
Candidați ai Frontului Democrației 
Populare in alegerile de ia 5 martieDIN PETR1LA
Aproape 200 de mineri și mun

citori din Petrila, cadre didactice, 
pensionari și gospodine s-au adu
nat într-o însuflețită adunare popu
lară în sala clubului muncitoresc 
pentru a propune candidați F.D.P. 
în vederea alegerilor pentru sfatu
rile populare.

Din partea consiliului F.D.P. al 
orașului Petrila, tovarășul Raczek 
Nicolae, a propus ca în circumscrip
ția electorală nr. 53 a Sfatului 
popular al orașului Petroșani să 
candideze tov. Nicorici Nicolae, 
șeful minei Petrila. Propunerea a 
fost susținută cu entuziasm de nu
meroși participanți la adunare.

în aceiași adunare populară a 
fost propus drept candidat pentru 
cfatul popular al orașului regional

.troșani, în circumscripția electo
rală nr. 54 minerul fruntaș Mariai 
Simion, iar în circumscripția elec
torală nr. 57 tov. dr. Daniel Nico
lae. De asemenea, pentru circum
scripțiile electorale nr. 9, 10 și 11 
ale Sfatului popular al orașului Pe
trila au fost propuși să candideze 
tov. Bertoti Ileana; gospodină, Ște- 
fanek Iosîf, salariat la sectorul 
I. L. L. Petrila și tov. dr. Daniel 
Nicolae.
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Viueri după-amiază in sala de 

festivități a școlii medii din Lo
nea s-au adunat sute de oameni 
ai глиесіі pentru a propune candi-
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Cercuri educative și tnuncâ 
de folos obștesc

Comitetul orășenesc al femeilor 
■din Petroșani desfășoară o rodni
că activitate educativă în rîndu- 
rile femedor și de antrenare a a- 
cestora îa diferite acțiuni de fo
los obștesc. In cadrul celor 18 
cursuri de îndrumare politică, ipî- 
nă în prezent s-au prezentat 12 
lecții. Aceste cursuri smt conduse 
de propagandiste bine pregătite. 
Printre acestea se numără tova
rășele Szilagyi Agata, Gorobei 
Margareta. Vonica Maria și al
tele.

In afară de cursurile de îndru
mare politică, activează 56 cer
curi de citit și un curs perma
nent de croitorie la care parlcipă 
un număr de 30 tovarășe.

In cinstea alegerilor de la 5 
martie și a zilei femeii se fac pre
gătiri pentru organizarea unei 
expoziții care să cuprindă dife
rite obiecte lucrate de femeile din 
oraș.

Potrivit angajamentului femeile 
din Petroșani urmau să efectueze 
în acest an 8.000 de ore de mun- 
vă voluntară. Pînă în prezent ele 
ău efectuat un mare număr de 
ore de muncă voluntară la con
fecționarea din 700 m. material 
a lenjeriei de pat necesare hote
lului din Petroșani. Cu acest pri
lej s-au remarcat în mod deose
bit tov. Centeri Elena, Marian 
Terezia, Nariță Maria, Barna Flo- 
rica și Pop Elena.
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Biblioteci de casă
Un mijloc de culturalizare 

maselor de femei, îl constituie 
bibliotecile de casă. Pînă în pre
zent numărul acestora a ajuns la 

, 18. Printre cele mai frecventate 
de cititori sînt bibliotecile de casă 
conduse de tov. Cîlmpeanu Marla, 
Argint Maria și Țaisie Terezia, 
care au reușit printr-o muncă sus
ținută să atragă un însemnat nu
măr de cititori.

C. IOAN 
corespondent

propus

dați în vederea alegerilor de la 5 
martie. Numele tovarășului Goadă 
Alexandru, era cunoscut de toți cei 
prezenți. El este secretarul comite
tului de partid de la mina Lonea. 
Cetățenii din Lonea l-au 
drept candidat pestru Sfatul popu
lar al orașului regional Petroșani 
în circumscripția electorală nr. 73, 
cît și în Sfatul popular al orașului 
Petrila. Participanții la adunare au 
primit cu bucurie propunerea făcu
tă pe care au votat-o în unanimi
tate.

Participanții la adunare au apro
bat apoi propunerea ca tov. Ujfalvi 
Ileana, lucrătoare din comerțul de 
stat, să candideze în circumscripția 
electorală nr. 72 Petroșani. Pentru 
circumscripția electorală nr. 71 Pe
troșani a fost propusă tov. Mada- 
rasz Rozalia.

în continuare au fost propuși 
drept candidați pentru a fi aleși în 
Sfatul popular al orașului Petrila, 
tov. Huszar Adalbert, activist 
U.T.M., Varga Dochița, gospodină. 
Ciolpan Simion muncitor, Mașnic 
Ana, educatoare la grădinița de co
pii, care a fost propusă și pentru 
Sfatul popular orășenesc Petroșani 
în circumscripția electorală nr. 74.DIN LIVEZENI

n sala căminului cultural „Tudor 
Vladimirescu" din Livezeni s-au a- 
dunat zeci de muncitori constructori, 
țărani muncitori, gospodine precum 
fi alți oameni ai muncii pentru a 
propune candidați în alegerile' de 
la 5 martie. Pentru circumscripția 
electffhlă nr. 7 , a Sfatului populat 
al orașului regional Petroșani, a 
fost propus drept candidat tov. Mo- 
raru Gligor. De asemenea, oamenii 
muncii din Livezeni au propus 
drept candidați în circumscripția 
electorală nr. 8 orășenească Petro
șani pe tov. Neagu Constantin, 
brigadier silvic. în cadrul aceleași 
adunări a fost propus candidat 
pentru Sfatul popular Petroșani to
varășul Karda Zoltan, activist de 
partid. Adunarea a aprobat în una
nimitate candidaturile propuse.
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In Lupeni, de mai bine de un deceniu și jumătate pulsează g
viață nouă. In Lupenial de altădată nu exista nici o locuință g

.-x------- « . x . , . ( мос maga2jn Niște prăvălii în- 8
tunecoase, unde nu vedeai ce cumperi și locuințe insalubre cu 8
cîte 5—10 persoane într-o singură cameră și bucătărie. Decenii 8
de-a rindul în Lupeni te întimpina acest tablou sumbru, care se a- 8
semăna ca două picături de apă cu cel din localitățile cele- 8
lalte din Valea Jiului. 8

Priviți acum Lupeniul! In partea de sus a orașului, acolo 8
unde în trecut nu era nimic, se înalță acum zeci de blocuri. ^ococoooooooooooooooooaoooonooooeooQoooo oooooooooooooooooooooooooo
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IN CLIȘEU : Blocul turn.
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IN CLIȘEU: Blocul magazin.

lin ООН ПИ1І1І0 ЗІІИІаі [I 
autodeservire

Acum cîteva săptămîni schelele 
metalice din jurul clădirii cu nr. 
66 din strada principală din Petro
șani, arătau că aici se fac lucrări 
de renovare. Puțini însă știau cum 
va arăta magazinul alimentar după 
terminarea lucrărilor.

Acum cîteva zile, pe frontispi
ciul clădirii amintite au apărut două 
firme mari din tuburi de neon cate 
înscriu cu roșu : „Magazin Alimen
tar — Autodeservire". în același 
timp vitrinele mari, luminoase lă
sau să se vadă un interior de maga
zin cu totul deosebit.

Ieri după-amiază cumpărătorii 
care au participat la inaugurarea 
primului magazin modern cu auto- 
deservire au fost impresionați de 
numărul mare de sortimente de pro
duse preambalate care le stăteau la 
dispoziție, pe mese special lucrate, 
în lumina de ziuă a lămpilor flu
orescente. La intrare, fiecare cumpă
rător primește un coș de sîrmă în 
care poate pune conserve de legu
me, dulciuri; conserve de pește, din 
carne, băuturi, paste făinoase, brîn- 
zeturi, sorogate, zahăr, orez tot ce 
dorește din produsele care se gă
sesc din belșug. Apoi cumpărătorul 
se îndreaptă către ieșire unde, două 
case automate încasează prețul 
mărfii cumpărate.

Noul magazin cu autodeservire, 
primul de acest fel în regiune des
chis ieri, răspunde celor mai exigen
te cerințe ale cumpărătorilor.

Citiți în pag. IV-a
• Telegrama adresată de N. 

S. Hrușciov și L. I. Brej- 
nev lui John Kennedy

• Belgia intensifică interven
ția armată

• Republica Mali a cerut 
convocarea Consiliului de 
Securitate

• întreaga răspundere pen
tru războiul din Laos revine 
Statelor Unite

• Nou eșec american
• Nici un soldat german pe 

pămîntul englez
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Sesiunea a Xllha a Sfafofeppepular af orașu/ui-regionahMrDșani

UN BUGET AL1NFLOR1RII
VĂII JIULUI

Recent a avut loc cea de-a 
XIII-а sesiune a Sfatului popular 
al orașului regional Petroșani. 
Sesiunea a ascultat raportul pre
zentat de deputatul Svoboda A- 
dalbert, șeful secției financiare a 
sfătuim popular, în care s-a ana
lizat execuția bugetului de veni
turi și cheltuieli pe anul I960,pla
nul economic și bugetul sfatului 
popular pe anul 1961.

Darea de seamă asupra realiză
rii bugetului de venituri și chel
tuieli pe 1960 cît și discuțiile 
purtate de numeroși deputați au 
subliniat succesele obținute în 
cursul ultimului an pe calea dez
voltării social-culturale a Văii 
Jiului. In anul 1960 întreprinde
rile subordonate sfatului popular 
au realizat beneficii de peste 
25:900:000 lei, cu П.ОѲОіѲОО lei 
mal mari decît în anul 1959. A- 
ceste beneficii constituie cea. 70 
la sută din bugetul de venituri 
al sfatului popular. Beneficiile 
realizate puteau fi însă și mai 
mari dacă conducerile I.I.L. „6 
August", I.C.O. și O.G.L. Ali
mentara s-ar fi preocupat mai 
mult de realizarea planului de 
beneficii al unităților lor respec- 
tîndu-și astfel obligațiile în pri
vință vărsării cotelor părți de be
neficii către sfatul popular.

Cheltuielile bugetare în anul 
1960 au marcat o nouă sporire a 
realizărilor social-culturale iniția
te de sfaturile populare. O bună 
parte a bugetului local, respectiv 
3.875.000 lei, a fost cheltuită 
•pentru ridicarea nivelului urba
nistic și înfrumusețarea localită
ților din Valea Jiului. Din fon
dul de investiții s-au efectuat lu
crări de modernizare a străzilor 
pe o suprafață de 4.900 m. p. la 
Petroșani și 1.160 ni. 
peni. Au fost cheltuiți 
lei pentru construcții 
țe. Pentfru deservirea 
în condițiuni optime, sectorul de 
transport al I.C.O. Petroșani a 
fost dotat cu 10 autobuze noi, 
două autogunoiere, o autostropi- 
toare etc. O sumă de 10.366.000 
lei, cu aproape 1.000.000 lei mai 
mare ca în anul precedent, a fost 
cheltuită pentru întreținerea uni
tăților de învățămînt. Au fost lăr
gite cu noi săli de clasă nume
roase școli din Lupeni, Vulcan, 
Petroșani. Școlile din Valea Jiu
lui au fost dotate cu materiale 
didactice noi, în valoare de peste 

200.000 lei Elevilor din școlile de 
7 ani li s-au asigurat manuale în 
mod gratuit, a căror valoare se 
ridică la 280.000 lei.

Sume înseninate au fost chel
tuite în scopul culturalizării ma
selor, pentru sănătate și prevederi 
sociale.

Bugetul de venituri și cheltuieli 
al Sfatul popular al orașului Pe
troșani pe anul 1961 cuprinde în
semnate sporiri la principalele 
capitole de cheltuieli, sume care 
vor fi folosite mai ales pentru în
treținerea unităților de învățămînt 
și cultură, pentru sănătatea popu
lației.

p. la Lu- 
13.730.0P0 
de locuin- 
populației

se va cori
de gheață 
tone în 24 
importante

Pentru ridicarea nivelului ur
banistic al localităților Văii Jiu
lui, pentru întreținerea străzilor, 
parcurilor și spațiilor verzi se 
vor cheltui 3.158.000 lei iar 
1.270.000 lei pentru modernizări 
de străzi. Pentru întreținerea u- 
nităților de învățămînt s-a alocat 
suma de 11.212.600 lei, cu 846.000 
lei mai mult decît în 1960, pentru 
domeniul sanitar s-a alocat suina 
de 22.240.900 lei, cu Г.476.000 lei 
mai mult decît în 1960, iar 
1.495.000 se vor folosi la capi
tolul prevederi sociale.

Bugetul local pe 1961 prevede 
totodată sume importante pentru 
finanțarea investițiilor, din eare 
17.357.000 lei pentru construcții 
de locuințe, 9.210.000 lei pentru 
lucrări gospodărești și moderni
zări de străzi. In 1961 
strui o nouă fabrică 
cu o capacitate de 15 
ore, s-au alocat sume 
pentru înzestrarea tehnică a sec
torului de gospodărie comunală.

Bugetul sfatului popular pe a- 
nul 1961 asigură o nouă dezvol
tare gospodărească și social-cul- 
turală a localităților din Valea 
Jiului. Se cere însă ca sfaturile 
populare, secțiile lor financiare 
cît și comisiile permanente buget 
și finanțe, să folosească în mod 
judicios, cu spirit de răspundere 
și maximum de eficacitate sumele 
ce li s-au pus la dispoziție.

Sesiunea sfatului popular a 
subliniat că realizarea bugetului 
local pe noul an va fi posibilă în 
măsura vărsării tuturor venituri
lor planificate în execuția buge
tară. De aceea conducerile unită
ților economice tutelate de sfatul 
popular au datoria să se preocupe 
cu o deosebită grijă de realizarea 
planului de beneficii, să asigure 
vărsarea la timp a cotelor părți 
de beneficii la buget.

Pentru executarea bugetului ~de 
cheltuieli, comitetele executive 
trebuie să asigure întocmirea la 
timp a documentațiilor necesare 
în vederea folosirii integrale a 
fondurilor.

Comitetele executive și depută
ții sfaturilor populare din Valea 
Jiului trebuie să aibă mereu în 
vedere că executarea bugetului, a 
prevederilor sale, se realizează în 
primul rînd cu sprijinul maselor 
de oameni ai muncii. De aceea 
trebuie să se acorde toată atenția 
atragerii maselor la gospodărirea 
treburilor obștești.

In încheierea sesiunii a luat cu- 
vîntul tovarășul Ghioancă Victor, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid, care a făcut numeroase 
recomandări în vederea îmbună
tățirii activității întreprinderilor 
economice locale, a preocupării 
sfaturilor populare și deputaților 
pentru ridicarea nivelului urba
nistic al localităților, pentru a- 
tragerea maselor de cetățeni la 
gospodărirea treburilor obștești.

I. DUBEK
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„Ira viola” in
Un grup de artiști amatori de 

Ia Școala populară de artă din Pe
troșani pregătește în prezent mon
tarea nemuritoarei opere verdiene, 
„Traviata". Este o acțiune temera
ră, ținînd scama de pretențiile a- 
cestui gen, precum și de raptul că 
este pentru prima oară cînd o for
mație de amatori din țara noastră 
montează această operă. Pregătiri
le sînt deja avansate. Soliștii care 
vot interpreta colurile Violettei, al 
lui Alfred și Germont-tatăl au în
cheiat repetițiile la două acte, iar 
sâptămînile ce urmează se va trece 
La actul III.

Opesa „Traviata" compusă ae 
Giuseppe Verdi după piesa și ro
manul ADama cu camelii" de Д1. 
Dumas-Eul, pe un libret de Fran
cesco Piave, a fost prezentată pen
tru prima dată în 1853, la Veneția. 
Este o'evocare a dragostei neferi
cite dilute Violetta și Alfred. în
fățișează cu putere ideea că dragos
tea adevărată înnobilează omul, a 
capabilă să-l transforme, să-l facă 
mai bun. In același timp sînt zu
grăvite mentalitățile meschine din 
societatea vremii, 
lor de teapa lui Germont-tatăl 
care, urmărind doar scopuri egoiste, 
sînt capabili să distrugă fericirea, 
viața altora.

Cu mulți dintre artiștii care vor 
contribui la realizarea scenică a 
„Traviatei" la Petroșani, publicul a 
făcut cunoștință încă mai de mult, 
CU prilejul prezentării operetei 
„Crai nou". Solista Margareta Nica, 
o tînără talentată, găsește timp, 
după serviciul ce-1 prestează la 
Banca de Stat și după cursurile se
rale ale Școlii medii să repete rolul 
Violettei. Și nu fără succes. A ob
ținut progrese frumoase, impresio
nează prin vocea-i clară, caldă. Nu 
mai puțin sînt ocupați cu treburile 
lor zilnice și medicul Nicolae Scăr- 
lătoiu sau inginerul Eugen Piso 
(ambii pe rolul Lui Alfred), profe
sorul Pamfil Mihăilă sau Viorel 
Moțoc (ambii pe rolul Germont- 
tatăl), maistrul ceferist Anton Bu- 
diu (Marchizul), magazionerul Du
mitru Borța (Gaston) sau tînăru) 
Vasile Tcaciuc (Doctorul).

Așa cum am arătat mai sus, pre
gătirile sînt avansate. Atît sopra
na Margareta Nica, mezzosoprana 
Ccistea Doina (Flora), tenorii Ni
colae Scărlătoiu, Eugen Piso și 
Dumitru Borța ca și bașii Anton 
Budiu și Vasile Tcaciuc, interpre
tează deja actele I și II cu siguran
ță. In luna februarie vor începe re
petițiile cu orchestra, iar în martie 
repetițiile pe scenă.

Vorbind despre montarea ope
rei „Traviata", trebuie reliefată ac
tivitatea deosebită a prof. Petre
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Fenomene cerești 
în discuția tinerilor
Feste 250 tineri de la mină și 

preparație, de la filatură și de la 
alte întreprinderi din Lupeni au 
asistat zilele trecute la o conferin
ță interesantă, programată în ca
drul Joii de tineret. Cînd a în
ceput să vorbească tovarășul Stoi
ca loan, directorul școlii medii 
serale din localitate, în sală s-a 
lăsat liniștea. Toți tinerii ascul
tau cu atenție expunerea făcută 
despre fenomenele cerești Mulți 
dintre auditori au auzit la radio 
ș«u au citit în ziare și reviste că 
■Institutul Astronomic a anunțat 
data și ora cînd se va produce 
un fenomen ceresc deosebit de im
portant pentru știința astronomi
că : eclipsa totală de soare.

Conferința, care a durat o oră, 
a cuprins un bogat material ști
ințific fiind însoțită de materiale 
demonstrative.

Tinerii au manifestat un mare 
interes față de tema prezentată.

A, M.

montare locala
Ciorgoveanu (dirijor șl regizor) 
care manifestă o preocupare inten
să pentru a realiza o creație Cit 
mai izbutită. Prof. Ticu Lucaciu 
desfășoară de asemenea o activitate 
bogată în calitate de corepetitor, 
contribuind din plin la pregătirea 
soliștilor.

Montarea locală a operei „Tra
viata" are o semnificație deosebită.
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Tînărul Grădinaru Gheorghe, e- 
Icv la școala profesională din Pe
troșani, viitor electrician calificat, 
învață cu sîrguință la saxofon, în 
cadrul Școlii populare de artă. 
Azi face exerciții, caută să pă
trundă înțelesurile tulburătoare 
ale notelor de pe portativ, iar mîi- 
ne va executa poate arii celebre...

Este o urmare a dezvoltării cultu
rale a Văii Jiului, a condițiilor crea
te de partid și guvern pentru pro
movarea artei. Date fiind aceste 
condiții, astăzi oameni ai muncii, 
pentru care opera a fost inaccesibilă 
in alte timpuri, ei înșiși realizează 
astfel de montări. Este un simbol 
al timpurilor noi pe care le trăim.

VICTOR FOLESI

Cercul plastic din Lupeni a împlinit 5 ani 
de muncă rodnică

S* *au  adunat în sala cercului de 
artă plastică toți artiștii amatori 
de grafică și pictură. Și era fi
resc să fie așa; evenimentul pe 
care-1 sărbătoreau nu era de fie
care zi, el reprezenta aniversarea 
celor cinci ani de activitate a cer
cului de artă plastică din cadrul 
clubului sindicatelor din orașul 
■Lupeni. Cinci ani de muncă în 
care s-au înregistrat succese fru
moase, în care s-au afirmat multe 
tinere talente. In acest răstimp 
cercul de artă plastică a sădit și 
crescut la peste 300 tineri și ti
nere dragostea pentru arta gra
fică și pictură. Tinerii Racz loan 
și Viorel Vasile, cîștigători ai 
primului concurs republican bie
nal de artă grafică la care a par
ticipat clubul, astăzi mînuiesc cu 
dibăcie penelul și dăltița și la 

■rîndul lor se ocupă de cei tineri 
în cadrul cercurilor pe care le 
conduc; primul la Brad și cel 
de-al doilea în caidul clubului din 
Aninoasa.

4

dustriale și de cultură din țara 
noastră.

Membrii cercului au confecțio
nat lozinci mobilizatoare, panouri 
pentru orășelul copiilor și altele.

Tinerii Gsatai Eimil, Crișan Ma
ria, Napirodean Nicolae, Hornung 
Mairia, Ordog Viorica și Munteanu 
Gheorghe, care au unmat aici 
cursurile de artă plastică sînt as
tăzi elevi ai școlilor medii de a- 
r.est gen de la Cluj, Timișoara
și București. Al-

Hegeduș
Halasz 
Udrea 
Mîrea 

Petri șor
Costea 

Fecioru 
Dr.

această 
aniver- 
adunat

Cu prilejul aniversării cercul 
de artă plastică din Lupeni a des
chis cea de-a 67-a expoziție de 
grafică și pictură.

Cartea de sugestii a cercului 
deschisă la fiecare expoziție cu
prinde azi în filele sale aprecie
rile multora din cei peste 41.000 
vizitatori ai expozițiilor, sfaturi 
prețioase și semnătura a zeci și 
sute de oameni ai muncii și ale 
multor delegații din țări prietene 
care ne-au vizitat orașul.

Cercul de artă plastică a or
ganizat numeroase excursii pen
tru vizitarea de diferite muzee ale 
patriei — obiective industriale din 
Capitală și din alte centre in-

Cartea — ajutor 
în munca fiecăruia

în această săptâmînă, trecind 
prin majoritatea bibliotecilor clin 
Valea jiului și comparmd numă
rul de cititori care au frecventat 
bibliotecile în primele 15 zile ale 
lunii ianuarie, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, am cons
tatat .. creștere considerabilă a 
numărului celor care, însetați de 
cultură, tși fac din carte un prie
ten nedespărțit. Acest fapt dove
dește că din zi in Zi oamenti 
muncii se interesează tot mai mull 
de îmbogățirea cunoștințelor lor, 
studiul devenind o necesitate da 
fiecare zi-

Prima constatare asupra situa
ției de la biblioteca centrală din 
Petroșani este creșterea considera 
bilă a numărului de muncitori 
care frecventează biblioteca. De 
la începutul anului și pînă acum, 
din 1006 cititori reinscriși, 402 
sini muncitori, 126 tehnicieni și 
intelectuali, 247 elevi, 9 studenți 
Și 222 gospodine. Cercetind vîrsta 
celor care frecventează biblioteca 
am constatat că 826 au peste 16 
ani iar 286 sub 16 ani. Cifra de 
anul trecut a cititorilor sub 16 ani 
era aproape la jumătate.

Cine sînt cei care frecventează 
cu regularitate de ani de zile bi
blioteca centrală din Petroșani ?
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♦ Numărul lor este desigur destul
♦ de mare. Cităm totuși cîțiva : Cu- 
■ cu Victor, miner Petrila pe fișa 
, căruia sînt înscrise zeci de cărți 
l între care „Clocote" de Vaida,
♦ „Desculț”, de Z. Stancu și altele.
♦ Să luăm o altă fișă. Numele c 
T Ambruș Carol, miner a citit a- 
I proape toată opera lui Sadovea- 
i nu, „Departe de Moscova" de
♦ Ajaev și multe altele. Cea mai 

importantă constatare făcută este 
că un mare număr de oameni ai 
muncii sînt cititori pasionați ai căr
ților.
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ții ca 
Lazăr, 
Tiber iu, 
Partenie, 
Li viu, 
Valeria, 
Simion, 
Alexandru, 
Băianu Constan
tin, Pîs Minerva 
au expus nume
roase din lucră
rile lor la expo
zițiile organizate 
și au contribuit 
la situarea cercu
lui de artă plas
tică din care fac 
parte printre cer
curile fruntașe

• din țară. 
...La

seară de
sare s-au 
la club toți mem
bri celor șapte 
grupe care for
mează cercul, au 
ascultat cuvîntul 
tovarășului Dan 
Vaier, secretar al 
comitetului oră
șenesc P.M.R. și plastică din La-peni.

AVRAM МЮА

IN CLIȘEU: Linogr avara „Două cetăți" reali* 
zată de S. Florîca. membră a cercului de artă

Imaginea din clișeul de mai sus poate fi întîlnită în Не- 
care zi în sala de lectură a clubului muncitoresc din Petrila. 
Deși marea majoritate a cititorilor împrumută cărțile pentru a 
casă, o parte mai întîrzie în sala de lectură pentru a consulta 
îndeosebi ziare șl reviste.

IN CLIȘEU : Intr-o după*  amiază obișnuită în sala de lec
tură a clubului din Petrila.

O activitate artistică
bine orientată
Prin conținutul și formele pe care 

le îmbracă, activitatea artistică 
de amatori este tot mai mult îndră
gită de oamenii muncii, care pat- 
ticipă cu mare interes la progra
mele prezentate pe scenele unită
ților culturale. Corurile, echipele 
de teatru, de dansuri, brigăzile ar
tistice de agitație, formațiile instru
mentale sînt alcătuite din oameni 
ai muncii. Numai datorită condi
țiilor asigurate de către regimul 
nostru democrat popular, se poate 
vorbi astăzi la noi în țară de o ade
vărată mișcare artistică de amatori. 
La cel de-al V-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori au 
participat : 4786 coruri, 7016 echipe 
de dansuri, 900 formații instrumen
tale, 2250 brigăzi artistice de agi
tație, 13.000 soliști vocali, instru
mentiști, dansatori, iar la cel de-al 
II-lea festival bienal de teatru „I. 
L.- Caragiale" peste 9.000 formații 
de teatru.

Cel de-al VI-lea concurs al for
mațiilor artistice organizat Гп acest 
an constituie un prilej minunat de 
afirmare a artiștilor amatori de la 
orașe și sate.

In stabilirea repertoriului trebuie 
să se țină seamă în primul rînd 
de sarcinile politice și economice 

au primit felicitările oaspeților 
dragi care ne-au vizitat orașul.

La cinci ani de la înființarea 
cercului de artă plastică, membrii 
cercului au petrecut împreună cî- 
teva ore, exprimîndu-și bucuria de 
a trăi în aceste vremuri în care 
tinerii muncitori și fri de munci
tori își pot valorifica talentele pu- 
nîndu-le în slujba poporului. 

și atrăgătoare 
actuale izvorîte din documentele 
Congresului al Ш-lea al partidului. 
El trebuie să aibă un caracter mo
bilizator și să țină seama de cerin
țele cultural-artistice ale oameni' 
muncii, de problemele producției.

In această perioadă, cînd se des
fășoară din plin pregătirile pentru 
susținerea primei faze a concursului, 
instructorii artistici și responsabilii 
culturali vor trebui să vegheze a- 
supra fixării unui repertoriu bine 
orientat, cit mai actual. Pe lingă 
aceasta ei au datoria să-și îndrepte 
atenția în aceiași măsură și asupra 
formei de prezentare a programelor, 
luptînd pentru ca fiecare punct din 
program să fie cît mai atrăgător. 
Acum cînd întreaga țață se pregă
tește de alegeri, formațiile artistice 
au ocazia să-și verifice posibilită
țile în fața publicului, la casele ale
gătorului sau la întîlniri cu candi- 
dații, luptînd pentru a face din a- 
ceste programe spectacole cu o înaltă 
ținută artistică.

Din experiența unor cluburi ca 
cele din Lupeni și Aninoasa s-a 
constatat că acolo unde există cer
curi de coregrafie, muzică, teatru, 
literatură cu o bogată activitate se 
formează și buni artiști amatori 
nu numai din punct de vedere al 
interpretării ci și din punct de ve
dere al instruirii ideologice, politice 
și artistice. Sub conducerea unor 
instructori cu înaltă calificare, la 
clubul din Aninoasa amatorii de 
teatru au înregistrat succese deose
bite, iar dansatorii de la clubul din 
Lupeni sînt cunoscuți în toată regiu
nea. Experiența acestor cluburi tre
buie generalizată astfel ca și celelalte 
cluburi din Valea Jiului să-și poa
tă pregăti artiștii amatori.

Așa dar, grija pentru conținutul 
ideologic al repertoriului, pentru ni
velul artistic al interpretării, pen
tru educarea artiștilor amatori tre
buie să fie neslăbită.

MARCU PETRU 
inspector metodist cu munca 

culturală
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De ce mi „merge" 
brigada științifică

In primăvara anului 1960, în 
majoritatea comunelor din Valea 
.Jiului, țăranii muncitori se adu
nau aproape în fiecare duminică 
pentru a se întîlni cu membrii bri
găzilor științifice din cadrul 
S.R.S.C. Cu acest prilej ei dis
cutau o seamă de probleme din 
toate domeniile de activitate, 
membrii brigăzilor răspunzînd la 
întrebările sătenilor. Se lămureau 
astfel o serie de probleme încă 
neclare pentru oamenii de la sate. 
iDar, din primăvara anului 1960 
și pînă în prezent locuitorii co
munelor nu au mai avut prilejul 
să se întîlnească cu brigăzile ști
ințifice. De ce? Pentru că brigă
zile științifice nu „imeng". Filiala 
S.R.S.C. și secția de învățămînt 
șl cultură au datoria ca în cel 
mai scurt timp să pună pe pi
cioare brigăzile științifice pentru 
ca ele să poată merge pe teren.
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în R.P.R. a fost construită baza economică a socialismului

Mina
După cum se poate 

și din graficul de mai 
indicii tehnico-economici 
nuți la mina Uricani sînt me
reu mai buni. Creșterea produc
ției cu 209 la sută în anul trecut 
față de nivelul din 1951, anul 
cînd s-a dat prima producție, s-a 
făcut îndeosebi pe seama creș
terii productivității muncii. Dacă 
în 1955 în abatajele minei se ob
ținea în medie cite 1,976 tone de 
cărbune pentru fiecare post pres
tat, în 1960 
în abataje 
4,500 tone 
anul trecut

in plină dezvoltare
vedea 

jos, 
obți-

media randamentului 
a sporit la 4,200— 
cărbune pe post. In 
mina Uricani a fost

lemn/1000 tone de cărbune.
Deși la Uricani exploatarea 

cărbunelui este oarecum îngreu
nată de situația tectonică a zăcă- 
mintuiui, de intercalați iie sterile 
în strat, datorită muncii avîntate 
a minerilor de aici, a măsurilor 
concrete și eficace 
nele cocsificabil a 
în an mai ieftin. 
Uricani a devenit 
bilă, obținîndu-se cel mai scăzut 
preț de cost pe tona de cărbune 
brut extras în Valea Jiului.

Acum în fața harnicului colec
tiv de aici stau sarcini de sea
mă. Asigurîndu-și încă din anul

luate, cărbu- 
revenit din an 
In 1960 mina 
o mină renta-
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Uricani este așezarea minieră j 
care alături de orașele noi O- 
nești, Borzești, Victoria, Bicaz 
a întregit harta țării noastre. 
Ridicată la puțin timp după 
deschiderea minei, cea mai tî- 
nără exploatare de cărbune coc
sificabil a țării, așezarea mi
nieră Uricani este, putem spu
ne, întruchiparea vieții noastre 
fericite sub soarele Republicii. 
Gospodărit de oameni harnici, 
tineri ca și el, orașul nou Uri
cani crește, devine tot mal fru
mos, un adevărat oraș socia
list. In același ritm se dezvoltă 
și mina.

Aici pe meleagurile Jiului 
romînesc era înainte doar o a- 
șezare de ciobani. Acum viața, 
industria pulsează din plin. 
Mulți din foștii păstori și tăie
tori de pădure au devenit mi
neri pricepuțl, traiul lor a cu
noscut schimbări radicale.

In pagina de față vă prezen
tăm, pe scurt, istoria nouă a 
acestei așezări minerești, cel 
mai nou centru industrial al 
Văii Jiului, cu oameni harnici 
șl talentați.
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mina cu cel mai scăzut număr de 
brigăzi sub plan. Măsurile luate 
an de an au asigurat creșterea 
continuă a capacității de produc
ție a minei, îmbunătățirea indi
cilor tehnico-economici. In 1956 

- la mma Uricani s-a - consumat 
pentru fiecare o mie de tone de 
cărbune dte 59,62 m. c. 
pe cînd în 1960 ca urmare 
tinderii armării cu fier și 
s-au consumat doar 40,90

Pentru sănătatea 
minerilor

Qnd cineva din comună se îm
bolnăvea, „doftoril“satului își și 
tăceau apariția cu „dof toriîle" lor 
pentru ca să salveze pe cel sufe
rind. Zadarnice erau însă toate în
cercările. Bolnavul își dădea sufle
tul în văzul tuturor. „Așa a vrut 
dumnezeu, i s-au terminat zilele, 
așa i-a fost scris“. Aceste cuvinte 
circulau din gură în gură și oame
nii îl petreceau la groapă cu plîn- 
sete și văicăreli...

Cînd pe meleagurile Uricaniului 
au apărut oameni noi, s-a schim
bat și viața locuitorilor. Primul doc
tor care s-a stabilit in această co
mună a avut mult de lucru. Ală
turi de îngrijirea și tratamentul 
bolnavului, medicul trebuia să du
că și o muncă stăruitoare pentru a 
scoate din capetele oamenilor ideile 
preconcepute, misticismul pe care 
trecutul întunecos l-a sădit în min
tea lor. Nu rare au fost cazurile 
cind doctorul făcea vizite la domi
ciliu iar unele gazde 
și mai bine sufereau 
prezinte la doctor.

Odată cu celelalte 
Uricani a luat ființă 
medical deservit de

lemn, 
a ex- 
beton 
m. c.

trecut condițiile optime de muncă, 
minerii obțin rezultate din zi în 
zi mai bune. In perioada 3—20 
ianuarie pe mină s-au extras pes
te plan mai bine de 700 tone de 
cărbune cocsificabil cu un randa
ment mediu de peste 1,150 tone 
pe post. In abatajele conduse de 
Oprea Dumitru, Năsăieanu Mi
ron, Apostol Vasile, Sorescu Con
stantin se obține un randament 
de 4,5—7,2 tone pe post și chiar 
mai mult.

Mina Uricani se dezvoltă cu re
peziciune. In anii următori pro
ducția minei se va dubla, va scă
dea la sub 32 m. c./lOOO tone 
consumul de lemn, mina se va 
moderniza. In abatajele minei, 
majoritatea lor abataje frontale, 
vor funcționa puternice crațere șl 
haveze. La Uricani va intra în 
funcțiune cu capacitatea deplină 
noul complex industrial ridicat în 
anii aceștia. De la Uricani, econo
mia națională va primi tot mai 
mult cărbune cocsificabil, mai bun 
și ieftin.

t

e și
• In numai 10 ani, populația co

munei Uricani a crescut de la 900 
la 6.061 locuitori.

• 90 la sută din populația Uri
caniului trăiește din veniturile 
realizate în minerit și doar 10 la 
sută din populație se ocupă cu a- 
gricultura (creșterea animalelor).

• Datorită bogatei înzestrări 
tehnice a minei în anul trecut tă
ierea în abataje și galerii, trans
portul la suprafață, au fost mecani-

s Zate complet, iar transportul în ca
botaje s-a f ăcut în proporție de 96 

■ la sută cu mijloace mecanice.
• In anul acesta cursurile școlii 

de calificare a minei vor fi absol
vite cu peste 100 de elevi mai mult 
de cit s-au calificat anul trecut. 
In scopul asigurării unei cît mai 
bune calificări la mina Uricani se 
vor cheltui în acest an 451.000 lei.

• Elevilor celor două școli ele
mentare din Uricani li 
huit gratuit cărți în 
11.718 lei.

• Lunar în comuna 
desfac prin unitățile comerțului de 
stat mărfuri în valoare de un mi
lion lei.

• 850 de posesori de aparate de 
tadio sînt înregistrați la oficiul 
P.T.T.R. Uricani,

s-au distri- 
valoa'e

Uricani

de

se

ODATĂ CU MINA

se ascundeau 
de cit să se

realizări în 
un dispensar 

doi medici și 
personal sanitar competent, iar a- 
nul trecut s-a înființat spitalul de- 
întreprindere care dispune de 25 
de paturi, 4 cabinete de consulta
ții.

Este suficient să arătăm că nu
mai în anul 1960 personalul medi
cal a făcut peste 8000 de vizite 
medicale și s-au cheltuit numai pen
tru tratamente (medicamente) a- 
proapc 35.000 lei. în acest an fon
durile pentru îngrijirea sănătății oa
menilor muncii din Uricani vor fi 
de aproximativ 80.000 lei.

„Tratamentul**  doftorilor a ră
mas, ca și viața plină de mizerie și 
necazuri a locuitorilor din vechiul 
Uricani, de domeniul trecutului.
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A venit la Uricani atunci cînd 
aici au început să se sape primele 
galerii. A săpat la deschiderea 
blocului 1 în pîriul Tărhaț, apoi la 
Balomir la orizontul 718, apoi a 
coborît prin planul nr. I la săpa
rea primelor galerii către stratul 
de cărbune. Pe atunci, prin 1949, 
Boțoi loan era miner. Anii au 
trecut unul după altul. In 1951 s-a 
bucurat, împreună cu minerii nou
lui Uricani de primul vagonet cu 
cărbune care lua calea spre pre- 
parația din Lupeni. Pe atunci era 
un tînăr de vreo 20 de ani. Isteț 
din fire, Boțoi a început să învețe 
la o școală de maiștri. In 1952 pe 
statele de plată ale minei, în drep
tul numelui său figura un nou ca
lificativ : maistru miner. Așa-l cu
nosc azi toți minerii de la 
câni : maistrul Boțoi loan, 
bine îl cunosc minerii care 
cărbune de pe stratul 8—9, 
din brigăzile lui Teodorescu Stan- 
cu, Ștefan Nicolae, Apostol Vasi- 
le, Malnaș Gheorghe din revirul 
de care răspunde și care, datorită 
muncii sale neobosite, nu duc 
lipsă de goale, de lemn, de sfa
turi tehnice.

Pentru maistrul miner Boțoi 
loan, ca și pentru mulți alți mi-

neri și tehnicieni de la Uricani 
documentarea tehnică ocupă un 
loc de frunte în activitate. De ci
te ori are răgaz seara, Boțoi stu
diază revistele și cărțile tehnice, 
iar cunoștințele căpătate le aplică 
în practică.

Venit la Uricani odată cu des
chiderea minei, tovarășul Boțoi 
loan și-a întemeiat un cămin feri-

Localitatea Uricani se dezvoltă an de an. IN CLIȘEU; Vedere 
parțială a celei mai noi străzi din Uricani. La parterul blocurilor noi 
au fost amenajate magazine diferite.

------------------------ O--------■----------------

încă nu s-a consemnat în nici 
un document originea denumirii 
Șerponi. Se știe însă din tată în 
fiu că pe timpuri acest 10c era pe
riculos, pentru că era înțesat de 
șerpi. Astăzi, pîrîului care oco
lește prin dosul blocurilor și se 
varsă în Jiu, localnicii îi spun 
pîriul Șerpilor.

Unii din locuitorii Uricaniul ui 
își amintesc destul de bine cum 
arăta comuna lor. Câteva case 
dărăpănate înșirate pe malul Jiu
lui ori pe sub poalele munților 
dădeau impresia unei localități să
răcăcioase îndeletnicirea oame
nilor de aici era creșterea anima
lelor sau munca în păduri. Apro
vizionarea cu cele necesare traiu
lui se făceau de pe piața Lupeniu- 
lui, Petroșaniulul sau chiar de la 
Tg. Jiu. Nici vorbă de vreo acti
vitate culturală, deoarece peste 60 
la sută din populație era analfa
betă. Mizeria și întunericul era o 
plagă care măcina viața locuito
rilor din Uricani. De sănătatea 
oamenilor se interesau „doftoroa- 
iete".

Odată cu primele măsurători 
în vederea deschiderii minei, pe 
locurile denumite Șerponi și Aș
chioara au apărut construcții. Mai 
întîi niște barăci, apoi au înce
put să răsară blocurile. Zidarul 
Wișki Iosif, cel care a pus prima 
cărămidă a noului oraș Uricani 
vorbește cu multă mîndrie despre 
munca constructorilor care au ri
dicat această așezare nouă pe har
ta țării. Să vizităm puțin Urica
niul de azi.

La intrarea în Uricani, pe ma
lul sting al Jiului te întimpină 
cartierul de blocuri „Stermlnos". 
In frumoase apartamente trăiesc 
aici familiile minerilor, ingineri
lor și tehnicienilor. Cum treci de 
blocurile „Stenmlnos", atenția îți 
este atrasă de o mare construcție 
ce se află în lucru — școala de

cit in noile blocuri de la „Stermi- 
nos". Mobilă, aparat de radio, a- 
ragaz, frigider, au fost obiective 
pe care, cu ajutorul salariului spo
rit pe care-l primește și le-a înde
plinit de mult. Acum are un alt 
gîrtd: din economii să-și cumpere 
automobil!

Asemenea maistrului Boțoi sînt 
mulși în Uricani: oameni harnici,
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fericiți in orașul și mina pe care ț
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♦le-au construit cu miinile lor 1
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„Știi tu măi Duțo ce de lucruri interesante sint în cărțile 
astea ! în serile lungi de iarnă, Boțoi și soția sa se sfătuiesc înde
lung despre muncă, despre viață, despre fericire.
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7 ani care va avea 16 săli de 
clasă. Zidarii lui Wișki, deși sîn- 
tem în plină iarnă — nu maâ con
tenesc cu lucrul.

Pe Șoseaua asfaltată, pasul te 
duce spre un adevărat oraș nou. 
Pe ambele părți ale Străzii prin
cipale — strada Florilor cum îi 
spun localnicii — se înalță blo
curi semețe cu două-trol etaje. La 
(geamurile lor se văd ghivece cu 
flori iar aleele frumos îngrijite 
îți lasă impresia unui adevărat 
oraș. Cele 41 de blocuri construite 
din anul 1952 pînă în prezent cu 
950 de apartamente, 60 de case 
individuale și 14 case ridicate cu 
împrumut de stat, așezate sime
tric și cu gust, pe bună dreptate 
îndreptățesc locuitorii Uricaniulul 
să denumească comuna lor Orașul 
nou. Intr-adevăr pentru mineri i 
Uricaniul este un oraș. Cel 6061 
de locuitori sînt aprovizionați cu 
cele necesare traiului prin două 
magazine textile, doua magazine 
alimentare, un centru de pîirte, 
altul de carne, un magazin 
O.A.D.L.F., o farmacie, iar dis
pensarul medical și circumscrip
ția sanitară deservește întreэдв 
populație a Urlcanlului.

In cele două școli elementare 
Învață aproape 600 de elevi. Anul 
trecut s-a înființat și o secție a 
liceului seral fără frecvență ur
mată de 40 elevi muncitori.

S-a construit un cinematograf 
cu 300 locuri, iar în prezent se 
amenajează un club.

S-ar putea scrie un roman des
pre cele ce s-au făcut în Uricani. 
despre viața acestui tînăr centra 
minier. Numele locului Șerponi. 
Așchioara și altele au rămas de 
domeniul trecutului. Azi minerH 
din Uricani îșî numesc așezarea 
oraș. Pe frumoasele străzi asfal
tate, pe șoseaua principală, în fle
care zi se pot vedea mineri cu 
securi și ciutaci în spate îndrep- 
tîndu-se spre mină sau spre casă. 
Pe fețele lor se poate vedea bu
curia zilelor pe care le trăiesc. Și 
toate acestea datorită realizărilor 
regimului nostru democrat popu
lar.

Peste 5 ними tier rail 
colectat |g 3 luni

Comitetul U.T.M. al minei Uri
cani a depus o muncă susținută 
pentru mobilizarea și antrenarea ti
neretului la munci de folos obștesc.

Cele 18 brigăzi de muncă pa
triotică au efectuat în trimestrul 
IV al anului trecut 30.000 ore 
muncă voluntară realizînd economii 
de peste 80.000 lei.

Tinerii mineri, muncitori de la 
ateliere, funcționari încadrați in 
brigăzile de muncă patriotică, pe 
lîngă miile de ore efectuate la ame
najarea zonelor verzi, a aleelor, я 
parcului din incinta minei, au de
pus o muncă stăruitoare pentru co
lectarea fierului vechi. In trimestrul 
IV al anului 1960 ei au trimis si- 
derurgiștîlor hunedoreni peste 5 va
goane de fier vechi.

In acest an, tinerii din Uricani 
vor depune eforturi și mai mari 
pentru înfrumusețarea localității lor 
si vor descoperi noi resurse interne 
pentru colectarea fierului vechi atît 
de necesar industriei noastre side
rurgice.
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Telegrama adresată de N. S. Hr»șciov 
și L. I. Brejnev lui John Kennedy

MOSCOVA 21 (Agarpres)
După cum transmite Agenția 

TASS, N. S. Hrușciov și L. I. 
Brejnev au adresat o telegramă 
de salut președintelui S.U.A., John 
F. Kennedy, cu prilejul instalării 
sale.

„Ne folosim de acest prilej, se 
spune printre altele în telegramă, 
pentru a ne exprima speranța că 
prin eforturi comune vom reuși să 
realizăm o îmbunătățire radicală 
a relațiilor dintre țările noastre, 
însănătoșirea întregii situații in
ternaționale".

-----------------o-----------------

întreaga răspundere pe&tru războiul ейн baos 
revine Stanelor Unite

DELHI 21 (Agerpres) — TA-SS 
transmite:

Primul ministru al Laosului, 
Suvanna Fumima, a declarat în- 
tr-un interviu acordat corespon
dentului din Pnom Penh al zia
rului indian „Hindustan" că în
treaga răspundere pentru războiul 
din Laos revine Statelor Unite. 
Un rol deosebit de nedemn în 
evenimentele din Laos l-a jucat 
G. Parsons, secretar de Stat ad
junct al S.U.A. pentru probleme
le Extremului Orient.

Referindu-se la acțiunile care 
trebuie întreprinse pentru restabi
lirea cît mai grabnică a păcii în 
Laos, primul ministru a arătat că 
în primul rînd este necesară re
luarea activității Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
în Laos, iar apoi —■ convocarea 
unei conferințe internaționale cu 
privire la Laos, așa cum a propus 
prințul Norodom Sianuk.

In articolul de fond din 
nuarie ziarul „Hindustan" 
că „situația din Laos este

igravă și că orice moment, se.poa- 
te transforma intr-uri conflict în- 
temational...".

Victoria hochetștUor rontini 
în întîlnirea cu selecționata 

R. P, Ungare
BUDAPESTA 21 (Agerpres)
Vineri seara pe „Kisstadion" din» 

Budapesta în fața a peste lODOO'de 
spectatori s-a disputat întîlnirea in
ternațională de hochei pe gheață 
dintre echipele selecționate ale 
R.P. Ungare și R.P. Romîne. Pres- 
tînd un joc bun, hocheiștii romîni 
au repurtat victoria cu scorul de 
5—2 (0-0); 3-1; 2rl).

Duminică cele două formații vor 
susține un meci revanșă.

---- o----

EVENIMENTELE DIN CONGO

intea- 
Repu-

Elisa- 
ofițeii

Betgia intensifică intervenția armată
PARIS 21 (Agerpres) 
încâlcind. în mod grosolan rezo

luția O.N.U. cu privire la retra
gerea întregului personal belgian 
din Congo, guvernul Belgiei 
sifică intervenția armată în 
blica Congo.

La 20 ianuarie a sosit la
, bethville un nou grup de
. belgieni cu un efectiv de 50; oameni 
venind din. Bruxelles. Coresponden
tul din Elisabethville al agenției 
Erance Eresse transmite că acești 

Ș5© de belgieni, care se intitulează 
„țineri voluntari"; vor servi în ,’rîn- 
dul trupelor lui Chombe. Acest 
grup a călătorit pe itineratul 

Bruxelles—Teheran—Entebbe (U- 
gaada) — Elisabethville; pe bordul

* unuii avion .al societății iraniene de 
transporturi aeriene „Persian Air 

1 Service".
în prezent în jandarmeria lui 

Chombe, care formează baza forțe
lor armate ale acestei marionete a 
belgienilor, aproape întregul efec
tiv de comandă este format din 
belgieni.

După cum subliniază corespon
dentul agenției France Presse, în
țelegerea privind trimiterea de noi 
„întăriri" belgiene pentru a lua

<-»■»»•== • HZ-------  ------

parte la operațiunile militare împo
triva trupelor guvernului legal și 
a răsculațilot. din tribul Baluba din 
Katanga a'fost realizată cu prilejul 
vizitei la Bruxelles a lui Jav, așa- 
numitul secretar de stat al Apără
rii Naționale în guvernul marionetă 
al*  provinciei Katanga. După cum 
scrie corespondentul, după primul 
grup de „voluntari belgieni", la 
Elisabethville se așteaptă să soseas
că foarte curând un alt grup.

----- o-----

20 ia- 
arată 
foarte

Nou eșec american
CAP CANAVERAL 21 (Ager

pres).
Agenția France Presse transmite 

din Cap Canaveral eșuarea unei noi 
tentative de lansare a unei rachete 
de tipul „Titan'1, cea de-a doua 
treaptă a rachetei suferind defec
țiuni după lansare. „Un eșec ase
mănător — subliniază agenția — a 
fost înregistrat și în cursul încercă
rii anterioare de lansare a rachetei 
„Titan".

„Acest nou eșec — transmite 
France Presse — dă o lovitură pu
ternică programului de producție a 
acestei rachete".

Nici un soldat gepman 
pe pĂmintui

— Declarația Biroului Politic al P. C. din
LONDRA 21 (Agerpres) 
„Nici un soldat, nici un tanc 

și nici un avion german nu tre
buie admis în Anglia, Aceasta tre
buie să fie hotărârea unanimă a 
poporului britanic", se spune în 
declarația Comitetului Politic al 
P.C. din Marea Britanie dată pu
blicității la 20 ianuarie.

Comitetul Politic condamnă cu 
hotărîre vizita generalului vest- 
german Heusinger în Anglia și 
politica guvernului conservator 
care a permis crearea în Anglia 
a unor baze pentru submarinele 
americane înzestrate cu rachete 
„Polaris" și vrea să deschidă; por
țile țării pentru armata și foițele 
aeriene militar® ale lui AȘttenauer.

„Hitler nu a putut să'debarce 
în Anglia, se spune în declara
ție, Acum Macmillan și conser-

englez
Anglia —
să salute tan- 

și soldații ger-
vatorii vor însă 
curile, rachetele 
mani. Acest lucru nu trebuie să 
se întâmple. Noi, nu vrem nici tan
curi și njici avioane germane, nici 
•baze americane pentru submarine 
înzestrate cu rachete ,,-Polaris". 
Noi nu vrem nici un fel de baze 
străine. Noi vrem independență 
și pace".

In încheiere Comitetul Politic 
cheamă t'oți englezii „care îșf 
iubesc țara și vor pace", să cea
ră : nici un soîdat german pe 
pământul englez. Să nu se dea 
arma nucleară lui Adenauer. Să 
ne împotrivim prin toate mijloa
cele oricăror îneeseăiri de a se 
Admite trupe și tancuri germane 
în Anglia și de a se crea baze 
pe pămîntul englez.

Misiunea QdfcU. nu face nimic 
pentru a fabtmătăți situația 

tragică în care se află 
P. Lumumba

LEOEOLDVILLE 21 (Agerpres)
Purtătorul de cuvînt al misiunii 

Organizației Națiunilor Unite la 
Leopoldville nu a putut spune ni
mic despre intențiile O.N.U. de a 
lua măsuri pentru îmbunătățirea si
tuației tragice în care se află Patri
ce Lumumba, primul ministru al 
Republicii Congo. Pînă în prezent, 
misiunea O.N.U. nu a făcut nici 
măcar un singur pas în această di
recție. Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției Taniug, purtăto
rul de cuvânt a repetat că Lumum
ba „nu se mai află de mult sub 
protecția OiN.U.

o----

Republica Mali a cerut 
convocarea 

tConsiliultii de Securitate
NEW YORK 21- (Agerpres)
Republica Mali a cerut ■ convoca

rea Consiliului de Securitate pentru 
a examina încă o dată situația din 
Congo.

Modibo Keita, președintele Re
publicii Mali, a cerut aceasta într-o 
telegramă adresată secretarului ge
neral al O?N;U., Hammarskjoeld. 

'Modibo Keita critică OrNiU. fiind
că n-a obținut convocarea parlamen
tului congolez și reîntoarcerea gu
vernului Lumumba la-putere.

1

ExpMia Minieiă
Vulcan

anunță pentru ziua de 25 
ianuarie 1961 un concurs 
pentru ocuparea posturi
lor vacante de maiștri mi
neri și maiștri electro
mecanici unde candidații 
vor prezenta următoarele 

acte :
Certificat de naștere 
Autobiografia 
Diplomă de maistru 
Carnet de maistru
In lipsa acestor acte, 

candidații pot prezenta al
te acte doveditoare din 
care să reiese ca la data 
de 1 iulie 1956 au avut 
o vecffime de 12 ani pe 
funcția de maistru.

Informații suplimentare 
se primesc de la Serviciul 
muncă și salarii al exploa
tării.
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In atenua vinătofilor 
si pestarilor spwtiii
Comitetul filialei de vână

toare și pescuit sportiv — Pe
troșani anunță pe membrii 
vânători si pescari ai filialei 
că VIZA PERMISELOR DE 
VINATOARE A ÎNCEPUT 
ȘI DUREAZĂ P1NA LA 28 
FEBRUARIE A. C„ iar VIZA 
PERMISELOR DE PESCUIT 
SE EFECTUEAZĂ PINA LA 
1 MARTIE 1961.

Toți membrii vânători și 
pescari care doresc să-și re
înnoiască permisele pe anul 
1961 sînt invitați să se pre
zinte la biroul filialei pentru 
viza permiselor.

Se atrage atenția asupra 
faptului că in anul 1960 la un 
număr de membri vînători nu 
li s-au mai aprobat permise 
din cauză că nu s-au prezen
tat la timpul prevăzut la 
viză.

i

■
■

, I

I

j! vizi

Va constitui oare săptămîna cate 
se încheie începutul unei cotituri 
în orientarea politică a Statelor 
Unite ? Multe lucruri depind de 
răspunsul pe care îl vor da faptele 
la această întrebare ce frămîntă 
astăzi pe numeroși observatori po
litici din Occident.

Cel de-al 35-lea președinte al 
Statelor Unite, John Kennedy, și-a 
preluat atribuțiile, s-au încheiat cei 
opt ani de guvernare republicană, 
fostul președinte Eisenhower a pă
răsit definitiv scena.

Cuvîntarea cu care John Ken
nedy și-a început cariera de preșe
dinte lasă deschise toate posibili
tățile.

Deocamdată însă, în fața noului 
guvern american se pun oîteva pro
bleme foarte concrete și felul în 
care ie va aborda va constitui cel 
mai sigur indiciu al adevăratelor 
sale intenții. Pe primul plan se 
situează în aceste zile Laosul și 
Cuba. în Laos este război civil și 
principalul vinovat de dezlănțuirea 
și continuarea acestui război este 
guvernul Eisenhower. Dacă acesta 
era ceea ce a dorit adiminstrația 
republicană se poate spune că a 
izbutit. în același timp însă a iz
butit și să găsească un nou mod de 
a se discredita. După eșecul încer
cării de a răspîndi zvonul despre 
o pretinsă agresiune nord-vietname-

za, a urmat eșecul altei încercări 
și anume aceea de a folosi pentru 
agresiunea din Laos forțele unite 
ale țărilor membre ale S.E.A.T.O. 
La întrebarea dacă S.E.A.T.O. 
are dreptul să intervină în treburile 
interne ale Laosului nu au>.răspuns 
afirmativ decât Statele Unite și 
Tailanda. Ceilalți membri ai aces
tui pact au adoptat o poziție opusă, 

între timp, în Laos au continuat 
luptele pe care poporul laoțian nu 
le-a dorit, dar pus în fața necesi
tății de a lua arma în mină le 
desfășoară cu succes. Săptămîna ce 
se încheie a fost marcată de cuce
rirea unor poziții importante de 
către trupele guvernamentale și for
țele Patet Lao care acționează în 
strânsă colaborare. Rebelii sînt puși 
în situația de a părăsi capitala de 
la Vientiane după ce au fost scoși 
din cîteva alte orașe și poziții stra
tegice importante. Avioanele mili
tare și celălalt echipament pus la 
dispoziția rebelilor de guvernul Ei
senhower constituie o nouă lovitură’
pe care acest guvern a dat-o pro
priei sale autorități morale. El a 
apărut în mod deschis ca agresor 
în fața întregii lumi.

Tot ca agresor s-a comportat și 
față de Cuba. Nemaipomenita serie 
de provocări la adresa acestei mici 
țări independente a culminat; după 
cum se știe; cu ruperea relațiilor

diplomatice. Zadarnic a așteptat 
administrația republicană în ulti
mele zile ale vieții sale să fie a- 
probată și urmată pe această cale 
măcar de țările din Organizația 
statelor americane sau cel puțin de 
cele mai docile dintre ele. Nu s-a 
întîmplat încă niciodată pînă acum 
ca dintre toate statele Americii de 
Sud și Centrale unul singur să răs
pundă prezent la apelul Statelor 
Unite. Refuzul tuturor republicilor 
sud-americane cu excepția statului 
Reru de a rupe, după exemplul 
S.UA., relațiile diplomatice cu 
Cuba este o4 nouă palmă ustură
toare pentru guvernul înlăturat și 
o nouă lecție plină de învățăminte 
pentru actualul guvern al Statelor 
Unite.

Atitudinea adoptată la începutul 
acestei săptămîni de reprezentantul 
guvernului Eisenhower în Consiliul 
de Securitate a contribuit la com
plicarea problemei congoleze încu
rajând pe cei cîțiva șefi de bandă 
care terorizează poporul congolez 
să săvîrșească noi mîrșăvii de. o 
bestialitate fără precedent . Odisea 
primului ministru Patrice Lumumba 
torturat sub ochii comandamentului 
trupelor O.N.U., care ridică din 
umeri mimînd neputința a indig
nat pînă și personalități și ziare 
din occident care pînă în ultimul 
timp nu luaseră o atitudine fermă

față de problema congoleza. în 
momentul de față Republica Mali 
a cerut o nouă convocare a Con
siliului de Securitate .Va colabora 
oare noul1 reprezentant american 
în Consiliul de Securitate la rezol
varea crizei din Congo, sau se va 
situa pe aceeași poziție cu prede
cesorul său ? Iată o nouă problemă 
majoră a cărei dezlegare va fi cît 
se poate de semnificativă pentru 
perspectivele vieții internaționale.

Principalul ațîțător al tulburări
lor din Congo, guvernul belgian, a 
izbutuit cu greu în această săptă- 
mînă să se mențină la putere. Timp 
de peste o lună, oamenii muncii 
belgieni au demonstrat în stradă 
cerînd înlocuirea guvernului sau 
cel puțin modificarea radicală a 
politicii lui. Uriașa grevă din Bel
gia, al cărei sfîrșit nu va însemna 
sfîrșitul luptei împotriva reacțio
narului guvern Eyskens, a dovedit 
că acesta este compromis nu nu
mai prin politica sa neocolonialistă 
fața de Congo ci și prin politica in
ternă, condamnată de masele cele 
mai largi ale poporului belgian.

La capătul acestei săptămîni bo
gate în evenimente internaționale 
se poate trage concluzia că dezas
truoasele consecințe ale așa-zisei po
litici de pe poziții de forță promo
vate de guvernul Eisenhower scot 
în evidență necesitatea înmormîn- 
tării acestei politici o dată cu gu
vernul care a fost principalul ei 
promotor.

FELICIA ANT1P

PROGRAM 0€ ЙЖ0
23 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert distractiv, 0,00 
Balada celor patru mineri de 
Sabin Drăgoi, 9,30 Tinerețea ne e 
idragă, 10,25 Melodii populare ro
mânești și ale minorităților na
ționale, 12,00 Să citim împreună ; 
pagini din volumul de nuvele 
„Nunta Ilonei" de Lucia Deme
trius, 13,05 Concert de muzică 
populară românească, 14,30 Con
cert de muzică ușoară, 15,20 Cân
tece și jocuri populare românești, 
16,00 Chită Enrico Caruso și Titta 
Ruffo. 17,30 Roza vînturilor, 18,00 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie și 
agricultură, 18,30 Almanah știin
țific, 20,30 Soliști de frunte ai 
muzicii populare românești, 20,45 
Tribuna Radio, 21,25 Muzică de 
estradă. PROGRAMUL II. 14,30 
Vechi melodii populare romînești,
16.30 Vorbește Moscova! 17,00 
Muzică simfonică, 19,40 Din mu
zica popoarelor, 20,10 Mîc con
cert distractiv interpretat de fan
fară, 21,15 Cîntă Victoria Baciu,
21.30 Medalionul : I. L. Cara- 
giale.

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

CINEMATOGRAFE
23 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Ultima zi, prima zi; AL. 
SAHIA : Pămînt desțelenit (seria 
I și II); MUNCITORESC: Prie
teni din păpuriș ; PETRILA : Lan
țul ; ANINOASA: Eugenie Gran- 
det; LUPENI: Tatăl meu acto
rul ; URICANI: Katia Katiușa.
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