație a sec
torului VIИ trebuie spus 
că după o perioadă de 
cîteva luni de inactivi
tate, de curînd a trecut 
la realizarea unui pro
gram.

Gu ajutorul tovarășilor 
Bîldea Nicolae, ing. Vi- 
șan loan, Nicșa Dorina, 
Ancufa loan, cele două 
brigăzi pregătesc pro
grame care cuprind fap
te bune și rele luate din 
activitatea colectivelor 
sectoarelor I și VIII. 
Brigăzile nu-i vor uita 
pe chiulangii, pe risipi
torii de materiale, pe cei 
care sînt certați cu ca
litatea cărbunelui, pe cei 
care împiedică bunul 
mers al producției, dar 
nu va uita nici să-i fe
licite pe cei fruntași, 
destoinici, pe inovatori, 
pe aceia care fac cinste 
minei.

C. MORARU

Zilnic îa biblioteca clubului sindicatelor din Lonea 
vin zeci de cititori pentru a împrumuta cărți.

Așa cum se vede și din fotografii, cititorii sînt de 
toate vîrstele. In clișeul de sus elevii Gușat Cornel 
clasa а П-а, Cigmain loan, clasa III, Gușat Viorel, 
Faur Andrei și Bogdan Mircea din clasa a VII-а se

interesează la bibliotecă de cărți de povești, în timp 
ce lăcătușii Haidu Iosif, Bocanici Nicolae și topogra
fii Cigmai Gheorghe și Tănase Emil, toți de la mina 
Lonea, citesc cărți de literatură sau studiază împreu- 

I nă manuale din tehnica mineritului.
---------------~- ------------------ ■ t s ■ ♦ • ! -------------------- -----------------------

Conferințe pe teme de producție
Conferințele tehnice 

sînt larg îmbrățișate și 
la clubul sindicatelor 
din Lonea. In planul de 
muncă al clubului pe a- 
ceastă lună s-au prevă
zut mai multe conferin
țe legate de producție. 
Astfel, ing. Berceanu

Lucian va prezenta con
ferințele „Calitatea pro
ducției să fie în centrul 
atenției colectivului de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la mina 
Lonea" și „Despre me
todele de exploatare 
prin scut". Despre pro

gresul tehnic va confe
renția și ing. Nicoară 
Iosefa abordînd tema 
„Septenalul și progre
sul tehnic", iar ing. Ves- 
ca Iuliu va prezenta 
„Actualități tehnice so
vietice în minerit".
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Artiștii amatori - pc scene ’
Ne mai despart aproape două 

luni de data cînd întregul'
nostru popor se va prezenta în 
fața urnelor pentru a-și da vo
tul vieții noi pe care o trăim. 
In desfășurarea campaniei elec
torale șl în ziua alegerilor for
mațiile de amatori vor prezenta 
programe artistice; prin cînt și 
joc ele vor contribui la atmosfera 
sărbătorească ce va însoți a- 
legerite în sfaturile populare și 
în Marea Adunare Națională a 
R.P.R.

Campania electorală trebuie să 
constituie o perioadă de intensă 
activizare a tuturor formațiilor 
de artiști amatori, de pregătire 
a lor. In acest scop, brigăzilor 
artistice de agitate le revine sar
cina de a pregăti programe ca
re să popularizeze înfăptuirile 
regimului democrat-popular în o- 
rașe, comune, întreprinderi, să 

înfățișeze contribuția deputaților 
la aceste înfăptuiri, acțiunile 
gospodărești de înfrumusețare a 
localităților. Creatorii de texte 
să se străduiască ca prin pro
grame cît mai vii, concrete, 
strîns legate de sarcinile și preo
cupările actuale ale oamenilor 
muncii să dea reprezentațiilor un 
bogat conținut de idei, o formă 
artistică corespunzătoare. Brigă
zile artistice de agitație de la 
minele Aninoasa și Petrila care 
s-au afirmat în numeroase pri
lejuri au făcut deja pași pe ca

lea pregătirii unor programe bo
gate. Exemplul acestora trebuie 
urmat și de cele din Petroșani, 
anarținînd de clubul orășenesc.
E timpul ca și aici să se facă 
o cotitură radicală care să se 
oglindească în îmbunătățirea 
muncii.

Echipelor de teatru din cadrul 
cluburilor și căminelor cultu
rale le revine sarcina de a pre
găti piese într-un act, izvorîte 
din viața noastră nouă. Este in
dicat să se prezinte piese ca: 
„O să fie nuntă mare" de Lucia 
Demetrius, „Și pe strada noas
tră" de Horia Lovînescu, „Paz
nicul stelelor" de T. Vornicu 
și altele. Repertoriile să fie ast
fel orientate îneît piesele care 
vor fi incluse să corespundă ce
rințelor actuale, să satisfacă e-
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xigențele spectatorilor, să abor
deze probleme strîns legate de 
viața de zi cu zi.

Formațiile de dansuri, corale, . 
Soliștii vocali și instrumentiști i 
sînt chemate să desfășoare o Iar- t 
gă acțiune pentru valorificarea 
folclorului local. Un început bun 
au făcut în această direcție (de 
ce nu se continuă?) dansatorii 
lupcneni, coriștii ioneni, soliștii 
vocali de la clubul „Jiul** Petro
șani. Învățarea de cîntece despre 
partid, patriotice și populare noi 
de către coruri și soliști este o 
cerință actuală, țitiind seama de 
faptul că numeroase programe 
conțin numere vechi, prezentate 
ani de-a rîndul. Același lucru 
(exceptînd formația din Lupeni) 
se referă și la fanfare, orchestre 
si tarafuri.

Comitetele sindicatelor, organi
zațiile U.T.M., sfaturile popu
lare și cadrele didactice din co
mune sînt chemate să sprijine 
această activitate, mobilizând pe 
artiștii amatori la cluburi și că
mine. Organizațiile de partid e 
necesar să îndrume activ munca 
de pregătire a programelor, ve
ghind îndeosebi asupra calității 
repertorii lor, asupra nivelului 
ideologic și artistic al progra
melor.

Cuvântul de ordine pentru 
toate formațiile de amatori în a- 
ceastă perioadă trebuie să fie:
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SPECTACOLE DE CALITATE *' 
CÎT MAI BUNA, STRÎNS LE- ♦ 
GATE DE VIAȚA, PREZEN- J 
ТАТЁ ÎN NUMĂR CIT MAI * 
MARE ÎN FAȚA OAMENILOR 4 
MUNCII PE LOCALITĂȚI, ÎN i 
ÎNTREPRINDERI. •

Expoziția regionala de artă plastică
Vizitînd expozi-, 

ția regională de 
artă plastică, des
chisă la Petroșani, 
rămîi plăcut impresionat de faptul
că marea majoritate a exponatelor 
exprimă dezvoltarea Văii fiului în 
ultimii ani.ele îmbrățișind aspecte 
complexe ale vieții minerilor.

Expoziția este dominată de lino- 
gravuri. Dintre acestea, pe prim 
plan, se remarcă cele care zugră
vesc chipul omului nou, preocupă
rile sale ; care redau uriașa am
ploare a construcțiilor din Valea 
Jiului. Portret de miner (Friedrich 
Walter) și Portret de muncitor (Io- 
sif Mătyâs) atrag atenția atît prin 
calitatea execuției, cît și prin reda
rea trăsăturilor caracteristice ale 
omului nou : hotărîre, optimism. 
Cei doi artiști, adîncind psihologia 
eroilor, au creat tipuri veridice. 
Din linogravurile iui Iosif Mătyâs 
merită a fi menționate încă Floa
rea soarelui, Țicleni și Cântecul 
lui Călin, iar dintre cele ale lui 
Friedrich Walter, Muncitori și 
Construcții noi. Din păcate cei doi 
artiști se dovedesc a fi inegali în 
creație. Păstor și Păstoriță (Iosif 
Mătyâs) suferă, de pildă, de primi
tivism, iar Gol ! (Friedrich Walter) 
datorită lipsei de meditare asupra 
ansamblului, constituie un conglo
merat greu de deslușit.

In linogravurile Spre locul de 
muncă, Stînjenari și mai puțin în 
Constructori, Bela Szlamka izbuteș
te să înfățișeze cu dinamism preo
cupări din diferite domenii ale oa
menilor muncii din Valea Jiului. 
In luarările sale zonele sumbre și 
cele luminoase vin să sublinieze ca

ractere, aspecte esențiale. Linogra- 
vura Constmctori e încărcată, defi
citară în privința evidențierii mun
cii înnoitoare.

Elena Bianu care expune linogra
vurile Colectiviste, Spre noua școa
lă și Cap de țărancă reușește doar 
parțial să exprime transformările 
petrecute în satele patriei noastre. 
In linogravurile Colectiviste și Cap 
de țărancă autoarea pune accentul 
pe decorul înconjurător, diminuînd 
în oarecare măsură reliefarea esen
țialului : trăsăturile sufletești ale 
modelului. Deosebit de acestea este 
Spre noua școală, expresiv, oglindă 
vie a bucuriei copiilor de țărani 
cărora regimul nostru le-a creat 
condiții optime pentru a învăța.

Sugestivă este iinogravura Cur- 
tea mea (Erwin Nagy). In același 
fel se poate vorbi despre Mereu 
mai sus și In atelierul școlii popu
lare de artă (Frieda Imling- 
Fodor) singurele linogravuri colo
rate. Autoarea, pe lîngă iscusință 
în mînuirea dălțiței, dovedește mul
tă fantezie și sensibilitate. Aceste 
două lucrări impresionează priti 
precizie și claritate.

Numărul lucrărilor în ulei este 
mic : 9. Dintre acestea, ca execuție, 
se remarcă Peisaj cu cetate (loan 
Budiu), Peisaj din Hunedoara (Ște
fan Guleș), Noi construcții (Bela 
Szlamka) și Petrila (Friedrich Wal
ter). La ultima lucrare o observa
ție : culorile sumbre degajă triste
țe, lipsă de optimism. Și celelalte 
lucrări în ulei suferă de oarecare

lipsă de ambianță, nu întrutotul 
sesizează esențialul. în Cetatea oțe
lului (Ștefan Guleș) deși se găseș
te intenția lăudabilă de a prezenta 
un peisaj industrial valoros, totuși 
nu are darul să înfățișeze grandoa
rea noii Hunedoare, iar cele două 
schițe de compoziție expuse nu dis
pun de suficente calități emoționa
le.

Iosif Tellmann expune ciclul de 
xilogravură Africa nouă, inspirat 
din lupta popoarelor africane pen
tru scuturarea jugului colonial. Va
loarea ciclului e dată de gravurile 
Nici baionetele nu pot stinge flă
cările libertății și Cu gindul spre 
viitor, care exprimă clar ideea că 
lupta popoarelor africane va fi 
încununată de izbîndă. Mai slab e 
exprimată această idee în Africa să 
fie a africanilor și Ni s-au deschis 
ochii. Acestea din urmă nici din 
punct de vedere artistic nu ega
lează pe celelalte gravuri din ciclu.

Dintre xilogravurile expuse de Et
hel Lucaci Băieș menționăm pe cea 
intitulată Luptătoare antifascistă, 
care are darul să sublinieze tăria 
de caracter, dîrzenia, încrederea în 
izbîndă a eroinei. In Momîrlani 
spre tîrg se manifestă preocuparea 
pentru prezentarea pitorescului por
tului național, autoarea insistînd și 
asupra prezentării obiceiurilor.

Acuatinta expune doar Ecaterina 
Feher : La bibliotecă, Rod al mâi
nilor noastre și Muncitori. Prima 
gravură, cea mai izbutită de altfel, 
care înfățișează setea de cultură a

poporului, dorința lui de a cunoaș
te tainele cărților, e emoționantă^ 
lucrată cu mult gust. Cea de a doua 
sugerează hărnicia celor ce mun
cesc, rodul mereu mai bogat al 
muncii lor. Muncitori e mai puțin 
reușită, fiind liniară.

Atrag atenția, prin claritate, de
senul Spre casă (Bela Szilâgyi) și 
litografia In tren (Victor Szilvesz- 
ter).

Expoziția regională de artă plas
tică vădește faptul că în Valea Jiu
lui trăiesc artiști valoroși care an 
de an dovedesc creștere în măestria 
lor artistică, își îmbogățesc continuu 
mijloacele de exprimare, sînt din 
ce în ce mai aproape de viața mi
nerilor. Cu toate acestea, cu re
gret trebuie spus, că expoziția nu 
se ridică la nivelul posibilităților 
artiștilor locali, la nivelul materia
lului faptic existent; din expoziție 
lipsesc genuri abordate cu succes 
altădată (desene în tuș, afișe).

Deși e vorba de o expoziție re
gională, pare nefiresc că sînt pome
nire aproape exclusiv nume de ar
tiști din Valea Jiului. Acest lucru 
se datorește slabei participări a ar
tiștilor plastici din regiune (expun 
doar doi : I. Budiu și St. Guleș).

Această primă expoziție regiona
lă la Petroșani va contribui la o 
mai bună cunoaștere a forțelor ar
tistice, la întărirea legăturii artiști
lor cu oamenii muncii și, în conse
cință (avînd deja un început bun în 
privința legării artei cu viața coti
diană), la realizarea unor lucrări 
din ce în ce mai valoroase.

VICTOR FQLESI
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Din nou despre 
acforîi-insfrucfori

Dintre manifestațiile саге ал 
loc la cluburi, programele diferi
telor formații artistice atrag cel 
mal mare număr de spectatori. 
Programele acestor formalii tre
buie astfel orientate înoît ele să 
fie în permanență în sprijinul pro
ducției.

Un accent deosebit trebuie pus 
pe calitatea artistică a programe
lor. Actoriă Teatrului de stat 
,.Valea Jiului" împreună cu in
structorii artistici au sarcina de 
a finisa aceste programe, de a 
căuta formele cele mai vii de pre
zentare, și de a împărtăși din 
experiența lor artistică tinerilor 
artiști amatori. Tocmai în acest 
scop, în numărul 3472 al ziaru- 
ni nostru a fost publicat artico
lul intitulat „Actori — instruc
tori brigăzile vă așteaptă!“. In 
articol se evidenția buna orienta
re a conducerii teatrului în lua
rea măsurii de a repartiza cîte un 
instructor din colectivul de ac
tori al teatrului pe lîngă fiecare 
brigadă de agitație sau formație 
artistică din Valea Jiului. De la 
luarea acestor măsuri a trecut un 
rlmp destul- de lung dar rezulta
tele practice ale activității unor 
instructori nu se văd încă.

Rezultate bune au obținut ac
torii Maria Iordache Dumitrescu 
care se ocupă de formația artis
tică de la Cimpa, Dem. Colum- 
beanu cu brigada de agitație de 
la U.R.U.M.P. Mal slab se pre
zintă situația la clubul din Lu- 
peni unde instructor este actorul 
Lucian Temelie. De 3 luni de 
zile se încearcă a se pune în sce
nă o piesă la club, dar nici pînă 
în prezent nu s-a dat' vreun spec
tacol. Actorul Temelie 
sește de la repetiții 
nerii să aștepte. Alți 
foarte rar sau deloc 
mâțule unde au fost 
'șa se explică faptul
de formații artistice nu au nici o 
activitate. Nu se observă aproape 
deloc aportul actorilor loan Grls- 
tescu, Mircea Zabalon.și a altora.

Pentru îmbunătățirea activită
ții formațiilor artistice, este ne
cesar ca actorii instructori, să 
se ocupe mai mult de formațiile 
de care răspund iar conducerea 
teatrului să controleze' felul cum 
actorii își îndeplinesc obligațiile 
pe care le au.

uneori lip- 
lăcînd ti- 
actori trec 
pe la lor- 
repartizați, 
că o serie
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A început un nou an de muncă, de succese și bucurii. Brigada mine
rului FeLer Vasile din sectorul 1 al minei Lupeni ține cu tot 
să obțină realizări și mai frumoase decît în anul 
CLIȘEU : schimbul condus de minerul Bud Vasile, 
intrarea în șut.

O-

AU PORNIT Bl
zgîrcită. Are nopți 

scurte. Harnici cum
Ași e iarna, 

lungi și zile 
sînt, minerii din schimbul I nu aș
teaptă ivirea zorilor să intre în mi
nă. Șutu-i șut și schimbul la fața 
locului de muncă e lege. Dar de 
ce s-or fi grăbind așa Terenyi Lu
dovic și ortacii lui din sectorul III 
al minei Petrila, că doar e primul 
șut din acest an și nu au pe cine să 
schimbe. E adevărat că n-au dar 
după cum s-au înțeles dinainte, 
toți ortacii din brigadă au hotărît 
ca unul, să-i deie fest încă din pri
ma zi a anului.
" ...Cînd au ajuns la locul de mun
că, abatajul părea pustiu. Nu i-a 
mai întîmpinat zgomotul ritmic al 
crațerului, nici obișnuita forfotă de 
la ort. Deși în zilele de repaus lo
curile de muncă au fost controlate 
mereu de măsurătorii de gaze și 
tehnicienii de serviciu, Terenyi îl 
mai examina o dată cu atenție. A- 
batajul nu-i doar o secție, dintr-o 
uzină. Intră în presiune. Armarea 
s-a dovedit la înălțime. A rezistat 
cu dîrzenie presiunii muntelui. Lu
crul deci putea începe. In scurtă 
vreme perforatoarele și-au început 
cîntecul lor de toate zilele. Apoi, 
ribufniturile surde ale exploziilor

care a 
discutind

dinadinsul 
trecut. 1N 
înainte de

N E
au început să rupă din front bulgări 
mari strălucitori, Terenyi căptuși ta
vanul și îndreptă cu pichamerul 
frontul de cărbune. In acest timp, 
doi ortaci pregăteau grinda s-o 
prindă în scoabe și stîlpii de ar
mare. Pe crațer au început să curgă 
primii bulgări de cărbune din pri
ma zi de muncă a anului 1961. La 
sfîrșitul șutului s-a văzut că au fost 
extrase peste plan 20 tone de căr
bune. Bine au muncit și ortacii din 
schimburile următoare. A doua zi 
iarăși s-a lucrat pogan. Rezultatul 
a fost și el la înălțimea hărniciei 
minerilor. Două zile, 122 de tone 
de cărbune peste sarcinile de plan.

Dar parcă la mina Petrila numai 
brigada lui Terenyi Ludovic a por
nit bine în acest început de an ? 
A lui Miclea loan Gavrilă, a dat 
peste plan 60 de tone de cărbune, 
a lui Cando Nicolae 70, a lui Jur- 
ca loan 72, iar a lui Enache Chi- 
riță 53 de tone. Toate aceste bri
găzi sînt numai de la sectorul III 
și toate sînt conduse de membri de 
partid. Așa sînt comuniștii, de la 
început în frunte, exemplu mobili
zator pentru ceilalți.

Dacă brigăzile au pornit bine e 
normal ca și sectorul să se țină bine. 
După două zile de muncă el se 
afla în fruntea întrecerii pe mină. 
Productivitatea realizată pe sector 
e de-a dreptul impresionantă : 3,559 
tone pe post, iar în cărbune aproa
pe 7 tone de căciulă. Cu asemenea 
succese, cam greu să le-o ia alții 
înainte.

D. CRIȘAN

IU EDITURA POLITICA 
au apărut: 

Din lupta P. C. R. pentru 
închegarea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea 

muncitoare în bătălia pentru 
reforma agrară din Î944-1945

Studii și referate monografice 
Volumul III

244 pag., 4,95 lei 
acest volum se încheie co
de studii și referate consa- lecția 

erate luptei P.C.R. pentru înche
garea 
citoare și țărănimea 
în bătălia pentru reforma agrară 
■lin 1944—1945.

In volum sînt tratate și o serie 
de probleme privind transformarea 
alianței muncitorești țărănești 
dintr-o forță predominant anti
feudală într-o forță anticapitalis
tă, precum și dezvoltarea și în
tărirea ei în condițiile desfășură
rii cu succes, sub conducerea 
P.M.R., a procesului de construi
re a socialismului în țara noas
tră.

alianței dintre clasa mun- 
muncitoare

Al doilea război mondial
672 pag., 14,60 lei

Lucrarea istoricului sovietic 
G. A. Deborin, reprezintă o a- 
naliză a cauzelor dezlănțuirii ce
lui de-al doilea război mondial 
și a principalelor evenimente din 
iperioada lui. Autorul demonstrea
ză că rolul hotărîtor în zdrobirea 
hitlerismului și militarismului ja
ponez l-a avut lupta armatelor so
vietice, că la baza victoriilor ob
ținute de ele stă orînduirea so
cialistă, marea torță politică, e- 
conomică și militară a statului 
sovietic socialist.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Măsuri pentru înlăturarea lipsurilor
In numărul 3451 al ziarului 

„Steagul roșu" a apărut articolul 
intitulat: „Mai multă ordine și 
atenție deservirii în măcelării'1. 
Articolul critica o seamă de lip
suri din activitatea acestor im
portante unități de deservire 
a populației din Valea Jiului.

Răspunzînd redacției, conduce
rea O.C.L. Alimentara arată că 
în urma cercetărilor făcute s a 
constatat că critica este înteme
iată și că au fost luate măsuri 
de remediere a lipsurilor semna
late.

Conducerea O.C.L. Alimentara 
a ținut o ședință cu toți lucră
torii din unitățile de desfacere a

NOTE

Cînd vor primi minerii de la Lonea II 
utila jele strict necesare ?

noul 
nou 
căr-

Sectorul li al minei Lonea a în- 
cbiat anul 1960 cu o datorie față 
de plan de 880 tone de cărbune, 
cu toate că in luna decembrie și-a 
realizat și depășit planul. Acum, 
după cîteva zile de muncă din 
an, minerii de aici sînt din 
datori cu peste 200 tone de 
bune față de planul la Zf-

La sfîrșitul lui noiembrie 1960, 
and au dezbătut sarcinile de plan 
pe 1961, minerii acestui sector au 
prevăzut în planul de măsuri și 
necesitatea de a fi dotați DE UR
GENȚĂ cu ciocane de abataj, per
foratoare electrice, 3 crațere, benzi 

. reîncărcatoare etc., ținînd seamă de 
faptul că în fiecare zi din 1961 
trebuie să extragă cu 80 tone de 
cărbune mai mult ca în 1960.

De ce atîtea vagoane defecte ?
Pentru transportul cărbunelui de 

la minele Petrila, Aninoasa, Le
nea și Vulcan vagoanele C.F.R. sînt 
dirijate spre preparația din Petrila 
de către triajul Petroșani. In ulti
mul timp însă în triaj au intrat 
peste 150 de vagoane necorespun- 
zătoare pentru transportul cărbu
nelui. Acest fapt a determinat nu
meroase manevre inutile în triaj și 
la preparație ducînd în același timp 
la nefolosirea rațională a capacită
ții de transport, la perturbări în 
procesul de producție al preparațiel 
Petrila. Este suficient să se arate 
că din cele 150 de vagoane defecte 
care au intrat în triajul din Petro
șani în ultimele 2—3 săptămâni, se 
puteau forma două trenuri care ar

cărnii. Cu acest prilej a fost ana
lizată munca unităților criticate, 
prelucrîndu-se totodată și arti
colul publicat în ziair, pentru ca 
toți salariații să cunoască lip
surile semnalate spre a contribui 
la înlăturarea lor.

Răspuns la acest articol a tri- 
■ mis și Sanepidul Petroșani. In 
vederea exercitării unui control 
permanent asupra modului de de
servire în unitățile de desfacere 

a produselor alimentare, se arată 
în răspuns, se va organiza o șe
dință de instructaj cu tot perso
nalul sanitar din circumscripțiile 
teritoriale.

A trecut toată luna decembrie, 
■planul întocmit la sector a fost a- 
dus la cunoștința minei și, respec
tiv, а C.C.V.J. dar prevederile lui 
au rămas pe bîrtie. Nici un utilaj 
nou nu a poposit la Zonea 11. A- 
cum există în acest sector, cu 10 
locuri de muncă, un număr insufi
cient de ciocane de abataj și alte 
utilaje.

Anul acesta, la sectorul II Lo- 
' nea au intrat în producție două noi 

abataje. Ele trebuie dotate cu t&i- 
laje. De aceea conducerea Direc
ției Comerciale а C.C.V.J. trebuie 
să analizeze cu atenție felul cum 
sînt îndeplinite planurile de înzes
trare a minelor cu utilajele nece
sare pentru realizarea sarcinilor 
mărite de plan, și să ia măsuri 
de urgentare a lor.

fi asigurat transportul a peste 1600- 
1700 tone de cărbune spre între
prinderile din țară.

Deși Direcția regională Q.F.R. 
Timișoara, printr-o dispoziție spe
cială, a stabilit ca sarcină pentru 
toate stațiile C.F.R. de pe raza ei 
de activitate ca în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului să nu fie re
partizate vagoane defecte, totuși 
unele revizii de vagoane cum sînt 
cele de la Timișoara, Simeria 
Caransebeș, unde se formează gar
niturile pentru Valea Jiului, au ma
nifestat superficialitate și nepăsare 
în formarea trenurilor, triînițînd 
multe vagoane defecte. Astfel, cu 
trenul 2544 din ziua de 13 decem
brie au sosit 20 de vagoane defec- 

. - te. In aceeași zi, cu trenul 2574, 23 
vagoane și cu trenul 2634 alte 31 va
goane defecte. In ziua de 5 ia
nuarie, cu trenul 2544 format în 
stația C.F.R. Simeria au intrat ia 
preparație 20 de vagoane defectă) 
iar cu trenul 2668 partea a ll*a, 

, format din stația C.F.R. Timișoara, 
9 vagoane defecte. Majoritatea a- 
cestor vagoane au podele ruptei 

i sistemul de închidere a ușilor de
fect, seînduri lipsă la laterale.

Este necesar ca triajele C.F.R. să 
1 respecte dispoziția dată de Direc

ția regională Timișoara privind sis- 
•. tarea trimiterii de vagoane defecte 
i în bazinul carbonifer al Văii Jiului 
■ , iar acolo unde se constată nepăsare 

cei vinovați să fie trași la răsptm- 
1 dere, sancționați.

Fix ISTRATE

prevăzut trecerea la încărca- 
mecanică a cărbunelui. Pen- 
sporirea vitezei de înaintare,

s-a
rea 
tru 
la Petrila s-a stabilit ca brigă
zilor de la pregătiri să li se pună 
la dispoziție cărucioare reîncărcă 
toare. Asemenea măsuri bune au 
fost luate în toate minele Văii 
Jiului. Organizațiile de partid să 
vegheze din timp ca aceste mă
suri să fie transpuse în viață în 
termenele stabilite. In permanen
ță organizațiile de partid trebuie 
să urmărească îndeplinirea tutu
ror indicilor de plan, a angaja
mentelor de întrecere. Creșterea 
randamentelor, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, reducerea con
sumurilor specifice și în primul 
rînd de material lemnos, explo
ziv, energie, folosirea din plin a 
înlocuitorilor lemnului la susți
neri, să fie în permanență în a- 
tenția organizațiilor de partid.

Organizațiile de partid își vor 
îndeplini cu succes înalta misiune 
de a fi conducători ai luptei pen
tru îndeplinirea sarcinilor econo
mice, dacă ele vor ști să foloseas
că cu pricepere dreptul lor de con
trol, sprijinul agitatorilor, al ce
lorlalte forme ale muncii politice, 
activele fără de partid, sprijinul 

sindicatelor și al organizațiilor de 
tineret.

Fără a scăpa din vedere cele 
lalte laturi ale activității lor, or
ganizațiile de partid trebuie să-și 
îndrepte principala atenție spre 
sarcinile economice, deoarece în
deplinirea lor asigură succesul 
mersului nostru înainte spre de- 

săvîrșirea construcției socialiste.

PUBLICITATE

PREPARAȚIA LUPE NI
angajează un inginer pentru postul de inginer 

principal tehnolog dispecer.
Doritorii vor depune ia biroul de personal al 

preparației următoarele acte :

— Diplomă de inginer în una din specialitățile: pre
parare, chimie, electromecanică sau exploatare.

— Acte din care să rezulte vechimea de 3 ani în 
una din specialitățile de mai sus.

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

felefon 541, 544 șl 335

execută pentru sectorul socialist și particular 
lucrări noi și de reparații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate, 

în toate localitățile din Valea jiu ui 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

Exploatarea miniera Lonea
anunță pentru ziua de 25 ianuarie 1961 un 

ocuparea unor posturi de maiștri mineri și 
principali.

Candidații vor prezenta următoarele acte: 
naștere, autobiografie, diploma de maistru, carnet 
sau în lipsa acestora, 
1956 candidatul a avut 
maistru.

Totodată angajează 
neri pentru posturi de 
de tehnician în specialitate.

SS£i

A.

concurs pentru 
maiștri mineri

certificat de 
de maistru 

acte doveditoare că la data de 1 iulie 
o vechime de 12 ani pe funcția de

tehnicieni mineri și electromecanici mi- 
tehnicîan I și II care posedă diploma

N UNȚ «
i

Întreprinderea de industrie locală „6 August" Petroșani An
gajează :

— inginer principal tehnolog — salariu între 1.500—1.700 
(3 ani vechime inginer în una din ramurile de producție 
întreprinderii).
— inginer C.T.C. — salariu între 1.050—1.500 lei (in

giner în una din ramurile de producție ale întreprinderii).
— tehnician

(conform anexei
— economist

1.500 lei (3 ani
— tehnician

(conform anexei
— tehnician II
(conform anexei

— maistru fabrica de mezeluri — salariu între 900—1.000
(conform HCM 1061 /1959).

— tehnician I tehnolog morar — salariu între 1.000-—1»300
(conform HCM 1053 /1960).
— maistru tapițerie — plapumerie — salariu între 900— 

1.300 lei (conform HCM 1061 /1959).

lei 
ale

— salariu între 1.000—1.300 lei 
1053/1960).

?

r

lei

lei

lei

1 energetic
IV HCM
principal planificare — salariu între 1.250 
vechime,

tehnolog carieră — salariu între 700—1.000 
IV HCM 1053/1960).
tehnolog morar — salariu între 700—1.000 
IV HCM 1053/1960).

studii economice superioare).
II

lei

lî
i:-
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Numeroase mine 
de cărbuni din R.F.G. 

se închid
BONN 7 (Agerpres) TASS 

transmite:
Ca urmare a crizei de desfa

cere a cărbunelui din Germa
nia occidentală, din lanul 1957 
și pină acum s-au închis nouă 
mine care produceau anual 3,2 
milioane tone de cărbune. Du
pă cum a făcut cunoscut Mi
nistrul Economiei de la Bonn, 
se proiectează să se mai închi
dă mine care dau o producție 
anuală de 3 milioane tone de 

cărbune.

de

Greva minerilor englezi
LONDRA .7 (Agerpres)
La 6 ianuarie 300 de mineri 

la St Helens (Lanarkshire) au de
clarat grevă in semn de solidari
tate cu tovarășii lor care încetaseră 
anterior lucrul cerînd majorarea sa
lariilor.

LONDRA 7 (Agerpres)
Primul ministru al Laosului, prin

țul Suvanna Fumma, care se află 
în Cambodgia, a declarat că el se 
consideră ca și pină acum șeful gu
vernului laoțian, cu toată „legali
zarea" regimului Boun Oum. Pri
mul ministru a făcut această decla
rație întrrun interviu acordat la 
6 ianuarie unui corespondent al 
agenției Reuter.

„Mă mențin pe aceeași poziție 
pe care am expus-o în declarația 
din 11 noiembrie, adică nu recu
nosc drept legale nici măsurile care 
se iau de comitetul de la Savan
naket (statul major al rebelilor), 
nici hotărîrile regelui adoptate sub 
presiunea acestui comitet", a decla
rat el. „Comitetul Boun Oum nu 
se va menține mult timp deoarece 
el nu corespunde năzuințelor po
porului laoțian". Suvanna Fumma

a declarat ca nu intenționează 
se reîntoarcă curînd în Laos.

să

-k

HANOI 7 (Agerpres)
Trupele tailandeze din partea 

nord-est a țării .au fost puse 
stare de luptă. Autoritățile lui Ngo 
Dinh Diem au trimis totodată cî- 
teva unități la Savannaket și se 
pregătesc să transporte trupe în 
partea de sud a Laosului, anunță 
Agenția Vietnameză de Informații.

Totodată, relatează agenția, na
ve și avioane militare din Vietna
mul de sud continuă să violeze a- 
pele teritoriale și spațiul aerian al 
Republicii Democrate Vietnam.

de
în

Congresul al XlX-lea al P.C. din Suedia
STOCKHOLM 7 (Agerpres) 
în cadrul ședinței din 6 ianuarie 

a Congresului al XlX-lea al Par
tidului Comunist din Suedia, K. 
Ulsson, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Suedia, a făcu: 
o comunicare cu privire la Consfă
tuirea de la Moscova a reprezen
tanților partidelor 
muncitorești.

Consfătuirea de 
subliniat K. Ulsson 
tate istorico-mondială, hotărîrile ei 
exercită și vor exercita o influență 
hotărîtoare asupra evoluției viitoa
re a evenimentelor în întreaga lu 
me. Documentele adoptate la Cons
fătuirea de la Moscova, constituie 
programul mișcării comuniste, a 
subliniat Ulsson. Ele au o însem-

comuniste și

la Moscova, a 
are o însemnă-

nătate primordială pentru întreaga 
activitate practică de fiecare zi a 
Partidului Comunist din Suedia.

In discuțiile pe marginea rapor
tului de activitate al C.C. și pe 
marginea comunicării cu privire la 
lucrările Consfătuirii de la Mosco
va cei care au luat cuvîntul au de
clarat că sprijină linia politică a 
Partidului Comunist din Suedia, au 
scos în 
Frontului Democratic Unit în țară 
împotriva capitalului monopolist.

In ședința din 6 ianuarie Con
gresul a ascultat raportul „Princi
palele probleme ale politicii econo
mice și sociale" prezentat de К. H. 
Hermansson.

Congresul își

evidență însemnătatea

continuă lucrările.

Marea grevă a oamenilor muncii din Belgia continuă

— ■ -------------------

C. FRANCEZ
mata franceză din Algeria cu un 
efectiv de peste 800.000 oameni.

Generalul De Gaulle, se subli
niază în apel, a spus pe bună drep
tate că „întreaga lume își îndreaptă 
privirile spre Franța", — dar a- 
ceasta pentru că din partea Fran
ței se așteaptă ca ea să înceapă 
tratative de pace în Algeria, după 
cum se prevede în rezoluția O.N.U., 
adoptată cu voturile a 63 de țări, 
care au proclamat dreptul poporu
lui algerian la autodeterminare li
beră și la independență. A spune 
„nu" la referendum înseamnă a te 
pronunța pentru o politică care ar 
reda Franței prestigiul în lume.

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

tenfsTinta (oohdtoiiioi siateloi аігііапв

APELUL P.
PARIS 7 (Agerpres)
Partidul Comunist Francez a a- 

dresat tuturor francezilor un apel 
în care subliniază că din discur
sul rostit la 6 ianuarie la posturile 
de radio și televiziune de către 
președintele de Gaulle reiese că el 
refuză să ducă tratative cu guver
nul provizoriu al Republicii Alge
ria în problema încetării focului și 
garantării autodeterminării. Fără 
aceste tratative, se spune în apel, 
va continua războiul, un război 
pustiitor și sîngeros, așa cum a ară
tat printre altele, faptul că recent 
ди fost trimise întăriri pentru ar-

BRUXELLES 7 (Agerpres)
Marea grevă a oamenilor muncii 

din Belgia a intrat în cea de-a 19-a 
zi. Poliția și jandarmeria se dedau 
la atacuri tot mai sălbatice împo
triva greviștilor.

După cum s-a mai anunțat, 
timpul marii demonstrații care 
avut loc vineri după-amiază
Liege s-a deschis focul asupra ma- 
nifestanților. Potrivit datelor ofi
ciale, numărul răniților se ridică la 
40 dintre care 7 în stare foarte 
gravă au fost internați în spital.

in
a

la

Corespondentul 
Presse relata 
că „incidentele 
Liege au produs o profundă cons
ternare în întreaga țară“.

Sîmbătă dimineața centrul Liege- 
ului arăta ca un oraș după o luptă 
de stradă : vitrine și pereți ciuruiți 
de gloanțe, ferestre sparte, automo
bile ale poliției incendiate, baraje 
de sîrmă ghimpată răvășite, resturi 
de baricade improvizate din pietrele 
pavajului, pete mari de singe pe 
caldarîm, tuburi de cartușe. Pe

agenției France 
sîmbătă dimineața 
sîngeroase de la

patrulează neînce-

• BONN, 
nit cunoscut, 
tura din Frankfurt pe Main 
(R.F.G.) anchetează cazul lui 
Globke, secretar de stat al cance
larului federal. Acest fapt a fost 
confirmat de Bauer, procurorul 
general al landului Hessen.

După cum a deve- 
în prezent procura- 

Frankfurt 
anchetează

namentală a Republicii Indonezia 
condusă de generalul Nasution, 
ministrul Apărării Naționale și 
șeful statului major al armatei in
doneziene.

Pe aeroportul Vnukovo, mare
șalul Malinovski și generalul Na
sution au rostit cuvîntări.

străzile orașului 
tat mașini ale poliției și jandarme
riei, autopompe, mașini blindate, 
jandarmi călare. Printr-un ordin al 
autorităților sînt interzise mitingu
rile și întrunirile a mai mult de 
cinci persoane.

Din relatările corespondenților a- 
gențiilor de presă reiese că eveni
mentele sîngeroase de la Liege au 
dat o lovitură serioasă planurilor 
liderilor de dreapta ai Partidului 
socialist și ai sindicatelor care erau 
pe punctul de a ajunge la un com
promis cu guvernul în vederea în
cetării grevei.

Se anunță de asemenea că poliția 
a operat alte 28 de arestări la 
I iege și că se au în vedere noi 
măsuri represive.

Hezoluiiile în problema algeriană
vernele care nu au recunoscut încă 
guvernul provizoriu al Republicii 
Algeria să facă aceasta ; declară că 
continuarea războiului din Algeria 
ar putea sili pe participanții la con
ferință să-și reconsidere relațiile cu 
Franța ; se pronunță împotriva îm
părțirii Algeriei și respinge orice 
soluții unilaterale ale acestei pro
bleme precum și orice structură de 
stat dictată sau impusă".

în a doua rezoluție în problema 
algeriană, „care respinge și con
damnă referendumul" se subliniază 
că acest referendum nu poate în 
nici o măsură să impună vreo obli
gație poporului algerian.

CASABLANCA 7 (Agerpres)
După ce a examinat în ședințele 

sale situația din Algeria, conferin
ța de la Casablanca a conducăto
rilor statelor africane a adoptat în 
această problemă o rezoluție specia
lă în care se spune printre altele : 
„Conferința declară că este hotărîtă 
să sprijine pe toate căile poporul 
algerian și guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria în lupta lor pen
tru independența Algeriei ; solicită 
toate țările care sprijină poporul 
algerian in lupta lui de eliberare 

• națională să sporească ajutorul po
litic, diplomatic și material acordat 
lui ; condamnă sprijinul acordat 
de N.A.T.O. Franței în războiul 
ei de cuceriri coloniale în Algeria".

„Conferința invită toate țările să 
interzică imediat folosirea directă 
sau indirectă a teritoriilor lor pen
tru operații împotriva poporului al
gerian ; cere retragerea imediată a 
tuturor trupelor africane aflate sub 
comandament francez în Algeria ; 
aprobă înrolarea voluntarilor afri
cani sau din alte regiuni în rîn- 
durile Armatei de eliberare națio
nală a Algeriei ; cheamă toate gu-

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

Patronii italieni au fost nevoiți 
să accepte revendicările 

muncitorilor electro-mecanici

In Berlinul occidental 
prețurile alimentelor 

cresc
BERLIN 7 (Agerpres)
După cum relatează Direcția de 

Statistice din Berlinul occidental 
în ultimul an în Berlinul occiden
tal prețurile alimentelor au crescut 
considerabil. în perioada decembrie 
1959 — decembrie 1960, prețuri
le au crescut la pîine cu 8,7 la 
sută, la pește cu 7,9 la sută, la 
carne cu 4,2 la sută, la ouă cu 4 
la sută.

ROMA 7 Corespondentul Ager- 
preș transmite :

45.000 din cei 60.000 de munci
tori electro-mecanici, care timp de 
trei luni de zile au dus o luptă 
grevistă in strînsă unitate de acțiu
ne, au obținut sîmbătă o importan
tă victorie, 
lor au fost 
vendicările 
mecanici cu
lariilor și încheierea unor noi con
tracte de muncă.

Patronii întreprinderi- 
nevoiți să accepte re- 
muncitorilor electro- 

privire la mărirea sa-

• MONTEVIDEO. Potrivit da
telor Ministerului Industriei și 
Muncii din Uruguay, în curul a- 
nului 1960 costul vieții a crescut 
în țară cu 40 la sută (în 1959 — 
cu 31 la sută). Prețurile alimen
telor au crescut în ultimii doi ani 
cu 100 la sută, ale îmbrăcămin
tei cu 110 la sută, chiriile — cu 
33 la sută, costul asistenței me
dicale cu 82 la sută. După cum 
anunță ziarul „Accion", acesta 
este cel mai înalt nivel atins de 
costul vieții în întreaga istorie a 
țării.

• COLOMBO. După cum trans
mite corespondentul agenției As
sociated Press în urma unei dis
poziții oficiale a guvernului cey- 
lonez dată publicității la 6 ianua
rie, guvernul Ceylonului a inter
zis retransmiterea de către postu
rile de radio din Ceylon a emi

siunilor societății britanice de ra
diodifuziune B.B.C. destinate In
diei, Malayei, Birmanieî și altor 
țări din Asia de sud-est.

• DJAKARTA. La 6 ianuarie, 
ministrul ad-interim al Afacerilor 
Externe al Indoneziei, Leimena, 

a adresat guvernului francez o te
legramă de protest în legătură cu 
fcxecutarea la 8 decembrie anul 
trecut la Paris a patriotului al- 
gerian Bouquetta și a patriotului 
marocan Abdel Kader. Leimena 

avertizează guvernul francez împo
triva noilor condamnări la moar
te și împotriva executării ă 150 
de algerieni și a celorlalți pa- 
trioți din Africa de nord care în 
prezent se află în închisorile din 
Franța și Algeria.

• MOSCOVA. La 6 ianuarie, 
tîrziu noaptea a părăsit Moscova 
plecînd spre patrie pe bordul unui 
avion „TU-104‘‘ delegația guver-

------- ---------------------------------------- -------

Deschiderea Adunării constituante 
a Turciei

ANKARA 7 (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 6 ianuarie în noua clădire a 
Medjlisului din Ankara, a avut loc 
deschiderea Adunării constituante 
a Turciei căreia îi revine sarcina de 
a pregăti noua constituție a repu
blicii și legea electorală.

Adunarea constituantă se compu
ne din două camere : Comitetul 
unității naționale alcătuit din 23

de ofițeri și Camera reprezentanți
lor care numără 273 de membri.

Majoritatea covîrșitoare a manda
telor în Camera reprezentanților 
(peste 225) aparține membrilor "și 
adepților Partidului Popular Repu
blican al cărui președinte este Is- 
met Inonu.

După adoptarea constituției și a 
legii electorale urmează să aibă 
loc alegeri pentru noul Medjlis nu 
mai tîrziu de octombrie 1961.

• LONDRA. Societatea ameri
cană din Anglia „Caterpillar 
Tractor Company", care refuza să 
recunoască sindicatul englez de la 
uzina ei din Addington (Scoția), 
a capitulat.

Greviștii au repurtat o mare 
victorie. Ea 6 ianuarie s-a anun
țat că societatea americană a ac
ceptat să recunoască sindicatul și 
să plătească salariile muncitori
lor concediati.

lo fost Mirate | 
naoostrisele ialitallai Нартц 

NOVOSIBIRSK 7 (Agerpres) ț 
IFASS transmite: J

La filiala din Siberia a Acade- ( 
miei de Științe a U.R.S.S. au fost ? 
descifrate cu ajutorul unei mașini 
electronice de calcul manuscrisele '• 
din Dresda și Madrid ale indie- 
mior Maya, care nu au putut fi / 
descifrate de știința mondială 
timp de 100 de ani. Au fost pre- '■ 
gătite pentru publicare circa 40 \ 
de fragmente din aceste manus- \ 
crise. Ele reprezintă în cea
mai mare parte texte calendaris- 
iice, precum și descrieri' ale unor 
ritualuri religioase, indicații in 
legătură cu vînătoarea, stupăritul, 
agricultura, construcția de temple 
etc.

Cu ajutorul mașinii electronice 
de calcul oamenii de știință au 
reușit să obțină și expresia fone
tică a multor hieroglife Maya. 
După ce au obținut fotocopiile 

, manuscriselor din Madrid și Dres
ai da, oamenii de știință au încadrat 
< în formule matematice nu numai 
? hieroglifele, ci și numeroase de- 
) sene.

ț

t

i s

s
( r 
î ♦

' •

? 
(

0

PROGRAM DE RADIO
9 ianuarie

PROGRAMUL I. 6,10 Jocuri 
populare romînești, 7,15 Cîntece, 
7,30 Sfatul medicului, 8,00 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 8,30 
Concert de dimineață, 9,30 Tine
rețea ne e dragă, 10,00 Ansambluri 
corale pionierești, 10,25 Melodii 
populare romînești, 11,03 Muzică 
romînească de cameră, 12,00 Să ci
tim împreună pagini din volumul : 
„Semnul din larg" de Traian Coșo- 
vei, 13,05 Muzică populară romî
nească și a minorităților naționale, 
14,00 Rapsodii simfonice, 14,30 
Concert de prînz, 15,10 Muzică ins
trumentală, 16,00 Cîntă Lela Cincu 
și Elena Cernei, 16,30 Muzică de 
estradă, 17,15 Jocuri populare ol
tenești, 17,30 Roza vînturilor, 18,00 
Program muzical pentru fruntașii în

producție din industrie și agricul
tură, 18,30 Almanah științific, 
19,50 Cîntece, 20,30 Cîntă acordeo- 
nistul Marcel Budală, 20,45 Tribu
na radio, 21,25 Muzică de estradă 
interpretată de orchestre de coarde. 
23,12 Concert de noapte. PRO
GRAMUL II. 14,30 Melodii popu
lare romînești, 15,00 Muzică de es
tradă 16,15 Cîntece, 16,30 Vorbește 
Moscova 1 17,30 Sfatul medicului, 
17,35 Muzică populară poloneză, 
18,05 Carnet de reporter, 19,30 La 
început de drum — radioreportaj, 
19,40 Concert de muzică populară 
romînească, 20,30 Curs de inițiere 
muzicală, 21,15 Muzică populară 
romînească, 21,55 Muzică din ope
rele lui Richard Wagner, 22,31 
Concert de muzică ușoară.
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