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Pentru tinerii mineri
Generație nouă — viață nouă

Noul te întîmpină la fiecare colț 
al Văii Jiului. Siluetele svelte ale 
blocurilor, brațele întinse ale ma
caralelor sînt mărturii ale uriașelor 
ransformări ce au loc în Valea 

Jiului, în anii noștri.
Astăzi minerii Văii Jiului trăiesc 

o viață nouă, plină de bucuriile 
muncii libere. Regimul democrat 
popular a creat condiții optime de 
viață și pentru tinerii mineri care 
formează noua generație de mineri 
a Văii Jiului.

In căminele tinerilor
în fiecare localitate din Valea 

Jiului au fost construite în anii pu
terii populare cămine muncitorești, 
destinate cazării tinerilor mineri, 
în localitățile noastre funcționea
ză în prezent 14 asemenea cămine. 
Prin grija regimului democrat popu
lar ș-au investit sume importante 
pentru amenajarea și mobilarea 
lor.
Dormitoare Cu mobilier nou, paturi 
cu lenjerie imaculată, cluburi cu 
mese de tenis, garnituri de șah, 
biblioteci cu mii de volume — toa
te acestea stau la dispoziția tineri
lor din cămine. In cele 14 cămine 
de tineret din Valea Jiului sînt ca
zați în prezent aproape 3000 de 
tineri.

Pepiniere de noi cadre
„13 ani aveam cînd am început 

să lucrez în mină ca zaibăr. Au 
trecut peste 10 ani și abia atunci 
am primit calificarea de miner". 
Această mărturisire a fost auzită, 
cu siguranță, de mulți tineri mineri 
de la minerii vârstnici care au simțit 
din plin exploatarea capitalistă.

Statul nostru democrat popular 
a creat condiții optime pentru ti
nerii care s-au dedicat frumoasei 
meserii de miner, pentru a-și ridica 
calificarea profesională. Tinerii ca
re se califică în minerit sînt încon
jurați cu grijă tovărășească, sînt a- 
jv.tați să-și însușească tainele mi
neritului. Au fost create pe lingă 
fiecare exploatare a Văii Jiului 
școli de calificare pentru mineri 
și ajutori mineri. In ultimii 10 
ani peste 20.000 de tineri au ter
minat cursurile acestor școli, deve
nind cadre valoroase ale exploată
rilor miniere, mineri fruntași, ale
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Oamenii muncii vin cu propuneri
Comitetul sindicatului 

minei Petrila a avut o 
preocupare permanentă 
pentru popularizarea pro
iectului contractului co
lectiv. După întocmirea 
lui, proiectul contractu
lui colectiv a fost afișat 
în locuri vizibile pentru 
a putea fi studiat de toți 
minerii și oamenii mun 
cii. Datorită acestui fapt 
un număr însemnat de 
mineri și tehnicieni au 
făcut numeroase propu
neri cu privire la unele 
probleme social-culturale 
și de producție. Printre 

căror nume sînt cunoscute azi în 
toată Valea Jiului. Așa sînt Ungu- 
reanu Vasile de la Aninoasa, Enache 
Chiriță de la Petrila, Ștefan Nico- 
lae de la mina Uricani, Aslău loan 
de la Lupeni, Moraru Nicolae de 
la Vulcan și mulți alții.

în Valea Jiului funcționează în 
prezent 6 școli de mineri. Dotate 
cu material didactic corespunză
tor, asigurate cu lectori din rîndul 
celor mai buni ingineri și tehni
cieni, aceste școli au devenit ade
vărate pepiniere de cadre de mi
neri.

Spre tehnica avansată
în toamna anului trecut briga

dierul frtihtaș Csiki Emetic din 
Vulcan a strîns mîna ortacilor săi 
cu care a lucrat timp de 6 ani, 
împreună.

Din toamna anului trecut Csiki 
Emetic este elev al Școlii tehnice 
de maiștri din Petroșani. Tot la a- 
ceastă școală — realizare a regi
mului democrat popular — învață 
tehnica mineritului 160 de elevi, 
tineri mineri și muncitori mecanici. 
Peste cîteva luni ei se vor întoarce 
tot la minele, la colectivele care i-au 
trimis la școală. Se vor întoarce 
insă ca tehnicieni mineri, cadre 
valoroase pentru exploatările car
bonifere.

--------- ---------— . ----- ,

Un nou magazin
De curta d în orașul Vulcan a 

'fost redeschisă unitatea alimen
tară nr. 45, care a fost complet 
renovată.

Magazinul este aprovizionat cu 
mărfuri din abundentă. Peste tot 
domnește cuiră 
tenia. Mobilierul 
nou, modern 
care a fost 
zestrat acest 
cal îi dă un 
pect plăcut 
igienic.

Redeschiderea 
acestei unități

cu 
în- 
lo- 
as-

ȘÎ

propunerile făcute se 
numără: întreținerea și 
încălzirea atelierului de 
reparat vagonete, nece
sitatea de a se lua mă
suri pentru curățirea și 
ungerea vagonetelor de 
mină spre a se asigura 
în acest fel bunul mers 
al transportului.

In cursul acestei săp- 
tămîni va avea loc con
ferința comitetului sin
dicatului pentru semna
rea contractului colectiv.

R. BĂLȘAN 
corespondent

Vineri
27 ianuarie

1961
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VEȘTI DIN PETRILA

Experiența a reușit
De mai bine de două luni în a- 

batajul 1 est din sectorul III al mi
nei Petrila unde lucrează brigada 
condusă de Kando Nicolae se ex
perimentează un nou sistem de 
stîlpi de susținere metalică. Noii 
stîlpi au fost executați după o ino
vație a ing. Ciupercă loan, Stoi- 
cescu loan și a tehnicianului Ten- 
zler Ștefan.

In urma experimentării și a mă
surilor luate în abataj, s-a cons
tatat că noul stâlp rezistă la o pre
siune de 16—17 tone. In scurt timp 
se va lansa comanda pentru produ
cerea lor în serie pentru a se putea 
trece — conform planului tehnico- 
organizatoric al minei Petrila — la 
extinderea armării metalice în aba
tajele cameră. ‘

Randamente mari 
la sectorul 1П Petrila

Minerii din sec
torul 111 al minei 
Petrila au obținut 
în această lună re
zultate de seamă 
în extragerea căr
bunelui energetic.

Pînă în ziua de
24 ianuarie inclusiv, din abatajele 
sectorului au fost scoase la ziuă 
mai mult cu 1740 tone de cărbune 
decît planul la, zi-

Acest rezultat a fost obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Astfel, fafă de plan producti
vitatea pe sector a crescut cu 0,573 
toge pe post. La obținerea acestui 
rezultat au contribuit îndeosebi 
brigăzile conduse de Cîșlaru Ioan, 
Miclea loan, Cotară Victor și Te- 
reny Ludovic, care au extras pes
te sarcinile lor de plan între 280— 
580 tone de cărbune.

De remarcat că în sectorul IU 
al minei Petrila randamentul în a- 
bataje a crescut simțitor ajungînd 
în cele două decade la 6,200 tone 
pe post dar au fost și zile cînd s-a 
atins și 7 tone pe post.

alimentar renovat
a fost așteptată cu multă bu
curie de vulcăneni. Acest lucru 
îl dovedește și numărul mare de 
cumpărători care s-au prezentat la 
această unitate încă din prima zi 
de la redeschidere.

\„în aceste locuri in trecut
♦
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AdDDările generale ale oiganizalliloi de baza 
dl nai lemeinit piegăllle

In viața și activitatea organi
zațiilor de bază ale partidului a- 
dunările generale au o mare în
semnătate. In adunarea generală 
— organul suprem al organiza
ției de bază —'comuniștii dezbat 
cele mai importante probleme le
gate de. îndeplinirea hotărîrilor 
partidului, se stabilesc măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea ac
tivității organizației de bază.

In urma dezbaterii colective a 
anumitor probleme de mai mare 
importanță, adunarea generală a- 
doptă hotărî rea care devine lege 
pentru fiecare membru de partid. 
Totodată adunările generale con
tribuie la ridicarea nivelului de 
conștiință al comuniștilor, ele 
mobilizează Ia traducerea în via
ță a hotărîrilor partidului și gu
vernului.

Adunările generale temeinic 
pregătite ajută pe membrii de 
partid să dezvăluie cu curaj di
ferite lipsuri din activitatea eco
nomică sau politică desfășurată 
în întreprinderea, instituția res
pectivă și să vină cu propuneri 
în scopul îmbunătățirii muncii. 
Adunările generale constituie o 

minunată școală de educare parti
nică, de creștere continuă a ac
tivității și combativității mem
brilor și candidaților de partid. 
Pentru aceasta se cere ca adună
rile generale să fie pregătite cu 
mult simț de răspundere de că
tre biroul organizației de bază.

In pregătirea temeinică a unei 
adunări generale biroul organiza
ției de bază trebuie să aibă în 
vedere mai multe probleme prin
tre care: fixarea ordinei de zi; 
după stabilirea temei ce urmează 
a fi dezbătută trebuie să se trea
că la întocmirea din timp a refe
ratului, a proiectului de hotărîri. 
Aducerea la cunoștința membri
lor organizației de bază a pro
blemelor fixate Ia ordinea de zi, 
constituie de asemenea sarcini 
importante.

Buna pregătire a unei adunări 
generale depinde în mare măsură 
de planificarea muncii de către 
biroul organizației de bază. Pla
nul de muncă al biroului orga
nizației de bază trebuie să pre
vadă adunarea generală ce se 
ține în luna pentru care se întoc
mește planul de muncă, proble
ma ce va fi dezbătută, cine în
tocmește raportul și dacă e ca
zul, coraportul.

Alegerea problemei ce se ana
lizează în cadrul adunării gene
rale trebuie să stea în centrul 
atenției biroului organizației de 
bază atunci cînd pregătește adu
narea generală. Să se stabilească 
pentru ordinea de zi problemele 
cele mai importante în jurul că
rora să fie mobilizată masa de 
oameni ai muncii, probleme lega
te de activitatea de producție, de 
activitatea politică, de munca or
ganizațiilor de masă etc.

Majoritatea birourilor organi
zațiilor de bază din orașul Pe
troșani muncesc bine în privin
ța stabilirii problemelor pentru 
adunările generale. In planurile 
de muncă ale acestora sînt pre 
văzute analize periodice ale în
deplinirii planului de producție, 
la anumifi indici, analiza învă- 

Strada încă n-are nume dar locuitorii orașului nou Uricani 
au denumit-o „strada nouă“. La blocurile de pe strada cea nouă 
doar în toamna trecută au apărut la ferestre primele glastre cu 
flori, semn că apartamentele și-au primit locatarii. Aceeași ima
gine o dau și blocurile G și E de lingă școala elementară și 
medie serală din Uricani precum și alte blocuri din orașul cel 
nou — orașul minerilor de la cea mai tinara mină din Valea 
Jiului — Uricani.

țămîntului de partid, a diferite
lor aspecte ale muncii organiza
țiilor de masă etc.

Printre acestea se numără bi
rourile organizațiilor de bază nr. 
3 de la mina Petrila, 1 de la mi
na Aninoasa, 2 de la mina Lupeni 
și altele.

Se obișnuiește tot mai mult ca 
. pentru întocmirea referatelor ce 

se prezintă în adunările generale 
să se formeze colective din tova
răși competenți, lucru ce contri
buie la ridicarea nivelului refe
ratelor și astfel aceasta consti
tuie o bază temeinică pentru dis
cuții. De asemenea, marea majo
ritate a birourilor organizațiilor 
de bază anunță din timp ordinea 
de zi, mobilizează membrii orga
nizației, asîgurînd o frecvență 
bună la adunările generale.

Acordînd toată atenția pregă
tirii adunărilor generale în mul
te din organizațiile de bază de 
partid din Valea Jiului s-a îm
bunătățit simțitor munca în toa
te domeniile de activitate. In ca
drul adunărilor generale se ana
lizează problemele principale și 
se iau măsuri menite să ducă la 
înlăturarea lipsurilor. Mai există 
însă unele birouri ale organiza
țiilor de bază care nu dau aten
ția cuvenită pregătirii adunărilor 
generale. Fixarea ordinei de zi 
se face nu în urma unui studiu, 
pentru a putea desprinde proble
ma cea mai importantă ci uneori 
în mod formal. Astfel se pot in- 
tîlni in unele planuri de muncă 
formulării ca: „analiza muncii 
conducerii sectorului pentru în
deplinirea planului de producție", 
„analiza muncii organizației 
U.T.M." etc. In Ioc să desprindă 
o anumită latură a acestor pro
bleme, și cea mai principală, se 
stabilesc probleme cu caracter 
general care nu pot fi analizate 
într-o singură adunare și nu se 
pot lua nici măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii.

Mai sînt cazuri cînd referatele 
ce se prezintă în Cadrul adunări
lor generale nu se întocmesc decît 
în ziuă cînd are loc adunarea, nu 
este văzut înainte de către bi
roul organizației de bază, cum a 
fost cazul nu de mult la prepa-* 
rația Petrila cînd se lucra la în
tocmirea referatului cu cîteva ore 
înainte de începerea adunării. 
Asemenea practici fac ca nivelul 
adunărilor să scadă, lipsesc pe 
membrii de partid de posibilita
tea de a purta discuții în jurul 
unor probleme importante.

Unele organizații de bază nu 
țin adunările generale prevăzute 
în planul de muncă, se mărgi
nesc la adunări extraordinare. 
Din această cauză timp îndelun
gat nu se analizează nici o pro
blemă a activității de producție 
sau activității politice dusă de 
organizația de bază.

Este necesar ca asemenea lip
suri să fie înlăturate. Birourile f 
organizațiilor de bază să pri-1; 
vească cu tot simțul de răspun
dere pregătirea adunărilor gene
rale, lucru ce va duce la îmbu
nătățirea întregii activități, la în
deplinirea cu mai mult succes a 
sarcinilor ce stau în fața organi
zațiilor de bază de partid.
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STEAGUL ROȘU

' în R.P.R. a fost 
. construită baza 

economică a 
socialismului
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LUPENIUL
71III0H NOASTRE

Vorbim cu mîndrie despre Lupeniul zilelor noas
tre, din adîncurile căruia pornesc spre ziuă milioa
ne de tone din cel mai prețios cărbune pentru eco
nomia națională — cărbunele cocsificabil, despre 
vrednicii mineri ai celei mai mari mine din țară, 
despre viața nouă ce se înalță în această veche 
așezare de pe Jiu.
veridică asupra a ceea ce s-a înfăptuit în anii din 
urmă pentru minerii Lupeniului, despre transformă
rile profunde ce s-au petrecut aici, nu poți să nu 
amintești despre vremurile oînd atît minele cit și 
viețile minerilor erau stăpînite de capitaliști. De
seori, bătrînii mineri își amintesc cu clocot de ură 
și indignare de acele vremi. Dar mai pregnant 
vorbesc despre nenorocirile ce s-au abătut pe atunci 
asupra Lupeniului, ca și asupra tuturor localităților 
Văii Jiului, o mulțime de articole din presa vremii, 
decupate și puse pe panouri în sala de festivități

Dar ca să-ți faci o impresie

a minei, menite parcă să țină mereu vie în min
tea minerilor noștri încercările prin care au trecut 
înaintașii lor.

„Intrînd în regiunea minieră, te izbește faptul 
că, deși zi de lucru, pe uliță se plimbă mii de 
oameni. Goi, înghețați de frig, chinuiți de foame, 
muncitori, pîlcuri-pîlcuri, se sfătuiesc între ei, for
fotesc pe drumuri.

Sînt șomerii.(„Viața muncitoare", aprilie 
1929).

Lupeniul zilelor noastre a lăsat în urmă pentru 
totdeauna acele vremi. Munca eroică a mineri
lor, viața lor nouă, perspectivele luminoase spre 
care ei se îndreaptă, sînt o puternică mărturie a 
capacității 
deauna de 
partidului

oamenilor muncii, eliberați pentru tot- 
exploatare, de a-și făuri sub conducerea 
un viitor luminos.
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Noul spital din Lupeni.
----------------O------------ —Pentru om toata

uzură și protec-O cifră consemnată negru pe 
alb de statistica burgheză, cifră 
vădit micșorată, demască necru. 
țător criminala nepăsare a foști
lor stăpîni ai minei față de cele 
mai elementare măsuri de pro
tecție a muncii. Intre anii 1920— 
1934, 
numai 
ci teri, 
multe

soldat cu in-

nepăsare fa- 
viata mineri-

au fost accidentați mortal, 
la mina Lupeni, 1266 mun- 
In aceeași perioadă, alte 
mii de mineri au suferit

accidente care s-au 
validități.

'Această criminala 
ță de Sănătatea și
lor a putut fi alungată numai 
odată cu capitaliștii. In anii re
gimului nostru democrat-popu
lar, grija față de om a devenit 
ѳ problemă de stat. Dovezile a- 
cesteî înalte griji sînt deosebit 
ide evidente în toate minele Văii 
Jiului. La mina Lupeni, de exem
plu, s-au cheltuit în cursul anu
lui 1960 pentru măsuri de pro
tecție a muncii și tehnica securi
tății, 4.716.231 lei. Aproape cinci 
milioane lei într-un an pentru
măsuri tehnico-sanitare, pentru

echipament de
ție, pentru amenajări menite să 
asigure securitatea deplină a mun
citorilor subterani și de la su
prafață. In aceste cheltuieli nu 
intră investițiile făcute anul tre
cut pentru instalarea unor puter
nice ventilatoare menite să îm
bunătățească aerajul, pentru con
struirea unei stații de drenare a 
metanului la Victoria, pentru in
troducerea aparatelor de captare 
uscată și umedă a prafului și pen
tru atîtea alte măsuri.

Faptul că în cursul anului 1-960 
un număr de 650 muncitori și 
tehnicieni de la mina Lupeni, 
precum și alte sute de oameni ai 
muncii de la preparație, filatură, 
întreprinderea de explorări, și 
petrecut concediul de odihnă 
cele mai frumoase stațiuni, că 
Lupeni există un sanatoriu 
noapte, că în acest centru minier 
a fost creată și dezvoltată o lar
gă rețea sanitară — sînt dovezi 
concludente ale înaltei griji ce se 
poartă omului muncitor de către 
statul nostru democrat-popular.

-au 
în 
la 
de

CIFRE Șl FAPTE
• Orașul Lupeni a devenit în 

anii puterii populare un adevărat 
șantier. Aici s-au construit 37 
blocuri cu sute de apartamente, 
6 cămine muncitorești cu 1086 
locuri, 175 locuințe individuale 
cu împrumut din partea statului.

• înainte în Lupeni era un 
singur spital, iar cadrele medi
cale 'puteau fi numărate pe de
gete. Astăzi, în acest oraș, func
ționează 3 spitale, dintre care 
unul pentru copii, dispensare la 
mină și la celelalte întreprinderi, 
policlinică. Numărul cadrelor 
medicale, superioare și medii se 
ridică la peste 400.

• In fiecare dimineață 3153 de 
elevi, fii ai oamenilor muncii, in
tră pe porțile scoliilor unde în
vață pentru a deveni construc
tori pregătiți ai vieții noi.

• Pentru ridicarea nivelului 
cultural al oamenilor muncii, în 
orașul Lupeni funcționează în a- 
fară de un mare club, două ci
nematografe, un cămin cultural, 
biblioteci, cu pește 30.000 volume 
de cărți.

• In ultimii ani, amenajările 
urbanistice au luat о атрдаГе 
tot mai mare în orașul Lupeni. 
Au fost asfaltate sau pavate 
47,000 m. p. străzi și trotuare.

i

MUNCITORI ȘI ARTIȘTI

este
în-
nu
ve
de luptă

Lupeniul 
cunoscut în 
treaiga țară 
numai pentru 
chile tradiții 
nară împotriva fostei 
burghezo-moșierești, nu 
pentru avîntul cu care minerii și 
muncitorii săi luptă pentru con
struirea vieții noi. In anii pute
rii populare, Lupeniul a devenit 
un puternic centru industrial, 
care aduce o importantă contri
buție la dezvoltarea economiei 
noastre naționale.

In această localitate se află 
cea mai mare și mai importantă 
exploatare carboniferă a țării. Ga
leriile minei pătrund pe distan
țe de zeci de kilometri în adine 
de munți, deschizînd drum mine
rilor spre bogăția cărbunelui coc
sificabil.

— Cea mai mare parte a pro
ducției de cărbune a minei Lu
peni, spune* tov.„ Iliescu - Gheor-

PUTERNIC CENTRU INDUSTRIAL
revoluțio- 
stăpînirî 

numai

ghe, inginerul șef al exploatării, 
e extrasă din abataje frontale de 
mare capacitate în care tehnica 
nouă joacă rolul hotărîtor. Ma
rile frontale ale sectorului III, 
frontale din sectorul II, IV B, în 
care lucrează cunoscutele bri
găzi de mineri conduse de Ghi- 
oanoă loan, Ghioancă Sabin, Spînu 
Petru, Popa Ioan, Nagy Andrei 
și alte brigăzi fruntașe, sînt în
zestrate cu crațere moderne, ar
mate cu stîlpi și grinzi metalice, 
cu utilaje electrice de perforat 
Numeroase haveze, locomotive e- 
lectfice și alte mașini miniere u- 
șurează eforturile muncitorilor 
subterani, le face munca mai 
frumoasă, mai spornică

Intr-adevăr în anii' puterii 
populare mina Lupeni a luat' o 
dezvoltare fără precedent. Intre

anii 1945—1960, producția minei 
ș-a dublat. In anul 1961, 40 la 
sută din producția minei, adică 
în jurul a o jumătate de milion 
de tone de cărbune va, fi extrasă 
din abataje cu susținere metali
că. Mergîndu-se ascendent pe ca
lea progresului tehnic — garan
ția creșterii continue a producti
vității muncii — anul 1961 va 
marca un nou și important pas 
pe calea perfecționării procesului 
de producție. Introducerea stupi
lor hidraulici de susținere, a cra
terelor blindate a căror avansare 
se face prin împingere pneuma
tică fără a mai fi demontate, a 
unor noi haveze și alte mașini 
moderne, vor asigura minerilor 
Lupeniului condiții optime pen
tru îndeplinirea importantei sar
cini puse de III-lea

~ Prenarația tupeai. De aici pleacă cărbunele special spre uz in ele de cocs.
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Dacă pașii te poartă în vreo 
după-amiază pe poarta clubului 
muncitoresc al sindicatelor din Lu
peni, ai în față o vie imagine a 
dezvoltării multilaterale a munci
torilor zilelor noastre, a bogăției 
vieții omului nou. Dintr-o simplă 
curiozitate, tovarășa Gogonea San
da, una din activistele clubului, și-a 
pus întrebarea : cam cîți oameni 
vin zilnic, în medie, la club ? Răs
punsul este edificator : peste 450. 
Zilnic, peste 450 de muncitori ai 
Lupeniului, oameni însetați de cul
tură, vin la clubul ce le-a fost dă
ruit ca lăcaș de cultură și re
creare. însăși lista activităților ce 
se desfășoară în cadrul clubului 
cere spațiu, căci aici există două 
echipe de teatru, una în limba ro- 
mînă și alta în limba maghiară, 
două echipe de dansuri, cor format* 
din 60 persoane, fanfară, orchestră* ry . j . • ț
semisimfonică, cercuri de’Țfivățare • £ I [ Q $ в ПІП в Z 
•o. acordeonului, pianului, de balet 0 
pentru copii, cercuri de. arM plas-țj .. Fulga Petru, 44 de ani, ErsekZ 
tjce, cerc literar, cursuri de croit J Coloman, 25 de ani, Bvrsoi Os- J 
și atîtea altele. * 45 de ani, Andras luliu, 43 ♦

La club îl întîlnești deseori pe • de ani, Bardosi Gheorghe, 35 de *
* ani, Onisie Alexandru, 42 de ani. $ 

După aceste vîrste, toți sînt în J 
floarea vieții. Ei bine, oamenii ale • 
căror nume le-am pomenit, trăiesc • 
fericiți. Doar cu vîrsta lucrurile J 
nu stau tocmai așa. Cifrele arată ♦ 
nu vîrsta, ci anii munciți de fie- ♦ 
care la mină: primul ca miner,« 
al doilea tot ca miner, tovarășul Z 
Borsoi ca mecanic de mină. An- J

minerul Iusan loan, îndrăgostit de 
dansul popular, pe lăcătușul Vîîiâ- 
coru Nicolae scriind versuri pentru 
brigăzile artistice din cadrul clu
bului, pe solista Moruș Maria, 
muncitoare la preparație, solii 
vocală, cate a cucerit la unul du» 
ultimele concursuri premiul I pe 
raion.

Aici, sute de muncitori 
dezvăluit talentul și mulți 
alăturat titlului de fruntaș în pro
ducție, pe acela de artist amator. 
Faur Dumitru, lăcătuș fruntaș la 
mină este cunoscut drept cel mai 
bun solist vocal al clubului. Tî- 
nărul muncitor Moldovan Ștefan 
de la preparație este unul din mem
brii de frunte ai formațiilor de 
teatru.

Congres at P.M.R $ 
privind creș- ; 
terea substanția- • 
lă a producției * 

cocsificabil necesar •
♦

Peisajul industrial al Lupeniu- • 
lui e completat de marea uzină J 
de preparare unde e spălat. _ 
sortat și expediat la bateriile • dosi de asemenea ca mineri, 
de cocs ale Hunedoarei și Reși-* 
ței cărbunele cocsificabil extras * 
da minele Lupeni, Vulcan și U- • 
ricani. Preparația Lupeni a cu-* 
noscut în ultimii ani o transfer- J 
mare radicală. Noile secții con- ♦ 
struite aici, înlocuirea utilajelor • 
vechi cu instalații moderne, au • 
transformat vechea preparație în- • 
tr-o uzină modernă de sortare și ♦ 
prelucrare a cărbunelui. «

Intre importantele obiective In- J 
dustriale ale Lupeniului un loc • 
de seamă îl ocupa și Filatura. • 
Aici se realizează mai bine de * 
jumătate din producția de fire de J 
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O serie de alte unități, între *
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de căbune 
siderurgiei.

și-au 
și-au .

i completat de marea uzină J " ‘ *
preparare unde e spălat J draș ca electrician, Onisie si Bar- •

Se strînseseră deunăzi, ca deobi- * 
cei in aceste zile, la casa alegă- J 
torului instalată în una din încă- • 
perile clubului muncitoresc din • 
Lupeni. Toți sînt pensionari, ți Z 
viața lor poate fi asemuită cu jru- J 
mu setea ți bogăția unor minunate ♦

♦ Zile de toamnă. Discutau pe înde- ♦
♦ le te, ața cum le place bătrînilor, X
♦ căci într-adevăr au despre ce. De ♦ 

cîte ori, în tinerețe, nu li se sirîn- • 
gea inima văztnd cum puținii mi- • 
neri ce ajungeau anii de pensie, Z 
erau aruncați pe drumuri cu cer- * 
tificate de cerțetor în buzunar ? J

Fulga Petru, Ersek Coloman și J 
toți ceilalți, au avut fericirea de • 
a-și trăi anii de pensie într-o pe- • 
rioadă cînd poporul nostru în/ăp- Z 
tulește visurile pentru care au lup- • 
tat și căzut mulți dintre cei mai * 
buni fii ai clasei muncitoare. Sub ♦ 
ochii lor cresc vlăstarele vieții пог, • 
de care și ei se bucură din plin. • 
Fiecare încasează lunar, drept pen- * 
sie, cîte 1200 lei. Fiecare ii vede î 
p-r ai lui muncind și trăind feri- • 
ciți. Unul dintre feciorii lui Bor soi • 
e inginer, mecanicul șef al Fila- • 
tuni Lupeni, altul e tehnician mi- J 
nier. Tovarșul Bardosi are topii ♦ 
mulți, și fiecare are un rost în • 
viață. »

Trăiesc la bătrînețe zile tmiș-« 
tite, tihnite, fără grija zilei de mii- • 
ne, căci, toamna vieții lor și a ăi- J 
tor mii de pensionari din Valeu • 
fiului, coincide cu primăvara vieții • 
pe care și-o construiește popotu « 
nostru sub soarele soeialismu1- ‘ J

mătase artificială din țara noas
tră. Față de anul 1939 producția 
Filaturii Lupeni va spori în 1961 
cu 348 la sută. Această masivă1 
creștere a volumului producției, 
precum și importantul salt cali
tativ realizat la începutul acestui 
an prin renunțarea la producția 
de celofibră și înlocuirea acestui 
sort cu fibre de măttțse artificială 
de bună calitate, au la bază mun
ca entuziastă a colectivului de 
muncitori și tehnicieni al filatu
rii pentru modernizarea cu resur
se proprii a utilajelor și mașini
lor.

care întreprinderea de explorări, 
al cărei ' ..................... .
termină 
cărbuni 
bonifer, 
de locuințe, construcțiile indus
triale transformă Lupeniul zile
lor noastre într-un puternic și

colectiv identifică și de
poziția a noi rezerve de 
în bazinul nostru car- 
șantlerele de construcții

♦ 
important centru industrial cu ca- ț 
re Valea Jiului se mîndsiște.
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Pregătiri pentru alegeri

întocmirea listelor electorale 
ți consultarea lor

94 dinIn baza articolului nr.
Constituția Republicii Populare Ro- 
mîne, toți oamenii muncii, cetățeni 
ai Republicii Populare Romine, 
care au împlinit vîrsta de 18 ani, 
fără deosebire de rasă sau națio
nalitate, sex, religie, gradul de cul
tură, profesie sau durata dornici- 
lierii, au dreptul de a lua parte 
la alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile 
populare, cu excepția celor lipsiți 
de facultățile mintale și a persoane
lor condamnate prin hotărîrg jude
cătorească la pierderea exercită
rii dreptului de vot.

Toți cetățenii Republicii Popu
lare Romîne care se bucură de drept 

- de vot, sînt înscriși în listele de 
alegători de către sfaturile popu
lare în raza cărora domiciliează 

. sau locuiesc temporar pînă la da
ta alegerilor. Listele de alegători 
se întocmesc pe secții de votare, 
separat pe sate la comune, iar la 
orașe pe străzi, în ordinea alfabe
tică a alegătorilor.

Listele electorale întocmite în 
vederea alegerilor ce vor avea loc 
la 5 martie, au fost terminate și 
vor fi afișate de către comitetele 
executive ale sfaturilor populare, 
cel mai tîrziu la data de 3 fe-

—=★=•—

NOTE

La ghișeul 
de mesagerii

1 Pentru lucrătorii din serviciile 
'de prestații, buna deservire a 
populației constituie o sarcină 
principală. La oficiul poștal din 
Petroșani marea majoritate a sa- 
lariaților țin seama de sarcina 
lor de a deservi corespunzător 
populația. La ghișeul de manda
te, de ipildă, ori oîtă luime ar fi, 
ifuncționara rezolvă rapid toate 
mandatele. Repede și conștiin
cios. civilizat 1 Alta e însă situa
ția la ghișeul de mesagerii. Dacă 
ai de depus sau de primit vreuh 
colet, pe lîngă documentele nece
sare. trebuie să te înarmezi și cu 
multă răbdare, foarte multă răb
dare. Funcționara de aici este în- 
cintată cînd vede lume multă în 
fața ghișeulul de mesagerii. Așa 
de pildă, în ziua de 12 ianuarie 
de la ora 18,25 și pînă la ora 
19 abia а ajuns să rezolve... 3 
solicitări, ajutată fiind de un alt 
tovarăș.

Conducerea oficiului P.T.T.R. 
Petroșani ar putea să se gfndeas

• «

că puțin la randamentul muncii 
acestei funcționare, la valoarea 
timpului pierdut de solicitanți și 
să ia măsurile necesare pentru 

asigurarea bunei deserviri a 
«Opulațlei la acest ghișeu!

OH. DUMITRESCU

în atenția 
gospodarilor

ln centrul comunei Livezeni 
funcționează un cinematograf. Co
mitetul sindicatului Live
zeni care-l administrează s-a stră
duit să-i dea o înfățișare cît mai 
plăcută. Astfel, interiorul a fost 
frumos amenajat, s-au făcut diferi
te reparații și modernizări pentru 
ca spectatorii să vizioneze filmele 
in condiții bune. în fața clădirii 
tinerii prin muncă voluntară, au 
făcut un mic parc cu ronduri pen
tru flori pe care l-au împrejmuit 
cu un gard metalic, realizat din 
materiale recuperate. Pentru a 
înfrumuseța împrejurimile s-a cons
truit din blocuri de piatră un 
drum și s-au săpat șanțuri pentru 
scurgerea apei. Unii insă, nu pre
țuiesc aceste realizări, rupînd gar
dul, câlcînd rondurile. Deși ci
nematograful se află în centrul co
munei, pe terenul din spatele său 
se depozitează diferite gunoaie 
ttrtcînd . aspectul gospodăresc. Ce 
părere au gospodarii treburilor 
obștești despre aceste lucruri t

Ju МСНІРФШ

I’ Activitate bogată 
I la casele alegătorului

Casele alegătorului din Valea
• Jiului desfășoară o vie activitate. 

In programul acestor case sînt cu
prinse forme variate ale muncii de 
agitație. In acest scop responsabilii 
caselor alegătorului, colectivele 
lor, au fost temeinic instruite în 
fiecare localitate.

La Petroșani de pildă, în ziua 
de 2.5 ianuarie, s-a ținut o ședință 
cu responsabilii celor 5 case ale 
alegătorului unde tov. Niculescu 
Emil, instructor al Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani, a ară
tat concret felul cum trebuie să se 
desfășoare activitatea acestor case.

Casele agitatorului trebuie să 
aibă o bogată activitate în fiecare 
Zi, după un program dinainte 
stabilit. Aceasta este o sarcină a 
responsabililor și colectivelor ca
selor alegătorului, a arătat tov. i 
Niculescu. In programul caselor 
alegătorului sînt incluse conferințe 
pe diferite teme, audiții colectivei 
manifestări culturale, întîlniri între 
tinerii alegători și vecbi membri 

în > de partid. Aici se pot primi in- 
( drumări cu privire la alegeri, casele

de către alegători Ș
bruarie 1961, la casele alegătoru- t 
lui cît și la sediul sfaturilor popu- ( 
lare. >

După afișarea listelor, fiecare > 
alegător 
dacă se 
gător nu se găsește trecut pe liste, 
el va face întâmpinare la comitetul 
executiv al sfatului popular res
pectiv pentru a fi trecut în listele 
de alegători. Alegătorii vor sesi
za totodată comitetele executive 
de greșelile pe care s-au făcut e- > 
ventual la întocmirea listelor, его- s 
rile referitor la numele, vîrsta < 
sau domiciliu vreunui alegător. I 

In perioada de la încheierea lis- > 
tclor de alegători și pînă la data 5 
alegerilor se pot produce schim- ' 
bări de domiciliu, respectiv, ple- ? 
cări din localitatea de domiciliu s 
pentru ziua alegerilor. în acest caz ( 
alegătorii în cauză se vor prezenta ? 
la sfatul popular la care au fost > 
trecuți în liste, unde li se va cli- > 
bera o adeverință pentru dreptul < 
de a alege. La noul domiciliu sau £ 
acolo unde se află temporar 
ziua alegerilor, alegătorul va 
trecut^ de către sfatul popular pe j "fiind zilni; deschise între orele 9 o lista de alegători separata, pe ? .
baza adeverinței pentru dreptul de ) 2L Stal‘a de radioftcare dtn

are îndatorirea să verifice 
află înscris. Dacă un ale-

o listă de alegători separată, Pe

?/

a alege și a actelor de identitate J Petroșani, va -populariza in fiecare 
zi programul pe ziua următoare a 
caselor alegătorului.

Formațiile culturale 
I.M.P., Școala populară de artă, 
Cooperativa „Jiul", V.R.U.M.P. 
etc vor da la casele alegătorilor 
frumoase programe artistice.

pe care le prezintă. (
Pentru a asigura ca alegerile din ?

5 martie 1961 să se desfășoare în ? 
cele mai bune condițiuni agitato- Ș 
rii sînt chemați să lămurească pe { 
cetățeni asupra tuturor drepturilor > 
și îndatoririlor pe care le au in t 
legătură cu exercitarea drepturilor ? 
electorale.

de la

$
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Magazinul alimentar nr. 24 din Petrila este bine aprovizionat, 
iar personalul magazinului își dă tot interesul să asigure o deser
vire cît mai civilizată. IN CLIȘEU: Un aspect interior al magazi
nului.

Comitetele de

Una din formele organizatori
ce folosite de sfaturile populare 
pentru atragerea maselor de cetă
țeni la conducerea treburilor ob
ștești o constituie comitetele de 
cetățeni pe circumscripții electo 
rale.

Avînd în vedere rolul însem
nat al comitetelor de cetățeni, 
Comitetul executiv al sfatului 
popular al orașului Vulcan și a- 
paratul său, au acordat o deose
bită atenție organizării activiza 
rii comitetelor de cetățeni pe Cir
cumscripții electorale.

In ce constă activitatea comi
tetelor de cetățeni ?

Faptul că fiecare comitet de 
cetățeni are ca președinte un de
putat, care este întotdeauna în 
fruntea acțiunilor obștești și a- 
sigură butta organizare a muncii 
comitetelor de cetățeni, a contri
buit în mare măsură la atrage
rea maselor la acțiunile între
prinse de sfatul popular. Iată 
cîteva fapte care oglindesc acti
vitatea rodnică pe care o desfă
șoară sub conducerea deputaților 
comitetele de cetățeni din orașul 
Vulcan,

Dacă în trecut în orașul nos
tru nu aveam parcuri și zone 
verzi, în cursul ultimilor ani, cu 
Sprijinul comitetelor de cetățeni, 
cu'tn sînt cele în fruntea cărora

Cartea este un prieten adevărat, un bun sfătuitor pentru fie- f 
ț care tînăr. Ea contribuie totodată la dezvoltarea intelectuală, la ț
♦ educarea tinerilor în spiritul dragostei față de om, al răspun* t 
î ciorii față de societate.
? La mina Lonea organizațiile U.T.M. se preocupă îndeaproa- ; 
J pe de folosirea literaturii în educarea tinerilor. In cursul anu- • 
ș lui trecut peste 160 de tineri de la această mină au devenit • 
t purtători ai insignei „Prieten al cărții".
♦ Pentru a obține realizări noi și mai însemnate în noul an -
• în privința antrenării tinerilor la citirea literaturii, comitetul Z
* U.T.M. a întocmit un plan de măsuri. Fotoreporterul nostru l-a І
* surprins pe tov. Ionuț Traian, secretarul comitetului U.T.M. al *
* minei Lonea discutând cu tov. Maxim Dumitru, membru în co- f 
, mitetul U.T.M. despre obiectivele acestui plan.

In slujba sănătății celor ce muncesc
Munca profilactica

Comitetul orășenesc de Cruce 
Roșie din Petroșani desfășoară o 
bogată activitate pentru apărarea 
sănătății oamenilor muncii. El des
fășoară o intensă muncă sanitară 
în rîndul populației. în activitatea 
sa, comitetul de Cruce Roșie se 
sprijină pe un larg activ sanitar 
voluntar care ajută cadrele medi- 
co-sanitare în activitatea lor de zi 
cu zi.

Membrii activului sanitar au fost 
împărțiți în 90 echipe și reparti 
zați pe străzi și grupuri de case. 
Echipele au desfășurat o rodnică 
muncă de educație sanitară. Ele 
explică oamenilor muncii impor
tanța respectării regulilor sanitare, 
a curățeniei, văruirea caselor, cură
țirea curților, importanța vacci
nării antâgripale și antipoliomie- 
litice. Popularizarea în rîndul ce
tățenilor a importanței apărării să
nătății se face și prin conferințe, 
cercuri de citit, convorbiri organi
zate, pliante, cursuri G.P.A.S. Mun
ca desfășurată de posturile sanita
te din întreprinderi, cartiere etc. 
duce la înlăturarea în cea mai ma
re măsură a accidentelor la locu
rile de muncă, la prevenirea lor.

Ca rezultat al muncii depuse de 
activul sanitar, s-a reușit într-un

timp relativ scurt să se obțină re
zultate bune. în ultimul tâmp s-au 
ținut un număr de peste 100 de 
conferințe cu caracter educativ, de 
popularizare a organizației de 
Cruce Roșie, a contribuției pe care 
o dau donatorii de sînge la însă
nătoșirea unor bolnavi care în ur
ma hemoragiilor survenite au ne
voie de transfuzie.

Școa>â cie surori 
de Cruce Roșie

Școala de surori de Cruce Roșie 
dm Petroșani^ cu o durată de 1 an
ii 8 luni; în anul de învățăminc 
1959—1961 este urmată de un nu
măr de 56 eleve dintre care o mare 
parte sînt deja încadrate în cîm- 
pui muncii. Aplicînd în viață cu
noștințele căpătate, eleve cum sînt 
Gheorghieș Rozalia, Gheorghiță 
Aneta, Stoica Felicia, Marian Teo- 
fila și altele își aduc contribuția 
la însănătoșirea bolnavilor.

C. 1OAN 
corespondent

cetățeni ajută ia gospodărirea 
orașului

se află deputății Nyarady Ag
neta, Antal Alexandru, Stoica 
Petru, ing. Munteanu Romul și 
alții, am ajuns să avem în pre
zent parcuri și zone verzi pe o 
suprafață de 5 ha., amenajate 
prin acțiuni patriotice, la care 
au luat parte peste 7.200 cetă
țeni. Comitetele de cetățeni con
duse de deputății Kelemen Fran- 
cisc, Mocuța Tudor, Lucacs Iu- 
liana, Zsirai Sigismund, Jura Va
leria, Danciu Florica au mobili
zat cetățenii din circumscripții 
la diferite acțiuni obștești pentru 
extinderea rețelei electrice, cură
țirea de drumuri și canale, repa
rarea de podețe. Alegătorii din 
circumscripțiile unde-și desfășoa
ră activitate aaceste comitete de 
cetățeni, au realizat în cursul a- 
cestui an peste 370.000 lei eco
nomii prin muncă patriotică. .
, ln orașul Vulcan, în tot cursul 

anului 1960, cu sprijinul comite
telor de cetățeni s-au efectuat Iu- ' 
erăr! patriotice în valoare de pes
te 442.800 lei.

In realizările, obținute de comi
tetele de cetățeni o mare însem
nătate a avut sprijinul acordat 
acestora de către grupele de 
partid organizate pe străzi șl 
blocuri.

Un real sprijin au dat sfatu

lui popular și comitetele de cetă
țeni din cătunele înconjurătoare, 
conduse de deputății Dreghîci 
Simion din Paroșetii, Pardos 
ștefan dlh Coroești, care au mo
bilizat cetățenii, ca prin contri
buție voluntară în bani și în mun 
că, să execute 0 punte peste Jiu 
la Paroșeni. Căminele culturale 
din Paroșeni, Corolești și Dealul 
Babii, au fost înzestrate cu mo
bilier tot prin contribuție volun
tară.

Cu sprijinul comitetelor de ce
tățeni s-a extins rețeaua electrică 
pe 0 lungime de peste 15 km. 
în satele Paroșeni, Goroiești și în: 
cătunul Dealul Babii.

In viitor Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Vul
can va acorda și mai multă a- 
tenție întăririi activității comite
telor de cetățeni. In acest fel, cu 
sprijinul alegătOrîlor mobilizați 
de cetățeni sîntem convinși că 
vom izbuti să realizăm înainte 
de termen toate Obiectivele pro
puse în planul comitetului exe
cutiv al sfatului popular, vorîl 
reuși să obținem noi realizări în 
ridicarea nivelului urbanistic al 
orașului Vulcan.

VICTOR RAPOLȚEAN 
președintele Sfatului popular 

al orașului Vulcan

PROGRAM DE RADIO
28 ianuarie

PROGRAMUL J. 7,30 Sîatul 
medicului, 8,00 Din presa .de as
tăzi, 9,25 Muzică ușoar-ă, 11,50 
Concert de ©stradă, 12,30 Soliști 
de frunte ai muzicii populare ro- 
mînești, 13,05 Fragmente din o-, 
ipera „Don Pasquale" de Doni
zetti, 14,00 Buchet de melodii de 
muzică ușoară, 15,20 Muzică 
populară sovietică, 15,45 Actua
litatea literară în revistele noas
tre, 16,15 Vorbește Moscova! 
19,15 Opereta „Paganini" de Le- 
har ■— montaj muzlcal-literar, 
20,30 „Ре-un picior de plai" — 
comentariu liric, 20,40 Muzică 
de dans, 21,30 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 14,30 
Din muzica ușoară a compozito
rilor noștri, 15,00 Cîntă Ștefan 
Lăzărescu, 16,15 „Cînd cade pri*. 
mul fulg de nea“ — muzică u-i 
șoară romînească, 17,00 Melodii 
populare romînești, 18,05 Vreau 
să știu (reluare), 18,25 Concert 
de estradă, 19,30 Pe teme inter
naționale, 19,40 Din muzica po-s 
poarelor africane, 20,30 ConC©rt 
ide muzică . corală romînească,

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

CINEMATOGRAF
28 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Să pre|uim iubirea; AL. 
SAHIA: Muntele; LIVEZENI : 
De partea cealaltă; ANINOASA: 
Tatăl meu actorul; LUPEN1: 
Rația Katiușa; BăRBATENI : 
Cad frunzele: URICAN1 : Fiicele 
partidului. (Responsabilii cin 
matografedor din Petrila, Lonea. 
Vulcan și Crividia nu âu trimis 
programarea filmelor.
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Hotărîrea Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu privire la eliberarea membrilor 

echipajului avionului american „RB-47” 
americani — membri ai echipa 
jului avionului „RB-47" — apar- 
ținînd forțelor aeriene militare 
ale S.U.A.
pe lingă 
Suprem al 
cești piloți 
răspundere

al 
Ii- 
К.

MOSCOVA 26 (Agerpres). 
TASS transmite:

Prezidiul Sovietului Suprem 
U.R.S.S. a hotărît să pună în 
bertate pe F. B. Olmstead și J.
McKone și să-i predea autorită
ților americane.

Piloții F. B. Olmstead și J. R. 
McKone au fost membri ai echi
pajului avionului „RB-47" apar- 
ținînd forțelor aeriene militare 
ale S.U.A.

In comunicatul oficial al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., dat publicității la Mos
cova, se spune:

„In urma schimbului de păreri 
care a avut loc între guvernul 
U.R.S.S. și guvernul S.U.A., gu
vernul sovietic, călăuzit de nă
zuința sinceră de a pune baza 
unei noi etape în relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele U- 
nite, a hotărît să vină în întîm- 
pinarea doleanțelor părții ameri
cane în ceea ce privește punerea 
în libertate a lui F. B. Olmstead 
și J. R. McKone, cei doi piloți

militare 
și a făcut demersuri 
Prezidiul Sovietului 

U.R.S.S. pentru ca a- 
să fie absolviți de 

penală. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
hotărît ca F. B. Olmstead și J. R. 
McKone să 
și predați 
cane".

„Guvernul 
în continuare în comunicatul Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a fost informat că pre
ședintele S.U.A. a dat un ordin 
prin care interzice avioanelor a- 
mericane să încalce spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice.

Guvernul S.U.A. a declarat de 
asemenea că hotărîrea guvernu
lui sovietic de a pune în libertate 
pe F. B. Olmstead și J. R. Mac- 
Kone înlătură o serioasă piedică 
în calea îmbunătățirii relațiilor 
sovieto-aimericane".

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

fie puși în lîlbertate 
autorităților ameri-

sovietic, se spune

Conferința de ppesă
a președintelui S.U.A

SITUAȚIA
LEOPOLDVILLE 26 (Ager

pres).
Puterile occidentale acordă un 

ajutor militar fățiș protejaților 
lor din Congo, înanmîndu-i pen
tru iupta împotriva forțelor gu
vernului legal al Congoului.

După cum relatează corespon
dentul din Leopoldville al agenției 
Taniug. duminică, adică în ziua 
în care a sosit în Katanga pri
mul eșalon al mercenarilor din 
„legiunea străină" care se în
jghebează la Bruxelles, au fost a- 
duse pe calea aerului, șapte tone 
de diferite arme destinate bande
lor lui Mobutu.

In știre se arată în continuare 
că în ultimul timp a început 
transportul de arme pe calea ae
rului și la Bakwanga — centru 
administrativ al „statului inde
pendent" al lui Kalonji din par
tea de sud a provinciei Kasai.

Aceste livrări de arme, se spu
ne în știre, se efectuează paralel 
cu crearea blocului militar tri
partit al marionetelor congoleze 
iChombe, Kalonji și clica Kasa- 
vubu-Mobutu.

★

DIN CONGO
Republicii Congo cu un efectiv 
de aproximativ 1.000 de oameni 
au trecut de pe teritoriul provin
ciei Orientale în partea de nord- 
est a provinciei Ecuatoriale ră
masă pînă în prezent sub contro
lul rebelilor lui Mobutu. In știre 
se subliniază că unitățile guver
nului legal au ocupat localitatea 
Buma un important punct stra
tegic.

★

SALISBURY 26 (Agerpres).
Corespondentul din Salisbury 

(Rhodesia de sud) al agenției 
France Presse relatează că la 
Salisbury au apărut ofițeri din 
armata katangheză care recrutea
ză soldați în așa-zisa „legiune 
străină" pe care Ghombe și aco- 
lițiî săi sînt pe cale de a înjghe
ba cu binecuvîntairea și ajutorul 
stăpînilor lor străini în vederea 
luptei împotriva ipatrioților con
golezi.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres) .

Corespondentul din Leopoldville 
al agenției Taniug relatează că! 
după cum s-a aflat la Leopold
ville trupele guvernului legal al

„Ziua acțiunilor comune"
TOKIO 26 (Agerpres).
Cadrele medicale din Japonia 

au organizat la 25 ianuarie Ziua 
acțiunilor comune, revendicînd 
majorarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. In 
aceeași zi medicii și surorile me
dicale de la 11 spitale din Tokio 
au declarat grevă.

In semn de solidaritate cu gre
viștii din capitala Japoniei, ca
drele medicale din diferite orașe 
ale țării au organizat mitinguri 
și demonstrații.

IN DONBAS

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
Cu prilejul primei sale confe

rințe de presă din 25 ianuarie, 
președintele Kennedy a anunțat 
că Uniunea Sovietică a eliberat 
pe cei doi piloți ai avionului a- 
mefican „RB-47" și și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu hotărî
rea guvernului sovietic de a eli
bera pe cei doi piloți americani 
ai avionului „RB-47" doborît 
deasupra teritoriului Uniunii So
vietice.

Kennedy a anunțat de aseme
nea că Statele Unite propun să 
se aimîne pînă la sfîrșitul lunii 
martie tratativele de la Geneva 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare, menționînd că a- 
ceste tratative au o mare impor
tanță și de aceea Statele Unite 
au nevoie de mai mult timp pen
tru pregătirea lor.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu zborurilor avioanelor 
americane deasupra teritoriului 
sovietic, Kennedy a declarat că 
zborurile avioanelor „U 2“ dea
supra Uniunii Sovietice au fost 
suspendate și că a dat ordin „ca 
ele să nu fie reluate".

Conferința de presă a lui Ken
nedy a fost transmisă de toate 
principalele posturi americane de 
radio și televiziune.

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

Afirmațiile lui Kennedy despre 
necesitatea slăbirii încordării im 
ternaționale și despre faptul că 
înțelegerea cu privire la piloți va 
contribui la îmbunătățirea rela
țiilor sovieto-americane, nu a fost 
însă pe placul tuturor. Reprezen
tanții cercurilor de extremă dreap
tă ai Partidului republican care 
a fost înfrînt în alegeri și chiar 
unii din democrații cei mai reac
ționari au atacat direct poziția a- 
doptată de președinte. Chiar și 
tonul conferinței de presă i-a ne
mulțumit. „Poporul poate rătmî- 
ne cu impresia — a declarat cu 
mîhnire senatorul republican Ai
ken, — că președintele 
noscător Rusiei pentru 
celor doi piloți".
-------  ------ O-------

este recu- 
eliiberarea

Uruguay Crește 
vieții

MONTEVIDEO 26 (Agerpres).
Referindu-se la darea de sea

mă anuală a Ministerului Indus
triei din Uruguay, 
„Diario" publică 
ciăle cu privire 
rea costului vieții în 
drept indice pentru 
cifra 100, în 1960

costul

„O primejdie de moarte 
pentru populația Greciei"

ATENA 26 (Agerpres).
Opinia publică din Grecia își 

exprimă neliniștea în legătură cu 
incendiul declarat pe bordul port
avionului „Saratoge" care se în
drepta spre Grecia într-o „vizită 
de prietenie". Presa menționează 
că pe bordul port-avionului se a- 
flaft focoase atomice și cu hidro
gen. Nuimai printr-o întâmplare 
catastrofa a fost evitată, scrie 
ziarul „Athinaiki".

Opinia! publică democrată pro
testează împotriva patrulărilor 
ideHa lungul coastelor Greciei a 
navelor militare americane pe 
bordul cărora se află arme ato
mice. Aceste patrulări. reprezintă 
o primejdie de moarte pentru 
populația greacă.

Declarația unui ofițer suedez 
din trupele O.

STOCKHOLM 26 (Agerpres). 
Un grup de militari suedezi, 

care și-au terminat serviciul mi
litar în cadrul trupelor O.N.U. 
din Congo, s-a reîntors în Sue
dia. Din acest grup face parte și 
locotenentul Roland Lindholm 
care a lucrat ca interpret militar 
în provincia Katanga. Lindholm 
sa născut în Congo. El cunoaș
te bine viața și obiceiurile tribu
lui Baluba și știe să vorbească 
în două dialecte congoleze.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului „Stockholms 
Tidningen" locotenentul Lindholm 
a dezmințit zvonurile despre „a- 
trocitățile tribului Baluiba, răs- 
pîndite în mod deliberat de im
perialiști".

„Circulă multe zvonuri despre 
unele incursiuni militare ale tri
bului Baluba, a spus Lindholm. 
Am fost însă, tot timpul printre

N. U. în Congo
ei și îi cunosc bine. Nu mi 
întâmplat niciodată să fiu atacat 
sau supus violențelor de cineva. 
Nu se vorbește însă nimic des
pre pustiirea satelor tribului Ba- 
luba. Nimeni, de pildă, nu a tras 
la răspundere detașamentul 
jandarmi katanghezî care a ex
terminat populația pașnică și a 
incendiat sate întregi. Am văzut 
mame și copii uciși de gloanțele 
armelor belgiene".;

s-a

de

Se construiesc 172 întreprinderi mari
STALINO 26 (Agerpres). — TASS transmite:
In bazinul Donețului se construiesc în prezent 172 de mari 

întreprinderi. Cresc în mod deosebit investițiile capitale în side-’ 
rurgie, construcția de mașini, industria chimică.

Planurile de construcții pe anul curent — cel de-al treilea 
an al septenalului — prevăd o dezvoltare armonioasă a aces
tui bazin, pe teritoriul căruia au fost descoperite zăcăminte de 
cărbune și de alte minerale utile.

Se prevede, printre altele, că în Donbas vor fi puse în func
țiune 10 mine pentru extracția cărbunelui cocsificabil, în cursul 
anului vor fi date în exploatare trei noi cuptoare Martin mari, 
un bluming. Se prevede o folosire mai deplină a deșeurilor me
talurgiei pentru producția îngrășămintelor și maselor plastice.

ziarul 
datele ofi- 
la orește- 
țară. Luînd 
anul 1948 
prețurile la 

alimente au reprezentat: ianua
rie — 468, decembrie — 583, chi
riile — respectiv 199,215, îmbră
căminte 
medicală 
394,533.

La diferite alimente prețurile 
s-au majorat în această perioadă 
după cum urmează: Ia carne și 
jpește — aproape de nouă ori, la 
legume și fructe — de 6,5 ori, la 
produse de panificație — de pes
te trei ori.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 25 ianuarie postul de radio 
Moscova a transmis interviul a- 
cordat unui corespondent al pos
tului de radio Moscova de către 

'primul ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru, în legătură cu săr
bătorirea Zilei Republicii.

Nehru a declarat că, cu poporul 
sovietic „întreținem relații foar
te prietenești". „De ziua Repu
blicii ținem în mod deosebit să 
transmitem poporului Uniunii 
Sovietice salutul și recunoștința 
noastră", a adăugat el.

Referindu-se la dezvoltarea e- 
conomiei indiene, J. Nehru a a- 
mintit că India primește ajutor 
din partea multor țări în dome
niul planificării, al dezvoltării 
industriei și agriculturii. Sîntem 
deosebit de recunoscători Uniunii 
Sovietice care ne ajută în 
niul industriei grele și al 
culturii.

J. Nehru a citat Uzina 
lurgică din Bhilai și alte 
prinderi care se 
India în strînsă 
Uniunea Sovietică.

Avem și o mare fermă mecani
zată, a spus în continuare pri
mul ministru, construită în între
gime cu ajutorul Uniunii Sovie
tice.

Aceste întreprinderi au deve
nit simbol al colaborării și 
prieteniei noastre, a subliniat 
Jawaharlal Nehru.

dome- 
agri

meta- 
între- 

construiesc în
colaborare cu

333,470, asistență 
și alte servicii —

Răscoala de pe vasul „Santa Maria*
NEW YORK 26 (Agerpres).
In radiograma trimisă de pe 

bordul tansatlanticului „Sant'a 
Maria" și interceptată de socie
tatea de radiodifuziune america
nă „Columbia Broadcasting Sys
tem". Enrique Galvao, conducă
torul răsculaților a declarat că 
acest transatlantic a fost captu
rat de patrioții portughezi care 
luptă împotriva regimului fas
cist al lui Salazar.

„Sîntem gata, a declarat Gal
vao, să facem orice sacrificii și 
cihiar să ne dăm viața pentru cau
za noastră nobilă. Contăm pe în
țelegerea călătorilor care se află 
pe bordul transatlanticului".

Galvao a anunțat că răsculații 
intenționează să găsească un port 
neutru unde ar putea fi debar-. 
câți în deplină securitate călăto
rii de pe bordul navei „Santa 
Maria".

In încheiere căpitanul Galvao 
a declarat că el și tovarășii săi 
intenționează să continue lupta 
împotriva tiraniei lui Salazar șî 
să apere libertatea pe care au 
reușit „s-o obțină pentru această 
ffărîmă plutitoare a patriei lor".
-------  ------ O-------

HANOI. Purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al Republicii Democrate Viet
nam a declarat la 25 ianuarie că 
Cererea clicii-marionetă Fummi 
Nosavan-Boun Oum de a se tri
mite în Laos „un grup de obser
vatori" dîn partea S.E.A.T.O. con
stituie un nou complot al impe
rialismului.

NEW YORK. Corespondentul 
din Laos al ziarului „Wall Street 
Journal" relatează că o mare 
.parte din echipamentul militar 
furnizat de către Statele Unite 
trupelor lui Fummi Nosavan a că
zut în mîinîle lui Kong Le și.ale 
forțelor Patet Lao și „printr-o 
ironie a soartei este îndreptat a- 
cum împotriva forțelor armate 
cjre sprijină occidentul".

BANGKOK. In Tailanda a 
ceput asamblarea avioanelor 
vînătoare cu reacție de tip „F-86' 
dîn piese livrate de Statele Uni-

în
de 
:«

te ale Americii. După cum anun
ță ziarul „Bangkok Post", la 24 
ianuarie a fost predat Tailandei 
primul avion de vînătoare cu re
acție de acest tip montat în țară. 
Alte 19 avioane, ale căror piese 
au sosit din Statele Unite ale A- 
mericii, vor fi asamblate mai tîr- 
ziu.

SAIGON. Un număr tot mai 
mare de soldați dezertează din 
anmata luî Ngo Dinh Diem și se 
alătură detașamentelor de parti
zani care luptă împotriva regi
mului sîngeros al dictatorului 
sud-vietnamez. După cum anunță 
Agenția Vietnameză de Informa
ții recent un grup de 32 ofițeri 
și soldați a trecut de partea po
porului. Agenția menționează nu
meroase cazuri de dezertare a 
soldatilor din armata lui Ngo 
Dinh Diem, de neexecutare a or
dinelor date de ofițeri. Grupuri 
întregi de soldați sud-vietnamezi 
trec de partea partizanilor.

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Declarația Comitetului 
pentru apărarea 

libertății din Portugalia
RIO DE JANEIRO 26 (Ager

pres) .
Democrații portughezi care lup

tă împotriva dictaturii lui Sala
zar și alte personalități politice 
au salutat cu satisfacție captu
rarea transatlanticului „Santa 
Maria" de un grup de exilați por
tughezi.

„Comitetul pentru apărarea li
bertății în Portugalia" a dat pu
blicității o declarație în care ca
lifică capturarea vasului drept 
„o faptă curajoasă" care nu este 
un act de piraterie ci, incontesta
bil, o acțiune politică". „Poporul 
portughez și emigranțiii politici 
din toate țările lumii — se spu
ne în declarație — apreciază a- 
ceastă acțiune drept un semnal 
de alarmă în scopul de a arăta 
opiniei publice situația socială, 
politică și economică tragică din 
Portugalia, unde de 33 de ani 
bîntuie dictatura fascistă".

—o—

Malaya trebuie să înceteze 
livrările de armament 

lui Ngo Dinh Diem
HANOI 26 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe 
Republicii Democrate Vietnamal

a dat publicității la 25 ianuarie 
o declarație în care se spune că 
guvernul Malayei trebuie să în
ceteze imediat livrările de mate
riale de război autorităților sud- 
vietnameze.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


