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Miori de Me tin uzină - (anmnaîi ui f.D.P 
iu ilwiu de touiati

La puțin timp după termina
rea schimbului de dimineață, sala 
festivă a Uzinei de repairat utilaj 
minier din Petroșani devenise ne
încăpătoare. Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm colectivul u- 
zinei și-a desemnat candidații în 
alegerile de deputați în sfaturile 
populare.

— Propunem drept candidat al 
nostru pe tovarășul Kovâcs Ale
xandru, muncitor fruntaș spre a 
fi ales deputat în Sfatul popular 
regional din partea circumscrip
ției electorale regionale nr. 70.

Cuvintele tovarășei Iancu Ghi- 
zela, membră a Gonsiliului F.D.P. 
ăl orașului Petroșani, au fost în
tâmpinate cu însuflețire. Cine din 
uzină nu-1 cunoaște pe sudorul 
Kovâcs Alexandru ? Mereu în pri
mele rînduri ale întrecerii, vred
nic activist obștesc, tovarăș a- 

propiat, respectat de toți cei cu care 
lucrează împreună. Propunerea
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Casa alegătorului din Petroșani 
și-a început activitatea

ia slalDiilî noaulaie
a fost votată în unanimitate de 
către adunare.

Cu însuflețire au fost aprobate 
de asemenea propunerile făcute 
privind desemnarea tovarășei Ni- 
coară Mariă, muncitoare la scu- 
lăria uzinei spre a fi aleasă de
putată din partea circumscripției 
electorale nr. 30, a tehnicianului 
Todea Gheorghe, spre a candida 
în circumscripția electorală oră
șenească nr. 35, a tovarășului 
Farkas Emeric, directorul uzinei, 
care de asemenea a fost propus 
să candideze în circumscripția e- 
lectorală nr. 27 spre a fi ales de
putat în Sfatul popular al ora
șului Petroșani.

Tovarășii Cosma Ioan, Kiss 
Gheorghe, Șerban Francisc, ing. 
Bortea Aurelian, Leah David, 
Rizopol Cornel, Laszlo Iuliana, 
Cristea Ioan, Popescu Petru ș.a. 
au susținut cu căldură propune
rile făcute.

In centrul orașului, pe strada 
Gh. Gheorglhiu-Dej nr. 88, și-a 
inaugurat activitatea zilele aces
tea una din cele cinci case ale 
alegătorului care vor funcționa 
în Petroșani, în cadrul actualei 
campanii electorale,

De cum îi treci pragul, Gasa a- 
legătorului te impresionează plă
cut. Totul a fost pus la punct cu 
dragoste, cu migală. Draperiile 
roșii, glastre cu flori, steaguri, 
împodobesc interiorul. Din prima 
zi, casa alegătorului nr. 1 a atras 
numeroși vizitatori.

lată-i, în clișeul de față, pe to
varășii Zgîrdea Constantin, Pă- 
trășcoiu Dumitru, Gocheci An
gela de la Banca de Stat din Pe-

—=★=—

troșani, precum și alți tovarăși, 
ascultînd-o pe tovarășa Calotă 
Angela, secretara organizației de 
partid de la Banca de Stat, care 
a vorbit despre unele manifestări 
ce vor avea loc aici.
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Citiți în pagina IV-a:
• Lucrările Henarei C.C. al P.C.U.S.
• Poporul algerian își va continua lupta.
• Situația din Congo.
• Semne de criză in economia canadiană.
• Guvernul Somaliei respinge ajutorul american.
• Declarația guvernului indone ziei.
• Accentuarea crizei din Laos.

Vizita delegației sindicale 
sovietice la

După cum s-a mai a- 
nunțat, în Valea Jiului 
se află într-o vizită de 
schimb de experiență o 
delegație sindicală so
vietică, 
ianuarie 
gației au fost oaspeții 
minerilor din Petrila. 
După ce au făcut o vi
zită în unele abataje 
din sectoarele II și III 
oaspeții s-au întîlnit cu 
cadre de conducere de 
la exploatare, ingineri, 
tehnicieni și unii șefi 
de brigăzi.

Șeful exploatării, in
ginerul Nicorici Nico- 
lae, a vorbit oaspeților 
despre munca mineri
lor, despre diferitele me
tode de exploatare pre
cum și 
muncii și 
salarizare al minerilor. 
Apoi a prezentat oaspe
ților un amplu tablou 
al realizărilor minerilor 
din anui trecut și a ară
tat că în anul acesta 
minerii din Petrila 
atins cel mai mare 
dice de productivitate 
1,176 tone cărbune 
post.

Mulți din cei prezenți 
au vorbit oaspeților des
pre înalta prețuire de 
care se bucură 
tea minerilor 
primite din 
mașinile 
GNL, 
troley, 
utilaje.

Șeful 
cale sovietice I. G. Mi- 
hailenko, a mulțumit 
celor prezenți pentru e- 
logiile aduse constructo
rilor de mașini miniere 
din Uniunea Sovietică! 
și a arătat că a rămas 
plăcut impresionat de 

i; locurile de muncă pe
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Se întocmesc listele 
de alegători

La toate sfaturile populate din 
localitățile Văii Jiului se lucrea
ză intens la întocmirea listelor 
de alegători pentru alegerile c.e 
vOr avea loc la 5 martie a. c. Pe 
listele de alegători vor fi înscriși 
și acei cetățeni care pînă în ziua 
alegerilor inclusiv împlinesc vîrs- 
ta de 18 ani.

In orașul Petrila, spre exem
plu. pînă în prezent au fost tre- 
cuți pe liste peste 7000 de ale
gători. In comună Iscroni au fost 
trecuți, pînă ieri, 791 alegători, 
la Cîmpu lui Neag 560. Pe în
treaga Vale a Jiului au fost în
scriși pînă în prezent, în listele 
de alegători, 21.690 de cetățeni.

Sfaturile populare au luat toa
te măsurile pentru ca aceste lis
te să poată fi terminate ia timp. 
Ele trebuie afișate cel mai tîrziu 
cu 35 zile înaintea alegerilor,
astfel ca fiecare alegător să poa
tă verifica înscrierea sa pe a-
ceste liste spre a-și putea exer
cita dreptul de vot.

care le-a 
jele sînt 
întreținute și minerii ro- 
mîni merită laude pen
tru rezultatele pe care le 
obțin zi de zi. I. G. Mi- 
hailenko a vorbit apoi 
celor prezenți despre 
munca minerilor din 
Donbas și Kuzbas, des
pre metode de exploata
re cu abataje fitg^iri cu 
trepte drepte, despre 
specializarea unor bri
găzi în diferite lucrări 
miniere. A vorbit despre 
sistemul de normare și 
salarizare arătînd că se 
aseamănă mult cu 
minerilor noștri.

La sfîrșitul întrunirii 
membrii delegației au 
răspuns la întrebările 
unor mineri, tehnicieni 
și ingineri de la mina 
Petrila.

Din partea comitetului 
de partid și a conduce
rii exploatării le-au fost 
înmînate oaspeților so
vietici lămpi de miner 
ca semn de sinceră pre
țuire și dragoste față de 
minerii sovietici.
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In programul de acti
vitate al clubului mun
citoresc din Vulcan un 
loc de seamă îl ocupă 
legarea activității cultu
rale a clubului de mun
ca colectivelor de mun
citori, tehnicieni și in
gineri din întreprinderi. 
Astfel, colectivul biblio
tecii format din tovară
șii Dumătriu Constan
tin, Racoveanu loan, 
Borza Adela, au fost în
drumați să participe la 
consfătuirile de produc
ție din întreprinderi pen
tru a sesiza problemele 
tehnice ce interesează

DIN ORAȘUL PETROȘANI
tui an el a primit mar
fă în valoare de peste 
350.000 lei.

au 
cu

Vînzări de peste 
3*18.060 lei

ln primele 10 zile ale 
acestui an la magazinul 
de mobilă, unitatea 81 
s-au făcut vînzări cu 
plata în rate, în valoa
re de peste 318.000 lei.

Astfel, s-au vândut 22 
de garnituri mobilă 
populară, 20 bucăți so
miere, 10 dormitoare, 18 
garnituri de bucătărie, 
două garnituri mobilă 
tip București etc.

Printre cei care 
cumpărat mobilă
plata în rate de la acest 
magazin se numără și 
tov. Lingea Dumitru, aju
tor miner la mina Petrila, 
Drăgan Liviu, artificier 
la sectorul IV al minei 
Lonea. Lucruri frumoa
se și de valoare a cum
părat și cunoscutul mi
ner fruntaș Enache Chi- 
riță de la mina Petrila: 
o mașină de cusut în 
valoare de 2.716 lei, un 
dulap în valoare de 1913 
lei și un studio valorînd 
2.531 lei.

Magazinul e bine a- 
provizionat. Numai în 
primele 10 zile ale aces-

colectivele de acolo și 
pentru a le îndruma spre 
bibliotecă recomandîndu- 
le cărțile cuvenite.

In trecut au fost orga
nizate la club conferințe 
tehnice în care inginerii 
Șipoș loan, Stanciu Va
ier și alții au expus re
ferate viu discutate de 
participant privind „Me
canizarea simplă și com
plexă în abataje", „Mina 
Vulcan în perspectivă" 
și altele. Astfel de con
ferințe sînt prevăzute în 
planul de activitate al 
clubului și pentru viitor.

La magazinul 
cu artico’e electrice

La magazinul cu arti
cole electrice, îu prunele 
10 zile ale acestui an 
s-au vîndut cu plata în 
rate un număr de 30 ma
șini de spălat rufe. Tot 
în acest timp 
vînduie 10 
de praf, 5 frigidere și 
numeroase 
radio. Printre 
care și-au cumpărat a- 
parate de radio tip „Bu
curești 500“, cu 1450 lei, 
se numără tovarășii To
ma Gheorghe, Ratzch 
Dominic și alții de la 
mina Petrila. Tovarășul! 
Nițu Gheorghe din Ani- 
noasa și-a cumpărat o 
motocicletă MZ 250 cu 
13.650 lei.

De subliniat e faptul 
că în prima decadă a 
lunii ianuarie au intrat 
în acest magazin măr
furi în valoare de pes
te 70.000 lei.

au fost 
aspiratoare

aparate de 
minerii

Biroul organizației de bază
activ

dovedesc că 
din sectorul

Numeroase fapte 
organizația, de bază
1 A de la mina Lupeni desfășoară 
o activitate rodnică. Minerii și teh
nicienii sectorului au încheiat anul 
1960 cu planul îndeplinit și de
pășit. In prima săptămînă a noului 
an, brigăzile sectorului au dat pes
te sarcinile sporite de plan ale 
anului 1961 aproape 150 tone de 
cărbune cocșificabil. Realizarea rit
mică a sarcinilor de plan, este un 
rezultat al muncii politice desfă
șurate în acest scop de organizația 
de bază. Cu cîteva luni in urmă, 
oînd conducerea tehnică a întocmit 
planul de măsuri în vederea reali
zării sarcinilor pe 1961, organizația 
de bază a insistat ca principalul ac
cent să fie pus pe crearea de fron
turi suficiente de lucru. La data de
2 decembrie, cu aproape o lună 
înainte de sfîrșitul anului trecut, 
organizația de bază a analizat în 
adunare generală realizarea aces
tor măsuri.

Și în munca de primire în partid 
s-au obținut rezultate bune. In a- 
ceasță organizație de bază își fac 
în prezent stagiul 12 candidați, toți 
muncitori mineri de frunte, cu stagiu 
în minerit, exemple înaintate în lup
ta pentru cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin. Printre aceștia se nu
mără tov. Alecu Iosif, șeful unei 
brigăzi de frontaliști, minerul Pop 
Francisc, ajutorul miner Bogdan

colectiv 
de muncă rodnică

Teodor. Agitatorii sînt instruiți cu 
regularitate, adunările generale se 
țin în fiecare lună, fiind bine pre
gătite.

Activitatea organizației de bază 
se desfășoară la un nivel ridicat, 
mai ales datorită faptului că biroul 
ei reușește să desfășoare cu ade
vărat o muncă colectivă, la care 
participă toți membrii biroului. To
varășul Feher Vasile, secretarul or
ganizației de bază, posedă experien
ță în munca de partid, se bucură de 
prestigiu, de autoritate în fața co
lectivului sectorului. In conducerea 
muncii curente a organizației de ba
ză, tov. Feher s-a călăuzit după 
principiul muncii colective ; numai 
astfel pot fi cuprinse toate sarcinile, 
numai astfel pot fi elaborate cele 
mai bune măsuri pentru rezolvarea 
problemelor complexe pe care 
ridică viața.

Faptul că biroul organizației 
bază constituie un colectiv activ 
muncă, nu este întîmplător. Lă 
ceput, unii membri ai biroului
luau parte activă la munca organu
lui în care au fost aleși, pe motiv 
că „secretarul are experiență și 
poate să rezolve și singur proble
mele". Lucrurile n-au fost însă lă
sate pe acest făgaș. Tovarășii din 
birou își amintesc de acea zi cinci 
s-au întîlnit cu toții și au luat în 
discuție această problemă. Atunci 
l-au criticat aspru pe unul dintre

dc 
de 
în-
nu

ei, tovarășul Hidaș Aurel, care nu 
lua parte activă la munca biroului, 
fapt care se făcea simțit mai ales 
în domeniul în care el avea sar
cini concrete — învățămîntul de 
partid. Tovarășii Nagy Carol. Fa
ctor Ioan, Gozman Iacob, precum 
și tov. Hidaș au stabilit atunci cum 
trebuie muncit în colectiv, pentru 
ca activitatea biroului să se desfă
șoare cu succes. Cu toții au început 
să participe efectiv la controlul în
deplinirii sarcinilor repartizate mem
brilor și candidaților de partid, a 
hotărîrilor adoptate de adunarea 
generală, la îmbunătățirea desfă
șurării învățămîntului de partid.

De atunci, nu numai cu prilejul 
ședințelor prevăzute în planul de 
muncă, ci ori de cîte ori este nece
sar, membrii biroului se întrunesc 
și participă cu toții la rezolvarea 
problemelor ce se ivesc.

— De multe ori, spunea tov. 
Feher Vasile, secretarul organiza
ției de bază, biroul se întrunește 
și ia în discuție pe acei membri 
sau candidați de partid cate nu-și 
îndeplinesc sarcinile, sau care să- 
vîrșesc greșeli, pentru a le da un 
ajutor operativ.

Așa au stat de vorbă tovarășii 
din birou cu membrul de partid 
Szabo Mihai, care nu participa la 
'adunările generale, nici la invăță- 
mînt, iar sarcinile primite le dădea

Mărfuri din abundență, 
dar și cumpărători

La magazinul texte! 
nr. 1 din Petroșani în 
fiecare zi e animație. 
Cele 6 vânzătoare nu 
mai prididesc r să ser
vească. In primele 10 
zile ale acestui an ma
gazinul a făcut vînzări 
de peste 500.000 lei.

Magazinul e bine a- 
provizionat cu stofe 
pentru costume, paltoa
ne de damă și de băr
bați, covoare perslene 
și de iută precum și al
tele. Magazinul a fost 
aprovizionat cu marfă 
în plus. în valoare de 
încă 1.000.000 lei pe 
lîngă stocurile existente.

R. BĂLȘAN 
corespondent

uitării. Tovarășii Feher, Nagy, Goz
man, Hidas au discutat tovărășeș- 
te cu tov. Szabo, subliniind necesi
tatea ca toți membrii de partid să 
fie activi. Sfatul dat tovarășului 
Szabo n-a rămas fără rezultat. De 
atunci nu a mai lipsit de la adu
nări, de la învățămînt și munceș
te pentru îndeplinirea sarcinilor în
credințate. Biroul a discutat de ase
menea unele aspecte ale comportă
rii în viața personală a candidatu
lui Căpățînă Gheorghe. El a săvît- 
șit unele abateri, pentru care biroul! 
a hotărît să fie supus discuției a- 
dunării generale a organizației de 
bază.

Recent, biroul s-a întrunit pentru 
a stabili unele măsuri imediate ce 
se impun pentru îmbunătățirea 
muncii în sector, pentru îndeplini- ' 
rea sarcinilor ce stau în fața orga
nizației de bază. S-a stabilit ca în 
viitoarea adunare generală să se 
analizeze temeinic cauzele care fac 
ca din unele locuri de muncă din 
sector să se extragă cărbune cu 
mult șist și să se preconizeze mă
suri de remediere. De asemenea, a- 
gitatorii vor fi instruiți atît cu pro 
bleme ale muncii sectorului, cît și 
asupra sarcinilor ce le revin în cam
pania electorală.

Desfășurînd o muncă colectivă, 
la care participă toți membrii săi, 
biroul organizației de bază se află 
mereu în centrul problemelor mun
cii, ale vieții colectivului sectoru
lui, îndeplinindu-și astfel cu răspun
dere sarcinile ce-i stau în față.

1. BRANEA
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AL VI-LEA CONCURS PE ȚARĂ

din lite- 
bulgară, 
maghia- 
engleză,

Posibilități de afirmare
pentru artiștii amatori

Dadță altădată, artiștii amatori 
intrau în vacanță" aproape toată 
luna ianuarie, în acest an pregătirea 
unor noi programe a început chiar 
din primele zile ale anului.

Nu-i nidi o zi de pierdut. Cel 
de-al VI-lea concurs pe țară al for
mațiilor artistice de amatori bate 
la ușă. El oferă și în acest an cele 
mai largi posibilități de afirmare 
artiștilor amatori din toate forma
țiile artistice: coruri, fanfare, or
chestre» echipe de dansuri, brigăzi 
artistice de agitație, soliști vocali, 
iiistrumeiftiști. Incepînd de la 15 ia
nuarie și pînă la 23 August a.c. se 
Vor desfășura cele cinci faze ale 
concursului prilejuind întreceri ale 
mii de artiști amatori.

Toată atenfia repertoriului
In regulamentul concursului, e- 

mis de Ministerul Învățămîntului 
și Culturii și de Consiliul Central 
al Sindicatelor se menționează : 
Clasificarea formațiilor și soliștilor 
prezenți in concurs se va face după 
următoarele criterii : repertoriu, in
terpretare și activitate obștească- 
Iată așa dar, că alegerea reperto
riului de către fiecare formație es
te o problemă de prim ordin.

Este de datoria fiecărui instruc
tor artistic să se consulte cu con
ducerea clubului, cu organele sin
dicale în fixarea repertoriului. Toate 
formațiile artistice trebuie să se 
orienteze către temele cele mai ac
tuale, care să contribuie în cel mai 
înalt grad la ridicarea nivelului 
cultural al oamenilor muncii, la 
mobilizarea lor pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de partid.

Pentru o bună Interpretare
Pe măsura ridicării nivelului lor 

material și cultural, oamenii mun
cii din țara noastră au devenit 
spectatori cu o exigență mereu spo
rită, cu un gust artistic format. 
Echipele artistice au azi în public 
un critic deosebit de exigent. Cele 
cinci concursuri pe țară care au a- 
vut loc pînă acum, festivalurile ti
neretului, precum și alte concursuri 
locale au contribuit într-o mare 
măsură la ridicarea nivelului ar
tistic al interpretării amatorilor. 
Sînt azi formații de amatori ca 
cele de la Cimpa, Filatura Lupeni;

Cronică teatrală „CELEBRUL 702" de Al. Mirodan
Piesa „Celebrul 702“ este o 

creație izbutită a lui Al. Miro
dan. Realizată în coordonatele 
comediei, ea constituie un pam
flet la adresa modulul de viață 
american, demască moravurile 
corupte ale societății americane 
contemporane.

Se zugrăvește cu forță trage
dia celor nrnlți care, pentru ma
rii afaceriști, nu constituie decît 
un mijloc de cîștig, faptul că în 
societatea împărțită în clase an
tagoniste omul simplu, muncitor 
este transformat într-o marfă. In 
concepția posesorilor sacului cu 
bani cuvintele conștiință, om n-au 
nici ® valoare: totul se cumpă
ră, totul se vinde — aceasta este 
neomenoasa deviză. Această con
cepție degradantă este scoasă în 
evidență prin evoluția editorului 
Harisson. Acesta, în fugă după 
cîștig, regizează, folosindu-1 pe 
tînărul Cheryl Sandman, jafuri, 
violuri, crime care, în ultimă in
stanță, îl aduc pe Sandman în 
situația de a fi condamnat la 
moarte. Această condamnare la 
moarte pentru Harisson înseam
nă un „bussines“ cum n-a mai 
fost altul, deoarece Sandman, a* 

Aninoasa, Petrila, care rivalizează 
cu artiștii profesioniști. Datorită a- 
cestui fapt formațiile amatoare vor 
trebui să se prezinte la cel de-al 
VI-lea concurs pe țară cu o inter
pretare și mai bună, la nivelul ce
rințelor publicului exigent de azi.

Mai multe spectacole — 
mai multi spectatori

Una din condițiile pe care tre
buie să le îndeplinească echipele 
participante la concurs este prezen
tarea înaintea fiecărei faze, a trei- 
patru spectacole în fața publicului. 
Aceasta presupune ca formațiile ar
tistice să nu se pregătească doar 
pentru concurs ci atît înainte de 
data concursului cit și după aceas
tă dată să prezinte spectacole de 
calitate în fața publicului, aceasta 
contribuind în mod eficace la acțiu
nea de culturalizare a oamenilor 
muncii. în deosebi în prima fază a 
concursului (interîntreprinderi și in- 
tercomunală) care se va încheia la 28 
februarie a.c., formațiile partici
pante la concurs vor trebui să fie 
în primele rînduri ale formațiilor 
care vor prezenta spectacole in 
campania electorală.

Expoziția regională de artă plastică, deschisă recent la Petro
șani, este vizitată zilnic cu interes de zeci de persoane.

Exponatele de aici, exprîmînd multiple aspecte din munca și 
viața minerilor Văii Jiului, se bucură de aprecierea vizitatorilor. 
IN CLIȘEU: Un aspect de la Expoziția regională de artă plas
tică deschisă la Petroșani, la sediul Fondului plastic.

flat în spatele gratiilor de la 
Sing-Sing, scrie romane senza
ționale care în fond nu sînt alt
ceva decît rețete pentru a jefui, 
a ucide; astfel se otrăvesc sufle
tele a milioane de tineri, se ni
micesc visuri, se fură idealuri.

Cheryl Sandman luminat de 
glasul lucid al Dianei reprezen
tantă a oamenilor din popor, își 
dă seama de faptele sale, simte 
că prin cărțile sale a semănat 
germenele crimei. In contact cu 
autoritățile închisorii, cu repre
zentantul bisericii, observă ipo
crizia acestora, ploconirea lor în 
fața sacului cu bani. Sandman 
devine alt om, hotărît să rupă 
vălul de pe fața hidoasă a celor 
care nesocotesc conștiința, omul, 
să demaște pseudocultura și mo
ravurile corupte ale societății în 
care trăiește.

Spectacolul prezentat la Petro
șani (regia Marcel Șoma) a Iz
butit să redea cu claritate aspec
tele esențiale ale modului de via
ță american: transformarea ori
cărui om, a oricărui fapt într-un 
„bussines”, pseudocultura care 
otrăvește viața tineretului. Au e- 
xistat însă lacune, dată fiind

300—500 de

romînă: 
Mihail 
Cocor,

loan 
Sado- 
Locul

„Biblioteca pentru io|i"-№
In 1961 colecția BIBLIOTECA 

PENTRU TOȚI vă pfeiră opere 
clasice și contemporane 
râturile : rornînă, rusă, 
cehă, chineză, germană, 
ră, americană, franceză, 
spaniolă, indiană.

Colecția BIBLIOTECA PEN
TRU TOȚI va continua să apară 
în 1961 săptămânal. Fiecare vo
lum va fi numerotat, în conti
nuarea celor apărute în 1960 și 
va cuprinde între 
pagini.

Din literatura 
Slavici — Mara, 
veanu — Mitrea 
unde nu s-a întîmplat nimic, în
semnările lui Neculai Manea, 
Liviu Rebreanu — Ion, G. Căli- 
nescu — Enigma Otiliei, Nagy 
Istvan — La cea mai înaltă ten
siune, Eusebiu Camilar — Ne
gura, V. Em. Galan — Zorii ro
bilor, Titus Popovici — Setea.

Din literatura universală: Mi
hai Lermontov — Un erou al 
timpului nostru, Mikszăth Kâl- 
mân — Căsătorie ciudată, Guy 
de Maupassant — O viață, Mark 
Twain — Un yankeu la curtea 
regelui Arthur, Salam Alehem — 
Tevie lăptarul, .Mihail Șolohov 
— Pămînt desțelenit, 
renbung — Viața lui 
Babeuf, Sinclair Lewis — Kings- 
blood Royal, Jan Duda — Un o- 
rășel ca-n palmă și altele.

Ilya Eh-
Gracchus

lipsa de coeziune, nota de dis
cursivitate care și-a găsit locul 
în jocul unor interpreți. In pri
vința umorului deși sînt momente 
realizate, totuși spectacolul e pe 
alocuri deficitar. Nu există omo
genitate pe această linie.

Se pare că lipsa de experiență 
artistică a lui Florin Dumbravă 
(Cheryl Sandman) este unul din 
factorii care și-au spus din greu 
cuvîntul. La distribuirea Iul, re
gia n-a ținut seama de faptul că 
interpretul lui Cheryl Sandman 
trebuie să se afle în scenă în per
manență de-a lungul celor trei 
acte, deci el trebuie să dispună 
ide mijloace variate de joc. Flo
rin Dumbravă, cu toate străda
niile depuse, s-a mișcat greoi, u- 
niform, n-a sesizat momentele ca
re trebuiau subliniate, raporturile 
ipe plan simbolic dintre el și Fata 
în albastru, care de fapt întru
chipează speranța, șansele sale de 
a deveni din nou om. In actul 
III interpretul a manifestat mai 
multă siguranță, cu toate aces
tea în final a fost neconvingător, 
uzînd de mijloace declamatorii. 
Valeria Nanei (Fata în albastru) 
s-a integrat în rol, păcătuind însă 
uneori prin faptul că a făcut e-

La Clubul central al sindicatelor din Lupeni activează cu regularitate 
zeci de tineri în cadrul cercurilor de coregrafie, artă plastică, foto, 
croitorie etc. De o mare popularitate se bucură și cercul de muzică de 
sub conducerea profesoarei Laszlo Irina. Zeci de tineri își însușesc 
aici măestria mînuirii instrumentelor muzicale, atit de dragi tineretului.

MÎINILE TAL
Minerale, frate cu stelele și zorii 
Mîinile tale aspre și mari, 
Fremătînd pe picamăr, încordate, 
înrourate de sevele sudorii, 
Par frunze de cărbuni, dezghiocate 
Din inimă de arbori secu lari. 
Asemeni unor
— Cîntec al

petale mîinile tale 
meu, tu vei crește

înfloresc... 
pentru ele, firesc I

IN MIEZUL
minei, peste negrul 
apei ochi rotund, 
răsfrîngeri se desprind 

frunze peste vremi vuind: 
adîncile foșniri

prundln miezul 
Alunecă al 
Din matele 
Căderi de 
Semnificînd
Materia cu pururi reveniri...
Și peste toate — a lui însuflețire:
Statuia nemuririi peste fire!

TRAIAN MULLER 
membru al «eseului literar 

„Minerul" Petroșani

De luni d în ă sî mb at а,
Inserarea a coborît pe nesimțite 

asupra orașului Petrila și odată cu 
ea au început să se aprindă unul 
cite unul becurile în casele mine
rilor. Din subteran, din abataje ies 
la suprafață zeci de tone de căr
bune negru, lucios. Munca e în tor. 
Sînt însă și mineri care la aceste 
ore sînt acasă. O parte, împreuna 
cu familia ascultă la aparatul de ra
dio o piesă de teatru, muzică... Dar 
cei mai mulți se îndreaptă ca de 
obicei spre clubul sindicatelor din 
localitate. Aici își petrec timpul lor 
liber fie citind o carte, jucînd o

conomie de mijloace, iar alteori 
prin aceea că n-a interiorizat su
ficient personajul.

Gea mai izbutită creație a rea
lizat-o Gheorghe Iordănescu, în 
rolul lui Joe. De la început și 
ipînă la sfîrșit, cu mult umor, a 
subliniat momentele esențiale, a 
dovedit multă iscusință în darea 
replicilor, consecvență în toate 
aparițiile sale.

Justin Handoca (Harisson) a 
reușit să redea cinismul verosului 
afacerist, rămînînd însă tributar 
unor accente nefirești și tendințe 
de a poza; Jean Tomescu (Preo
tul), a redat fidel chipul ipocrit 
al reprezentantului bisericii; Dem. 
Columbeanu (Gardianul), a creat 
momente de un autentic umor, 
dar pe alocuri a exagerat; Ștefan 
Varadi (Directorul închisorii), 
Alex. Jeles (Jackson), Dana Pan- 
tazopol (Miss Page), Henriette 
Negrea (Miss Pope), Alex. Co- 
dreanu (Directorul închisorii Al- 
ca.braz) și Ștefan Iliescu (Omul 
Iul Armitage), deși în roluri e- 
pisodice, au lăsat o impresie bu
nă, prin apariții bine conturate, 
fiecare dintre acestea avînd da
rul să reliefeze aspecte ale mora
vurilor societății americane con
temporane.

VICTOR FOLESI 

E

M I N E I

partidă de șab, sau participînd la 
diferite activități organizate la 
club. Nelipsiții clubului sînt în spe
cial cei care fac parte din forma
țiile artistice. Pe ei îi întîlnești zil
nic la repetiții. Numai la cor acti
vează peste 80 de persoane. Corul 
își ține cu regularitate repetițiile, 
lunea, marțea, miercurea și vinerea. 
In repertoriul lui sînt cuprinse o 
serie de cîntece mult îndrăgite de 
mineri; „Cîntecul minerului', „Sir- 
ba pe loc" t „Sub al păcii stin
dard.". „Drumuri".

O formație tot atît de activă este 
și brigada artistică de agitație. De 
curînd, această brigadă s-a deplasat 
la Cimpa cu un program mult apre
ciat de muncitorii minei Cimpa. A* 
cum brigada pregătește două pro
grame, unul pentru cel de-al VI-lea 
concurs pe țară al formațiilor ar
tistice de amatori, iar celălalt pen
tru campania electorală.

Printre membrii brigăzii care pot 
fi văzuți în fiecare marți și joi la 
repetiții sînt Drăgănescu Mihai, 
Marinică Elena, Ștefaniuc Aurelian, 
Iordan loan precum și soliștii Theill 
Hans și Mibăilă Aurelia.

Cei mai zoriți însă în aceste zde 
sînt membrii formației de teatru. 
La 21 ianuarie, va avea loc pre
miera piesei „Băieții veseli". Așa 
că orele de repetiții care au loc 
în zilele de miercuri și vineri sînt 
respectate cu strictețe.

ln după-amiezele de luni, 
miercuri și sîmbătă au loc repeti
țiile echipei de dansuri. Apropia
tul concurs al formațiilor artistice 
le va da prilejul să-și arate măies
tria și în joc.

Astfel seară de seară, de luni și 
pînă sîmbătă, sălile clubului din 
Petrila sînt permanent ocupate de 
repetițiile formațiilor artistice.

C. COTOȘPAN
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Se presupune că numele orașului Vulcan se da- 
torește afloiimentelor de cărbuni care arzînd mocnit, 
fumegau aidoma unui vulcan. Nu s-a găsit încă 
cronicarul care să consemneze istoria Vulcanului nou 
și mai mult al oamenilor lui, al acelei mocniri care 
se transformă într-un entuziasm nemărginit, a oa
menilor ce ard de dorinți nemăsurate în împlinirea 
visurilor lor.

Dacă unii din băștinașii Vulcanului și-ar închide 
doar pentru cîteva clipe ochii și ar cere ajutor me
moriei, ceea ce le-ar reconstitui ochii minții i-ar 
face să se cutremure. Pumnii li s-ar încleșta, ar crește 
în ei mînia împotriva acelora care închizînd mina 
au sorocit moartea Vulcanului. „Muncitorimea mi
nieră din Vulcan se zbate în cea mai groaznică mi 
zerie" scria în numărul 7 din anul 1933 ziarul „Mi
nerul".

Vulcanul de azi te încîntă prin măreția construcții
lor lui care l-au învestmîntat în straie noi, prin 
perspectiva viitorului; el va deveni centru minier 
cu une din cele mai mari mine din țară.

Orașul Vulcan, trezit din amorțeală, a devenit 
----------------------------------------- *

într-un răstimp scurt, oraș al cărbunelui și al ener
giei electrice. Din adîncurile odinioară inundate, 
bravii mineri trimit la zi din mina redeschisă în urmă 
cu 10 ani, pîine industriei, cît mai mult și mai bun 
cărbune.

Din Pâroșeni, gigantică construcție realizată în 
anii puterii populare galopează în toate direcțiile mi
lioane de cai putere.

Vulcanul a renăscut și odată cu el au renăscut 
ia viață nouă și oamenii lui. Energia creatoare a 
oamenilor descătușată a înfăptuit sub conducerea în
țeleptului partid al comuniștilor uriașe transformări 
pe harta țării și în viața oamenilor ei. A fost creată 
baza economică penrtu construcția societății socia
liste. Directivele celui de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. sînt un măreț program pentru dezvoltarea 
de viitor a realizărilor de pînă acum, pentru creș
terea necontenită a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Transformările survenite în viața Vulca
nului, realizările oamenilor muncii de aici sînt o 
părticică din șirul nesfîrșit al succeselor cu care 
poporul nostru se mîndrește pe drept cuvînt. l

Cînd sc destramă întunericul
In fiecare dimineață cînd din 

încleștarea cu întunericul lumina 
zilei se pregătește să iasă birui
toare. împrejurimile minei și 
mai ales curtea ei devin o mare 
de lumini sclipitoare. Schimbul 
de dimineață se pregătește să 
intre în șut.

— Noroc bun — se aud zeci

construoții noi: separația, morii 
de rambleu, au fost săpate un 
număr însemnat de puțuri, au so
sit la mină utilaje de mare ran
dament care au făcut munca mi
nerilor tot mai spomioă, mai u- 
șoară.

Toate acestea s-au intîmplat în 
cît i va ani

al CĂRBUNELUI $1CĂRBUNELUI $1
.ECTCT

de comandăLa pupitrul
Cînd de pe fundalul albastru al 

cerului dispar ultimele petece de 
nori, apele învolburate ale fiului 
sînt tăiate ca de-o punte de umbra 
coșului înalt de 120 m. al termo
centralei de la Pâroșeni, coș despre 
care se spune că în privința înăl
țimii și a construcției din prefa
bricate nu are asemănare în toată 
Europa.

Muncitorii și tehnicienii romîm 
ajutați de specialiști sovietici au în
temeiat pe malul 
fiului în urmă cu 
cîțiva ani o mîn- 
dră termocentrală, 
una din cele mai 
mari ale țării 
noastre. Vorbind 
astăzi despre ter
mocentrala din 
Pâroșeni ne crește 
inima de mândrie в 
sîntem mândri 
rru numai de edi
ficiul ei uriaș ci 
și de camenii ca
re o stăpînesc.

Termocentrala e 
tînără. Oamenii 
ei sînt de aseme
nea tineri. Media 
virstei celor care 
lucrează aici nu 
depășește 25 de 
ani. Termocentrala 
este tinerețea în
truchipată.

Baci Baleia loban 
rile Paroșeniului spunea, cu ani în 
urmă, cînd a văzut înfiripîndu-se 
primele lucrări de construcție;

— O dihanie ca asta despre 
care-mi vorbiți n-o vedem sfîrșită 
nici pînă ne vin zilele din urmă.

Azi zumzetul termocentralei a- 
junge pînă la urechea lui baci Ba
leia, locatar al unei construcții noi, 
dăruită în locul putredei sale co
cioabe. Zumzetul acesta este o me
lodie a cărui compozitor este omul 
descătușat, omul liber și stăpîn pe 
soarta sa...

La pupitrul de comandă al ter
mocentralei stă în schimbul 1 ingi
nerul Goagă Ștefan. Prin rețeaua 
de cabluri aidoma unei pînze de 
păianjen sînt trimise în depărtare 
putere, lumină, căldură, 
din adâncuri lucrează în siguranță, 
medicul face operații la lumina da
tă de Pâroșeni, șarjele de oțel din 
Hunedoara ori Reșița nu îngheață, 
rampele scenelor nu se întunecă. 
Im posturi sînt muncitori din Pa- 
roșeni. Uzina este în mtini sigure. 
Paroșeniul. nume uitat în trecut, 
este acum prezent în fiecare minut,

în fiecare clipă. Cu cele 1,1 mi
liarde kWh produse în 1960, el a 
întrecut întreaga producție de ener
gie electrică a tării realizată în 
anul 1938. Muncitorii Paroșeniului 
se întrec pe ei înșiși. Cîteva cifre 
sînt edificatoare ; față de consumul 
specific din ultimii 5 ani de 465 
grame pe kWh azi se realizează 398 
grame. Prețul de cost al energiei 
electrice a scăzut între anii 1956 — 
1960 cu 45 la sută. Din economiile

к w к

Prin graiul cîtorva 
cifre

• Intre anii 1956—1960 cîști 
gurile medii lunare ale salariați- 
lor de la termocentrala Pâroșeni 
au crescut cu 508 lei.

• Termocentralei Pâroșeni i-a 
fost acordat titlul și 
întreprindere fruntașă 
anul 1960 în ramura 
lectrice.

• Directivele celui 
lea Congres al P.M.R. prevăd ca 
în planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe 
1965 I.T.G. Pâroșeni 
ze puterea instalată 
rea unui nou grup 
unitară de 150

• In viitorii 
ția de cărbune 
va înregistra o 
două ori.

• Munca de

steagul de 
pe țară pe 
energiei e-sulb ochii oamenilor 

veniți aici în nu
măr din ce în 
ce mai mare să 
dea viață minei 
părăsite altă
dată.

Deși afară e 
încă beznă colivia 
scoate la zi mi
nerii din schimbul 
de noapte. Se în- 
tîlnesc la lămpă- 
ria minei ortacii 
lui Păcuraru 

, Traian, Zoid 
Francisc, se întâl
nesc ortacii lui 
Tucacluc Mihai, 
cu ai lui Hunyadi 
loan, 
Nicol ae, 
Gheongiie. In ur
ma lor la roluri, 
pe galerii, sau jos 

la rampa puțului așteaptă să fie 
scos la suprafață cărbunele dat 
din abataje.

Din Valea Arsului sau Bealo- 
maș se revarsă spre lănJpăria 
minei seînteierea de liauricl a 
lămpilor de mină...
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1951 1955 1960

1900

Moraru
Drob

anii 1960— 
să-și duble- 
prin monta- 
cu o putere 

MW.
zece ani produc- 
a minei Vulcan 

creștere de peste

născut pe locu- realizate la prețul de cost în aml\ 
I960 se puteau construi 2725 apar
tamente

Discutînd aceste cifre nu te păți; 
stâpîni să nu spuiCe oameni mi
nunați ! Ce vremuri frumoase au • 
poposit la Pâroșeni I

de urări tradiționale. Ajunși la 
sute de metri sub pămînt minerii 
se împrăștie care încotro în la
birintul subpămîntean ducând cu 
ei mirosul aerului de la suprafa
ță și for{a proaspătă, regenerată 
a omului gata să se prindă în- 
tr-o luptă încleștată cu natura.

Se întîimplă uneori ca din și
rul celor care se îndreaptă spre 
gura puțului sau a galeriei de 
coastă cineva să iasă din rînd 
pentru cîteva clipe. Privește tă
cut turnul puțului. își rotește 
ochii prin jurul său la oamenii 
care forfotesc. Cine or fi oamenii 
aceștia și la ce se gîndesc ei în a- 
ceste clipe ? Sînt oamenii cărora 
mina lor le e dragă, care-și a- 
mintesc într-o sclipire de marea 
sărbătoare trăită atît de intens 
la 9 aprilie 1951 cînd prima tonă 
de cărbune a fost scoasă din mi
nă după 22 de ani de inactivitate. 
De atunci, an de an a sporit pro
ducția de cărbune, a crescut pro
ductivitatea muncii, a fost redus 
prețul de cost al cărbunelui. Mina 
s-a modernizat, au fost făcute

*

miner se bucură 
de o înaltă prețuire. Ca dovadă 
la mina Vulcan 95 de minări, 
muncitori, tehnicieni ■ și ingineri 
sînt decorați cu Medalia Muncii 
iar 'alți 22 de mineri, tehnicieni 
și ingineri din cei mai 
sînt decorați cu Ordinul

• Față de anul 1944 
școlar s-a mărit cu 18 
clasă, două laboratoare 
ateliere. Față de cei 600 elevi 

cîți învățau carte în anul 1944, 
astăzi sînt cuprinși în școlile de 
cultură generală 1600 elevi.

• Dacă în anul 1932 spitalul 
din Vulcan avea 60 de paturi și 
era deservit' de 2 metdici și 10 su
rori, astăzi spitalul are 215 pa
turi și este deservit de 25 me
dici și 75 cadre medii sanitare.

■A ”

vrednici 
Muncii, 
spațiul 

săli de 
și două

Minerul
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Grijă față
de cei mici

Minerul Nicșa din Vulcan își 
amintea cu cîtăva vreme în ur
mă : „Din 13 copii cîți am fost 
la părinți mai trăim 4. Beteșu
gurile și mizeria mi-au băgat 
rînd pe rînd în pămînt frați și 
surori". Nu este mai puțin tra
gică nici durerea soției de mi
ner Sicomaș Eleonora: „Am a- 
dus pe lume 14 copii. Din ei 
îmi trăiesc numai 7“.

Un dar pentru mineri
Alaltăieri a fost adusă la mina 

Vulcan 
de tip 
acesta 
Pentru 
ran au 
titoare 
stratul 
unde lucrează brigada minerului 
Bălău Petre.

Minerii au primit vestea so
sirii noului dar sovietic cu o ma
re bucurie și sînt nerăbdători să 
vadă mașina „la lucru" convinși 
fiind că ea îi va ajuta să obțină 
rezultate din cele mai frumoase.

o mașină nouă de havat 
K.M.P.-3 sosită în anul 

din Uniunea Sovietică, 
introducerea ei în subte- 
și început lucrările pregă- 
la abatajul frontal din 
14 sectorul IV, abataj

în diferite prile
juri vulcănenii nu 

obișnuiesc să-i mai spună orașului 
pe nume ci-1 denumesc așa cum pes
te tot în țara noastră se întîmplă 
astăzi „orașul nostru". Locuitorii 
din Vulcan își manifestă dragostea 
pentru orașul lor căutînd să-i înfru
musețeze fiecare colț. La un geam 
din noile blocuri au apărut glastre 
cu mușcate roșii. Exemplul i-a 
„molipsit" și pe alți locatari. S-au 
creat spații verzi în jurul unui 
bloc ? Nu rămîn în urmă nici lo
catarii celorlalte blocuri. Contribu
ția cetățenilor la înfrumusețarea o- 
rașului lor a fost în anul trecut de 
peste 30.000 ore muncă voluntară.

Orașul condamnat paraginei în 
trecut, se înnoiește din zi în zi| 
întinerește. Anii din urmă l-au fă
cut înfloritor. între anii 1950—1960 
s-au construit la Vulcan și Paro- 
șeni peste 1.000 apartamente con
fortabile. Centrul orașului este de 
nerecunoscut pentru cei се-au făcut 
cunoștință în trecut cu aspectul jal
nic al orașului. Au fost demolate 
40 de case și in locul lor s-au ri
dicat 25 de blocuri cu aproape 600 
de apartamente din care aproape 
200 sînt prevăzute cu instalații de 
încălzire centrală.

Vulcanul crește mereu, devine tot 
mai frumos. Spațiul său locativ de
vine mereu mai mare. Hărțile vechi 
nu-i mai corespund.

„ORAȘUL NOSTRU“
Pentru mineri s-au ridicat la Mo- 

rișoara (nume de cartier nou) 60 
de apartamente în case în șir pre
văzute cu tot confortul. La Dealul 
Babii de asemenea a răsărit, ca din 
pămînt, un nou cartier miner cu 50 
de apartamente în case în șir. Vul- 
cănenii sînt aprovizionați cu apă

potabilă captată 
chiar din izvor. Pen

tru rezolvarea problemei alimentării 
cu apă au fost cheltuiți în ultimii doi 
ani mai mult de S 000.000 lei. Toa
te acestea se fac pentru cei ce 
muncesc, pentru că binele și feri
cirea acestora este preocuparea su
premă a partidului și statului nos-
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Amintirile acestea sînt acte ț 
de acuzare la adresa regimu
lui burghezo-moșieresc, ele 
vorbesc de la sine despre fe
lul de viață din trecut al mi
nerilor și al familiilor lor.

Altfel sînt astăzi ocrotite ma

in locul caselor pitice din vechiul Vulcan au apărut în ul
timii ani blocuri semețe, flori ale Vulcanului renăscut.

IN CLIȘEU: Vedere a străzii Republicii.
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mele și copiii. Feți frumoși de t 
astăzi nu mai primesc botezul * 
moașelor empirice și al dofto- j 
roaielor. Primele lor cunoștințe, * 
după ce văd lumina zilei sîntti 
oamenii îmbrăcați în alb, su
rorile, medicii. La maternita
tea spitalului din Vulcan ve
ghează zi și noapte pentru să
nătatea celor mai tineri cetă
țeni, pentru ca ei să crească 
vînjoși, dolofani medicul Mioc 
Nela, surorile Șimota Ana, Ba- 
lint Ana, Lăzăruț Maria.

Personalul maternității și dl- 
rectorul spitalului dr. I—_ 
Fulviu vorbesc cu multă mîn- 
drie despre faptul că în tot a- 
nul 1960 n-a existat nici un caz 
de mortinatalitate la materni
tate, că mortalitatea infantilă ț 
a scăzut.

Despre felul în care sînt în
grijiți astăzi noii nășcuți pot 
vorbi soțiile de mineri Novagă 
Eugenia, Tralcu Ioana, Gîrbo- 
van Viorica care au dăruit Vul
canului primii cetățeni din anul 
1961. Nu sînt rare cazurile cînd 
mamele dăruiesc fiicelor lor f 
numele acelora care le-au în- < 
grij it, al medicului sau al su- - 
rorîlor. Chiar și acest fapt, de ■ 
multe ori trecut cu vederea, i 
vorbește de la sine... *
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STEAGUL ROȘU

C. C. al P. C. U. SPlenareiLucrările
(Ager preș). —MOSCOVA 14 

TASS transmite:
La 14 ianuarie, ora 10 dimi

neața în Palatul Mare al Krem
linului s-a deschis ședință Ple
narei Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Plenara continuă discutarea 
problemei îndeplinirii planului de 
stat și a angajamentelor socia-

liste în ce privește producția și 
vînzarea către stat a produselor 
agricole și animaliere în anul: 
1960 și măsurile pentru dezvol
tarea continuă a agriculturii.

Primul care a luat cuvîntul la 
discuții ta; fost Vasili Cemîșev, se
cretar al Gomitetului de partid 
din ținutul Primorie (Extremul1 
Orient sovietic).

O

Peste 220 demonstrații în Coreea de Sud
PHENIAN 14 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In ultimele patru luni ale a- 

nului trecut în Coreea de Sud au 
avut loc peste 220 de demon- 

'strații ale muncitorilor din indus
tria minieră, electroenergetică, 
textilă, din transportul feroviar, 
precum și ale muncitorilor por-

tiiari. După cum anunță agenția 
telegrafică sud-coreeană Habton 
Thonsin, peste 50 la sută din de
monstrațiile muncitorilor în cursul 
cărora ei au revendicat majorarea 
salariilor s-au plata salariilor 
reținute, s-au încheiat cu victoria 
lor.

-O-

MOSCOVA. La 14 ianuarie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat un mesaj de salut pri
mei conferințe a femeilor 
rile Asiei și Africii care 
trunit la Cairo.

BERLIN. Secolul al 
este secolul comunismului, a de
clarat Arno Berisch, deputat în 
Bundestagul vest-german din par
tea P.S.D.G., la conferința din 
Wurzburg a organizației Partidu
lui Social Democrat din Germa

din ță- 
s-a în-

XX-Jea

Inolla spriiioă ailioDile 
agresive ale S.II.J. 

împotriva [alei
LONDRA .14 (Agerpres).
Săptămînalul laburist „Tri

bune" a publicat un articol al co
respondentului său la O.N.U. ca
re acuză guvernul englez că spri
jină planurile americane de agre
siune armată împotriva Cubei.

După cum scrie corespondentul, 
în prezent există dovezi nu nu
mai că se desfășoară pregătiri 
intense în vederea organizării u- 
nei invazii în Cuba cu sprijinul 
S.U.A., dar și că au fost vîndute 
contrarevoluționarilor materiale 
de război engleze. Printre avioa
nele mercenarilor care acționează 
împotriva Cubei sînt și avioane 
„Vampir", vîndute de guvernul 
englez.

„Dacă s-ar stabili cui au fost 
vîndute de fapt aceste avioane și 
de unde au fost procurați banii 
pentru achitarea lor — se spune 
în articol — s-ar aduce multă lu
mină în ce privește politica An
gliei față de noile mișcări anti
colonialiste din America Latină".

Comentînd știrile apărute în 
presa americană cu privire la 
pregătirile în vederea invaziei în 

. Cuba, autorul articplului scrie: 

. „In lumina acestor evenimente 
• este pur și simplu tragic că re

prezentantul' Ministerului Aface
rilor Externe al Angliei la O.N.U. 
are dispoziție să sprijine această 
poziție a americanilor".

----- O——

Poporul alger ian 
își va continua lupta

CAIRO 14 (Agerpres). TASS 
transmite:

Ministerul Afacerilor Externe 
al guvernului provizoriu al! Re
publicii Algeria a dat publicită
ții la Cairo o declarație în care 
se spune că rezultatele referen

dumului organizat de autoritățile 
coloniale franceze nu obligă la 
nimic poporul algerian care este 
Iferm hotărît să-și continue lupta 
și să intensifice rezistența arma
tă împotriva colonialiștilor fran
cezi.

Populația Algeriei, se spune 
în declarație, a boicotat această 
farsă care le-a fost prezentată 
‘drept un referendum.

Drept urmare a acestui așa-zis 
referendum, în orașele și centrele 
populate din Algeria au fost uciși 
sute de algerieni. După cum 
recunoscut chiar autoritățile 
ficiale, se spune în declarație, 
cursul referendumului au fost 
ciși 65 de locuitori pașnici și 
fost răniți Ю0.

--- o----

a trans- 
Seul la 

paralelei 
militare

laburist

nia. El a subliniat că nici o ideo
logie nu și-a pus amprenta1 atât 
de puternică asupra ultimului de
ceniu ca comunismul.

ADDIS ABEBA. La 13 ianua
rie la Addis Abeba a avut loc 
semnarea acordului sovieto-etio- 
pian de colaborare culturală.

Acordul prevede schimburi de 
oameni de știință, profesori, stu- 
denți, delegații culturale și spor
tive, colective de teatru și tu
riști.

PHENIAN. După cum 
mis postul de radio din 
17 ianuarie în regiunea 
38 vor începe manevre 
americano-sud-coreene.

LONDRA. Deputatul
F. Allaun a cerut demisia lor

dului Home, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei. „El se consi
deră probabil ministru pentru .pro
blemele războiului rece și nicide
cum ministru al Afacerilor Ex
terne", a declarat deputatul. Al
laun a spus că Home „este îm
potriva unei reglementări pașni
ce între Est și Vest**.

DAR ES SALAAM. Agenția 
Reuter relatează că la 13 ianua
rie poliția din Tanganica ă îm
prăștiat cu brutalitate o demon
strație a muncitorilor greviști din 
construcții. Polițiștii au atacat pe 
greviști cu bastoane de cauciuc 
și grenade cu gaze lacrimogene.

După plecarea forțelor poliție
nești greviștii s-au adunat din 
nou în stradă, dar de data aceas
ta poliția a intervenit cu o bru
talitate și mai mare. Potrivit a- 
genției Reuter au fost arestate 10 
persoane din rîndul greviștilor.

RABAT. Agenția France Presse 
anunță că la 13 ianuarie preșe
dintele Guineei, Seku Ture a so
sit la Rabat.

au 
o- 
în 
u- 
au

.Accentuarea crimei 
din Laos

PARIS 14 (Agerpres).
Criza din Laos se accentuează, 

arată corespondentul din Bangkok 
a!l ziarului „Le Monde". Ell. face 
o legătură între accentuarea cri
zei din Laos și livrarea de către 
Statele Unite a patru avioane de 
vînătoare rebelilor lui Boun Oum- 
Nosavan.

Corespondentul care a vizitat 
orașul Vientiane arată că în ta- 

-hăra rebelilor au loc pregătiri 
febrile în vederea unor noi ope
rațiuni militare. „Nici guvernul 
Boun Oum, al cărui conducător 
adevărat este generalul Fummi 
Nosavan, nici americanii care 
l-au adus la putere, nu tind spre 
încetarea actualelor operațiuni 
militare**, arată corespondentul. 
(Dimpotrivă, cea mai mare opera
țiune militară din Laos pregătită 
cu ajutorul celor patru avioane 
militare 'americane, arată în ce di
recție suflă vîntul.

--- o
Teroare în Spania
PARIS 14 (Agerpres).
La începutul acestei săptămîni 

autoritățile spaniole au arestat în 
orașul Malaga aproape 40 de 
persoane acuzate de a fi păstrat 
și difuzat manifeste cerînd să se 
pună capăt regimului dictatorului 
Franco și să fie aimnîstiați deți
nuți! politici. După cum relatea
ză agenția France Presse, ma
joritatea celor arestați sînt mun
citori.

Guvernul Somaliei respinge 
ajutorul american

MOGADISCIO 14 (Agerpres). 
. După cum relatează corespon
dentul din Mogadiscio al agenției 
Men, în cercurile autorizate din 
Somalia s-a aflat că guvernul 
Somaliei continuă să respingă 

.propunerea americană de a acorda 
ajutor acestei tinere republici. Gu
vernul Somaliei a declarat că nu 

■ intenționează să adere la nici un 
fel de pacte sau alianțe militare.

In schimb, se spune în înche
ierea știrii, guvernul Somaliei 
intenționează să ducă o politică 
de întărire a relațiilor sale cu 
țările afro-asiatice.

SITUAȚIA DIN CONGO
Lucrările Consiliului de Securitate ® Derută în tabăra 

trădătorilor • Se intensifică lupta împotriva clicii Kasavubu- 
Mobutu

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In ședință din după-amiaza zi
lei de 13 ianuarie, Consiliul de 
Securitate a continuat să discute 
problema situației din Republica 
Congo.

Delegațiile Ceylonului, Liberiei 
și R.A.U., care sînt membri ne- 
permanenți ai Consiliului de Se
curitate, au prezentat un proiect 
de rezoluție cerînd ca guvernul 
belgian să înceteze imediat orice 
acțiune împotriva Republicii Con
go și să-șî respecte cu strictețe 
obligațiile internaționale decurgînd 
din acordul privitor la tutela a- 
supra teritoriului Ruanda-Urundi, 
să retragă -neîntârziat din Repu
blica Congo întregul personal mi
litar belgian și personalul semi- 
militar asimilat acestuia și să 
recheme pe consilierii și specia
liștii în domeniul tehnic.

După delegatul S.U.A., Barco, 
care a căutat cît se poate de stân
gaci să scoată basma curată ac
țiunile Belgiei în Gongo, a luat 
cuvîntul reprezentantul Ceylonu
lui. El â demascat afirmațiile de
legatului Belgiei că autoritățile 
belgiene nu ar fi avut deloc cu
noștință de folosirea teritoriului 
Ruanda-Urundi de către trupele 
lui Mobutu. Delegatul Ceylonu
lui a declarat ,că delegația să con
sideră necesară revizuirea acor
dului de tutelă asupra teritoriu
lui Ruanda-Urundi.

Gu aceasta ședința de după- 
aimiază a Consiliului de 
tate a luat sfîrșit.

Securi-

(Ager-LEOPOLDVILLE 14 
pres).

In ultimul timp a luat 
amploare lupta populației 
leze împotriva clicii trădătoare a 
lui Mobutu și Kasavubu, pentru 
restabilirea în întreaga țară a au
torității guvernului legal al Re
publicii Gongo în frunte cu Pa
trice Lumumba. Gu fiecare ceas 
care trece, regimul marionetelor 
imperialiste se apropie de pră
bușire.

Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă, la 13 ianua- 
irie au avut loc puternice tulbu
rări în garnizoana de la Tlhys- 
vîlle, unde este întemnițat pre
mierul Lumumba. Din cauza în
treruperii legăturilor telefonice 
cu această localitate, știrile care 
au circulat la Leopoldville nu pot 
fi pe deplin verificate. Din di
ferite știri neclare și adesea con
tradictorii, reiese însă ca incon
testabil faptul că garnizoana din 
Thysville, din care Face parte 
brigada de blindate congoleză, 
s-a răsculat în cursul nopții 
12 spr-e 13 ianuarie. Potrivit

o mare 
congo-

de
a-

Semne de criză în economia canadiană
OTTAWA 14 (irtgerpres).
Semnele de cFiză economică 

care se manifestă cu tot mai mul
tă intensitate în Canada provoa
că o mare îngrijorare în rîndu
rile opiniei publice din această 
țară. Corespondentul din Ottawa 
al ziarului vest-genman „Die 
Welt** vorbește chiar de „panica 
moderată" stârnită de conjunctu
ra economică nefavorabilă.

Printre fenomenele de criză a- 
trage îndeosebi atenția nivelul ri
dicat al șomajului. In luna oc
tombrie, numărul șomerilor atin
sese deja procentul record de 6,2 . 
la sută din totalul brațelor de 
muncă și se aștepta ca în cursul 
iernii acest procent să depășeas
că 10 la sută, iar în luna martie 
să atingă chiar 12 la sută. Așa
dar în Canada, ca și în Statele 
Unite, șomajul prezintă aspectul 
unei boli aronice în curs de a- 
gravare.

Alte fenomene conjuncturale 
nu sînt mat puțin îngrijorătoare'

în al doilea trimestru al anului 
1960 producția națională a Ca
nadei a scăzut cu 1,4 la sută în 
comparație cu primul trimestru. 
S-a încetinit ritmul construcției 
de locuințe. In rîndurile consu
matorilor canadieni se manifestă 
o „apatie accentuată** în special 
în legătură cu achiziționarea 
mărfurilor de larg consum. In
dustria forestieră trece printr-o 
serioasă criză de desfacere. Nu 
există nici o perspectivă pentru 
soluționarea problemei surplusu
rilor de cereale domeniu în care 
Canada este puternic concurată 
de S.U.A. Canada suferă de un 
deficit care de asemenea, a de
venit cronic al balanței de plăți. 
In prezent economiștii canadieni 
sînt preocupați de creșterea ma
sivă a datoriei externe a țării — 
24.000.000.000 dolari la sfîrșitul 
anului 1959 față de 8.000.000.000 
dolari în 1945.

Dată fiind strînsa dependență 
a economiei canadiene de cea a-

mericană, numeroase cercuri ca- 
naidiene, chiar și oficiale, consi
deră că această dependență este 
în bună măsură cauza depresiu
nii economice prin care trece ța
ra. „Canadienii consideră că tul
burările economice ale Canadei 
se datoresc în special unei struc
turi industriale „denaturate**, re- 
zultînd din înaltul nivel al in
vestițiilor străine și din crește
rea controlului străin asupra in 
dustriei 
Vista 
Week**, 
re este 
pentru 
de lucruri a determinat luarea 
unor măsuri pe tărîmul 
telor. Impozitul special 
dividendelor plătibile în 
tate a fost majorat de 
sută la 15 la sută, iar impozitele 
preferențiale de care se bucurau 
societățile străine în Canada au 
fost desființate.

canadiene", relatează re- 
newyorkeză „Business 

Puternica presiune la ca- 
supus guvernul canadian 
a schimba această stare

impozi- 
asupra 

străină - 
la <5 la
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genției Taniug, garnizoana din 
Thysville a trecut de partea pre
mierului Lumumba. Premierul a 
fost eliberat din închisoarea gar
nizoanei unde a fost aruncat de 
șase săptămîni de Mobutu. Potri
vit agenției Reuter, la Leopold
ville s-a anunțat vineri că Mo
butu și Kasavubu au plecat de 
urgență la Thysville pentru a 
„liniști" pe răsculați și „a duce 
tratative cu Lumumba". Surse 
demne de încredere au arătat în
să, după cum a transmis Taniug, 
că „premierul Lumumba a refu
zat vineri să stea de vorbă cu 
Kasavubu". Potrivit aceleiași a- 
gențiî Mobutu a fost arestat de 
răsculații din Thysville dar ar 
fi fost eliberat. Potrivit agenții
lor occidentale răscoala ar fi fost 
înăbușită, iar Lumumba arestat 
din nou.

După cum relatează agenția 
France Prase, știrile privind răs
coala garnizoanei de la Thysville 
au fost comentate cu aprindere la 
sediul O.N U. din New York unde 
Consiliul de Securitate continuă t 
discutarea situației din Congo. |

ELISABETHVILLE 14 (Ager
pres) .

Corespondentul din Elisabeth- 
ville al agenției Reuter anunță 
că la 13 ianuarie la Manono, 
centrul noii provincii autonome 
lLualaba (Katanga de nord), unde 
a fost restabilită autoritatea gu
vernului legal congolez, au avut 
loc ciocniri între autoritățile ar
matei naționale congoleze și tru
pele O.N.U.

După cum afirmă comandamen
tul trupelor O.N.U., un batalion 
al .trupelor O.N.U. a fost trimis 
recent la Manono, chipurile, pen
tru a „preîntîmpina izbucnirea 
unui război civil" între trupele 
guvernului legal și bandele ma
rionetei Chombe din Katanga.

----- O-----

DECLMAflA МЮННЮНИ 
IHOMEZIEI

NEW YORK 14 (Agerpres). -a 
TASS transmite:

Reprezentanța permanentă a 
Republicii Indonezia de pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite a 
difuzat o declarație pentru presă 
cu privire la situația din Congo. 
Guvernul Republicii Indonezia, 
se spune în declarație, este ferm 
convins că restabilirea păcii și 
ordine! în Congo poate fi obținută 
numai prin încetarea agresiunii 
belgiene.

Guvernul belgian, se sublinia
ză în declarație, trebuie șă-șî re
tragă Imediat din Congo perso
nalul militar, paramilitar și ci
vil. De asemenea el trebuie șă 
înceteze pe viitor orice operațiuni 
militare sau de alt gen pe care 
le desfășoară de pe teritoriul sub 
tutelă Ruanda-Urundi împotriva 
Republicii Congo.

--- o
4.550.000 șomeri în S.U.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres).
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, la 13 ianuarie un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Muncii din S.U.A. a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că numai în decurs de o 
lună — de ia mijlocul lunii no
iembrie pînă la mijlocul lunii de
cembrie 1960 — numărul șome
rilor a crescut cu 509.000 ajun- 
gînd la 4.550.000. Ministerul 
Muncii apreciază acest număr ca 
fiind un nou record pentru aceas
tă lună, nemaiîntâlnit în ultimii 
20 de ani.

Numărul șomerilor reprezintă 
6,8 la sută din totalul brațelor de 
muncă din Statele Unite.

Tiparul: „6 August** — Poligrafie


