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S-au terminat înscrierile 
pe listele electorale

In ziua de 27 ia
nuarie, în toate lo
calitățile din Valea 
Jiului au fost termi-. 
nate înscrierile pe 
listele de alegători. 
Numărul celor 
scriși pe aceste 
te este de 67.005 
soane dintre 
34.449 bărbați, 
restul femei. In 
șui Petroșani au

in- 
lis- 
per- 
care

iar 
ora 
fost

înscriși 16.557 de a- 
legători, la Petrila 
12.511 alegători, la 
Vulcan 11.252 ale
gători, iar la Lu
peni 15.550 de ale
gători. In aceste 
zile în toate locali
tățile Văii Jiului vor 
fi afișate la sediile 
sfaturilor populare, 
casele alegătorului
----------- O--------------

și în alte locuri, lis
tele de alegători.

Fiecare cetățean 
cu drept de vot are 
datoria să consulte 
aceste liste pentru a 
face întâmpinarea le
gală în cazul în ca
re ar fi fost omis 
sau constată vreo e- 
roare în privința nu
melui sau adresei 
vreunui alegător.

Via(a celor ce muncesc 
devine tot mai frumoasă

— Noroc bun !
— Noroc bun! Ge-i Vasile, ce { 

vrei sărți mai cumperi ? !
— Un palton pentru mine și î 

o stofă pentru soție, dar tu? ț
— De cîteva zile mă tot uit ț 

la costumul ăsta gri cu 1200 J 
Iei. Azi am luat plata și, gata... î 

— Ratele Ia motocicletă le-ai î 
terminat ? *

— De luna trecută, dar tu ? î 
— Eu ? De trei luni...
Și cei 

tîlniseră 
magazin 
reciproc 
furi Asemenea scene se pot ve
dea zilnic în magazine. Tot mai 

„ multe mărfuri trec azi în mîna 
II cumpărătorilor făcîndu-le traiul 

mai îmbelșugat. Statul nostru 
de democrație populară are ca 
prim obiectiv ridicarea neconte- 

t nită a nivelului de trai mate- 
f rial și cultural al celor ce mun- 
î cesc. La fiecare pas întâlnești 
* noi mărturii ale acestei griji.

★ ir ~ . . •

doi mineri care se în- * 
zilele trecute într-un î 
de textile s-au felicitat ’ 
pentru noile cumpără- ?

♦

♦
î

Construcția de locuințe
Cine nu-și a- 

mintește de case-
'i le insalubre, înne-

Ipraf d 
în care

grite de 
de 

care

Vâ
nai

Azi în oricare localitate din 
lea Jiului întâlnești cartiere 
pe locuri unde altădată nu exis
ta nimic, cartiere care singure 
pot constitui adevărate orașe. La 
Petroșani au fost ridicate trei 
cartiere noi: Dimitrov, Livezeni, 
Stahanov cu peste 1400 aparta
mente; la Petrila și Lonea, două 
cartiere cu 1000 apartamente; la 
Lupeni 3 cartiere totalizînd peste 
800 apartamente.

Același lucru îl poți întâlni și 
la Vulcan — fostul oraș al pen
sionarilor, sau la Uricani — un 
oraș nou care a apărut pe hartă 
în anii regimului de democrație 
populară.

în acest an școlar, în cadrul șco
lii serale economice de partid din 
Petroșani studiază un număr de 
peste 150 elevi. Marea majoritate 
a elevilor sînt tovarăși care ocupă 
funcții de răspundere la exploată
rile miniere din Valea Jiului, la 
întreprinderile de transport, foraj 
și alte întreprinderi, precum și ac
tiviști ai organizațiilor de masă.

în cele cîteva luni care au tre
cut de la începutul anului școlar, 
marea majoritate a elevilor au do
vedit interes față de însușirea ma
terialului predat, luînd notițe Ia 
predări, participînd activ la semi- 
narii, frecventând cu regularitate 
cursurile.

Analizînd situația frecvenței se 
poate constata că ea este mai bu
nă la anul II decît la anul I și 
mai bună la predări decît la semi
nar».

Care este cauza deosebirii, destul 
de mari în privința frecvenței între 
anul I și II și între predări și se- 
minarii ?

Cauze obiective nu sînt. Nu exis
tă nici deosebiri între posibilită
țile pe care le au elevii anului I 
de a frecventa cu regularitate 
cursurile și cele pe care le au ele
vii anului II. Există însă mai mult 
interes, mai multă exigență din 
partea celor din anul II, care a- 
cordă o deosebită atenție partici
pării cu regularitate la cursuri, de
oarece aceasta este o condiție esen
țială pentru a obține rezultate bune 
la învățătură. Este nevoie însă atît 
la anul I cit și la anul II de o 
îmbunătățire simțitoare a partici
pării la seminarii.

Exemple demne de urmat în 
ceea ce privește frecvența sînt mul
te. Astfel tov. Cerbu Nicolae, di
rector la Banca de investiții, Piso 
Pompiliu, inginer șef la prepara- 
ția Lupeni, Traicu Lazăr, inginer 
Ia mina Aninoasa, Avram Constan
tin, proiectant la U.P.D. din anul 
II, Berar Vasile. director la fabrica 
de oxigen, Corianu Elena, bobina
toare la Uzina electrică Vulcan, 
Coloși Tiberiu, inginer șef la Uzi
na electrică Petroșani, Dezrobitu 
Virgil, tehnician la mina Aninoa
sa, Donin Francisc, șeful serviciu
lui de aprovizionare la mina Petri-

la, Focșa Elena, inginer la norma
rea muncii la mina Lonea din anul 
1 și mulți alții nu au nici o ab
sență de la cursuri, dau dovadă de 
disciplină, iau 
la dezbaterile 
riilor.

Există însă 
la disciplină 
cursanți, lucru neadmis mai ales 
ținînd cont de faptul că majorita
tea cursanților au munci de condu
cere și trebuie să fie exemple pen
tru cei pe care-i conduc. In aceas
tă situație sînt tov. Belea Cornel, 
președintele sindicatului de la 
O.C.M.M. Petroșani, Fieraru loan, 
lăcătuș la termocentrala Paroșeni, 
Vlăducu Constantin, maistru prin
cipal, Stănilă loan, inginer la mi
na Vulcan, Barbu Ioan, contabil 
șef, Nimară loan, tehnician princi
pal de la Petrila, Cozma Teodor, 
maistru miner, Mircescu Nicolae 
mecanic la mina Aninoasa, Bolna- 
vu Tudor inginer la Lupeni, Mais- 
tric

notițe și participă 
în cadrul semina-

și unele abateri de 
din partea unor

Francisc șef de birou la mina
NICOLAE POPON

fum și 
cărbune, 

erau ne- 
trăiască 

minerii. Uneori în 
aceeași încăpere locuiau cîte 5-10 
persoane la un loc. Dar acele vre
muri au apus. Prin grija parti
dului în Valea Jiului, numai în
tre anii 1951 —1960, s-au con
struit blocuri cu aproape 5.000 a- 
part'amente, zeci de case în șir 
cu peste 800 apartamente, cămi
ne pentru tinerii necăsătoriți to
talizînd peste 4.000 de locuri.

Mulți oameni ai muncii și-au 
construit cu ajutor primit de la 
stat locuințe individuale. Astfel, 
în perioada 1954—1960, 854 de 
(familii din Valea Jiului s-au mu
tat în casele lor proprii. Statul a 
alocat în ultimii 10 ani peste 
650.000.000 lei, pentru construc
ții de locuințe în Valea Jiului.

♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
o 
❖ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

voiți să

Tot mai multe mărfuri 
de larg consum

Dacă în 1955 în Valea Jiului 
existau 309 unități comerciale, la 
sfîrșitul anului 1960 numărul a- 
cestora a crescut la peste 350, în 
timp ce volumul total de vîn- 
zări a crescut cu peste 105.000.000 
lei. Dacă comparăm consumurile 
de la sfîrșitul anului 1960 cu cele 
din 1955 observăm o creștere con
siderabilă. Astfel consumul de 
carne a crescut cu 65 la sută, cel 
de preparate de carne cu 115 la 
sută, de grăsimi cu 26 la sută, 
de brânzeturi cu 39 la sută; au 
fost cumpărate de trei ori mai 
multe aparate de radio, de 10 ori 
mai multe biciclete, de 11 ori 
măi multe motociclete, de 19,5 
ori mai multe ceasuri etc.

Datorită creșterii venitului 
populației și reducerilor de pre
țuri, numai în Petroșani s-au 
vîndut în 1960, față de 1955, cu 
933 la sută mai multe motocicle
te, cu 900 la sută mai multe bi
ciclete, cu 1650 la sută mai mul
te ceasuri. Tot în 1960 au fost 
vîndute 2497 tone făină, 266 tone 
ulei, 556 tone zahăr și prolduse 
zaharoase, 273 tone fructe și alte 
mărfuri.

Iată așa dar cifre edificatoare, 
care ilustrează grija partidului 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață, pentru bună
starea poporului nostru.

С. СОТОȘPAN
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Venise la Ani- 8 
noasa împreună 8 
cu Carola, învă
țătoare și ea. E- 
rau abia logo
diți. Odată cu 
sosirea lor, s-a în
ființat la Aninoa
sa secția maghia

ră pe lîngă școala elementară. Era
8 în toamna anului 1948, la o lună 
8 după reforma învățămîntului, re- 
8 formă ce a tras hotarul între 
8 școala veche și școala nouă.
8 Anii au trecut repede, fiecare 
o aducînd roade ale muncii învățâ- 
g torului Șimo losif. Cunoscîndu-i 
o meritele, localnicii au început să-l 
g îndrăgească tot mai mult. Și în 
g 1953 l-au ales deputat în sfatul 
g popular al comunei. Hărnicia de- 
g putatuluî Șimo s-a făcut cunoscu- 
g tă. In orice acțiune întreprinsă, 
g învățătorul Șimo se afla în frunte 
g și multe inițiative au pornit chiar 
g de la el. La asfaltarea șoseleit la 
o amenajarea spațiilor verzi, la 
g menținerea curățeniei. Dar 
g unde nu l-au întîlnit locuitorii pe 
g învățătorul Șimo losif ? Peste tot. 
g Dînd un sfat în cadrul comisiei de 
g împăciuire, venind cu o propunere 
g în comitetul executiv al sfatului 
g popular, ținînd o conferință în 
g cadrul lectoratului de părinți a' 
g S.R.S.C. și în multe alte acțiuni. 
g De aproape 8 ani învățătorul 
o Șimo losif este unul dintre cei mai 
n buni colaboratori ai emisiunilor 
n locale ale centrului de radioftca’c.. j 
o De opt ani învățătorul Șimo n-a 
n lipsit niciodată de la emisunea 
o pe care o pregătește în mod vo- 
o luntar, așa cum nu a lipsit de la 
o nici o altă acțiune.
o Tocmai pentru aceste merite, 
o zilele trecute, intr-o adunare 
3 populară, inginerul Tar cea loan. 
g pensionarul Vasiu Nicolae, prcfe- 
g soara furca Silvia, minertd Nițaș 
n Gbeorghe, maistrul Bacinski Mi- 
p hai și mulți alții au susținut cu 
o căldură propunerea ca învățăto
ri rul Șimo losif să candideze în 
, circumscripția electorală comuna- 
д lă nr. 20 pentru alegerile de de- 
v putați de la 5 martie.

învățătorul
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„în aceste locuri în trecut
n-a fost nimic

Șase sute de apartamente cuprinse în 25 
tot confortul, construite în anii democrației

blocuri, locuințe 
populare pentru 
descrierea cartie-

cu
oamenii muncii și familiile 1 or. Iată pe scurt
rului de blocuri „Gheorghî Dimitrov" din Petroșani.

...Cînd amintirile te poartă prin cartierele muncitorești 
. altă dată, apoi privești noile locuințe muncitorești îți vine 
> îhalți imn de slavă partidului pentru înalta grijă ce o poartă 
: menilor muncii. Privește și cabana „Rusu“ minunat loc 
■ odihnă pentru mineri. E și ea o mărturie 
’ pe care o trăim,
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Primirea de către Președintele 
Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne, 
Chivu Stoica a noului 

ambasador al U. R. S. S.
Sîmbătă 28 ianuarie 1961, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne; Chivu 
Stoica a primit în audiență de pre
zentare pe noul ambasador al 
U.R.S.S. la București, I. K. Jegalin.

A fost, de față ministrul Aface
rilor Externe Avram Bunaciu.(Continuare in pag. 3-a)

CabanaVedere din cartierul Gh. Dimitrov
♦♦♦**<>«4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦



STEAGUL ROȘU"

LA CLUBUL TINERILOR COOPERATORI
Iarna s-a făcut cunoscută nu prin 

zăpadă cît mai mult prin gerul 
care-ți pătrunde pe sub haine, și 
face să-ți lăcrimeze ochii. Pe un 
asemenea ger, căldura clubului e 
mai îmbietoare. Seară de seară pe 
lingă obișnuiții clubului „Jiul" 
din Petroșani vin mulți tineri co
operatori pentru a-și petrece o 
parte din timpul lor liber. Unii 
preferă șahul, alții tenisul de ma
să, rummy dar cei mai mulți pre
feră muzica.

La mai multe mese de șah se 
desfășoară partide pasionante. Cele 
mai aprige confruntări în fața me
sei de șah se desfășoară între Lu- 
caci Ștefan și Kiss Ioan, Palfi Io
sif și Kiss Carol. Acest lucru e 
dovedit și de numărul mare de 
„spectatori" care urmăresc cu aten
ție desfășurarea acestor întreceri. 
Intr-un alt colț al sălii; Ileana Bod- 
oe*ru și Nuți Baban de abia au

Au răsărit noi lăcașe de cultură
în anii regimu

lui burghezo-mo- 
șieresc, minerii 
din Valea Jiului 
nici nu puteau vi
sa la cluburi, ca
se de cultură, săli 
de spectacole ele
gante și spațioase 
în care să se poa
tă desfășura cît 
de cît o activita
te culturală, Sin
gura preocupare a 
oamenilor era ptf 
atunci să-și asi
gure o minimă 
existență. Guver
nanții de atunci 
au căutat să le 
potolească setea 
de viață prin gloanțe și schingiuiri, 
bătăi și închisori. Toate acestea au 
rămas însă de domeniul trecutului. 
Azi Valea Jiului a devenit o Va
le înfloritoare, o Vale a bucuriei și 
fericirii. Peste tot, în oricare lo
calitate a minerilor te-ai afla îți 
apar în față cartiere noi. Peste 
tot te întîmpină construcții noi, 
moderne. Odată cu aceste cons

părăsit masa de tenis unde au sus
ținut o întâlnire de antrenament, 
locul lor fiind luat de alți doi ad
versari : Pis Tiberiu și Lazăr Ni- 
colae.

Dar peste puțin timp tenisul în
cetează : echipa artistică a clubu
lui are repetiții. în curînd se va 
întrece cu alte formații în cadrul 
celui de-al VI-lea concurs pe țară 
al artiștilor amatori. Dansuri, 
recitări, scenete, iată cu ce 
se vor prezenta, la concurs. Pînă a- 
tunci cele opt perechi de dansatori 
printre care pot fi văzuți Kiss Iri
na; Gonda Ileana, Szoke Maria, 
Ungureanu Vasile, Niță Chirilă, 
Bama Viorel, fac repetițiile la 
dansurile știute sau învață altele 
noi.

Formația artistică a clubului se 
pregătește să prezinte programe cît 
mai atractive în cadrul campaniei 
electorale. Pînă acum s-au prezen-

Cinematograful din Lonea construit în anii regimului 
democrat popular

La Lonea s-a ridicat o sală mo
dernă de spectacole și una de ci
nematograf, la Petrila, un club, la 
Petroșani un nou cinematograf, la Lu- 
peni sau Uricani peste tot au fost 
construite lăcașe de cultură. Și în 
toate aceste lăcașe minerii vin cu 
plăcere și dorința fierbinte de a-și 
însuși o cultură trainică. 

tat două programe : unul la casa 
alegătorului de la căminul cultural 
Livezeni și altul la casa alegăto
rului din sala „Constructorul" Pe
troșani. Soliști ca Marga Ecaterina, 
Cătărău Elena, Steanță Felicia, 
sau acordeonistul Baban Damian 
sînt cunoscuți publicului petroșă- 
nean din spectacolele pe care le-au 
prezentat. Și de această dată ei 
se vor prezenta cu noi cîntece cu
lese din folclorul nou sau cu bu
căți de muzică ușoară...

Dacă activitatea artistică se des
fășoară mulțumitor, nu același lu
cru se poate spune și despre orga
nizarea altor activități. Conferin
țele, recenziile, organizarea de seri 
literare sînt neglijate. în cadrul clu
bului nu au fost organizate concur
suri de șah, tenis de masă, deși a- 
matori sînt destui.

Și pe linia atragerii de cît mai 
mulți tineri cooperatori la activi
tatea clubului, lucrurile se prezin
tă nesatisfăcător. Acest lucru se 
datorește în primul rînd conducerii 
cooperativei meșteșugărești care din 
luna aprilie și pînă acum a schim
bat 5 responsabili de club. Con
ducerea nu s-a interesat de activi
tatea clubului, iar responsabilii ca
re s-au perindat s-au ocupat mai 
mult de partea artistică, neglijînd 
pe cea instructiv-educativă. întoc
mirea unui program complex al clu
bului ar face posibil atragerea u- 
nui număr mai mare de tineri co
operatori la club, precum și îmbo
gățirea activității educative.

C. COST1N

Suita „Pușkiniana” 
de Serghei Prokofiev

In sala mare a Conservatorului 
; din Moscova, Orchestra simfonică 
I de stat a U.R.S.S. a interpretat în 
primă audiție suita simfonică 
„Pușkiniana" a lui Serghei Proko
fiev. Concertul a fost dirijat de 
Ghenadi Rojdestvanski, căruia îi 
aparține și redactarea definitivă a 
lucrării.

în „Pușkiniana" au fost incluse 
fragmente din muzica lui Proko
fiev la „Dama de pică", „Evgheni 
Oneghin" și „Boris Godunov”-.

★

In sala de lectură a clubului central al sindicatelor din Lu- 
peni studiază zilnic zeci de tineri și tinere. Ei găsesc aici condiții 
minunate nu numai pentru lectură obișnuită ci și pentru un studiu 
sistematic: manuale, liniște, căldură. IN CLIȘEE: Un aspect din 
sala de lectură a clubului din Lupeni.

„Turneu*
ț
T 
І
*
ț Mașina stopâ în fața clubului 
» minier din Vulcan. Din mașină
* coborî un grup vesel.
ț — Aici e casa alegătorului ? 
j se interesă un tînăr dintre cei noi 
Ț SOSiți.
• — Aici, răspunse un localnic.
• Sînteți artiști amatori din Aninoa- 
ș sa ? Poftiți cu mine. Trebuie să 
« trecem în altă sală — în sala de
♦ ședințe — pentru că localtd casei 
f alegătorului e neîncăpător. Avem 
? aproape 200 de participanți.
i Peste cîteva minute acordurile 
t orchestrei anunțau printr-o plăcu 
I tă melodie deschiderea programa 
: lui pregătit de artiștii amatori a- 
? mnoseni în întâmpinarea alegerilor 
j de deputați de la 5 martie. Prima
* poezie din program găsi ecou în 
» inimile tuturor.

„Votez pentru atîtea victorii ciș- 
gate 

» Votez și pentru acelea pe care 
f le rîvnesc
■ Și votul meu înseamnă încrede-
* re și lupta,
• Și votul meu înseamnă „partid
» îți mulțumesc"
* Un ropot de aplauze umplu sa 
i la. Pe fețele spectatorilor se citea
* lumina bucuriei.
t Și tot programul ce a urmat a 
І făcut ca artiștii amatori ariinoserii 
ț să se simtă printre vulcăneni ca-n 
j propria lor familie. Cîntecele popu- 
j lare „Ctnd vii bade-n șezătoare"
♦ și „la mai zi” interpretate de Vio-

V w - • -W - -W----w w —W W ■ V -W -W- -W-

la casa alegătorului'.
rica Călin, duetul soților Anișoa- • 
ra și Uțu Iancu sau „Cîntec pentru ? 
prietenii din Bucureșt" interpre- * 
tat de îdelu David ca și toate ce- : 
lelalte melodii interpretate de so : 
liști și orchestră au fost răsplăti, 
cu aplauze entuziaste așa după * 
cum au fost răsplătite și poeziile * 
„Votez", „Cîntec pentru aleșii f 
noștri" și toate celelalte puncte j 
din program. i

Sceneta „Alegerile lui Ciubuc" t 
de ]. Bulga, scenetă ce relevă fidel t 
alegerile de odinioară a stîrnit în J 
sală multă veselie. Interpretarea * 
bună a artiștilor amatori T. Ștefă- i 
nescu, G. Negraru, A. Guran, G. * 
Moraru, 1. Simu, E. Popa, 1. Be- ♦ 
sertnan și ceilalți artiști amatori ■ 
ca și costumația și machiajul adec- ț 
vat a făcut ca mulți dintre specta- î 
lorii vîrstnici să retrăiască mo- « 
mente trăite cu mulți ani în * 
urmă - atunci cînd alegerile se * 
soldau cu promisiuni, minciuni și 
bătăi pentru alegători, iar pentru ț 
„aleși" cu profituri ce le făceau ț 
viața plină de huzur. *

...Se întunecase de-a binelea cînd 
artiștii amatori și-au luat rămas 1 
bun de la vulcănenii veniți la casa ț 
alegătorului de la club. Ei i-au în- * 
soțit cu felicitări și cu invitația de ♦ 
a-i vizita cît mai des pentru a le * 
crea și altă dată momente de des- ♦ 
tindere atît de plăcute ca în seara • 
de 27 ianuarie a.c. ~ i

L1C1U LUCIA ;

trucții au răsărit și noi lăcașe de 
cultură.

I

Program artistic ? 
pregătit în cinstea ■ 

alegerilor j 
In cadrul căminului cultural din ? 

Coroiești funcționează o echipă > 
artistică compusă din 16 persoane. ț 
în cinstea alegerilor de la 5 mar- ț 
tie această echipă pregătește un ț 
bogat program artistic compus 5 
dintr-o scenetă, cîntece, recitări, 4 
dansuri și un program pentru bri- 
gadă artistică de agitație cu texte !j 
legate de munca deputaților și а І 
candidaților P.D.P.: poeziile „Par- І 
Udului" de M. Beniuc, „Candida- 
tul" de Tudor Mănescu și altele, ) 

In repertoriul de cîntece al a > 
cestei brigăzi sînt incluse un nu- S 
măr însemnat de melodii populare jj 
romînești, pe care se brodează l, 
versuri și strigături legate de ale- s 
gen. j

Echipa de dansuri compusă din l 
4 perechi pregătește o serie de | 
dansuri populare locale ca „Hora i 
pe stingă", „Paroșana”, „Hațega- < 
na locală" și altele. J

Printre cei mai bum interprets J 
ai echipei artistice se numără Duț > 
Dincă, Saucă Bluțu, Albescu Gh., $ 
Pantiloiu Anuța și Cocotă Doina. /
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Lunile de iar
nă oferă condiții 
bune pentru in
tensificarea mun
cii culturale de masă la sate. In 
această perioadă țăranii munci
tori învață la cercurile de Studii 
(agrozootehnice și de cultură ge
nerală), iar la cămine se orga
nizează manifestări variate (con
ferințe, seri literare, șezători, re
cenzii).

Esențialul în activitatea cultu 
rală de la sate este asigurarea 
unui bogat conținut de idei, strîns 
legat de viață, de sarcinile con
strucției socialiste fiecărui pro
gram sau acțiune culturală.

Bazat pe acest principiu și ți- 
nînd cont de perioada prielnică 
organizării unei bune activități 
culturale, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani a trecut la întocmirea 
unui plan de măsuri pentru îm
bunătățirea muncii culturali-edu
cative de masă.

In baza Obiectivelor prevăzute 
în planul de măsuri, în cadrul 
căminelor culturale de pe cuprin
sul Văii Jiului au fost organizate 
o serie de activități culturale.

Cercuri de cultură generală

In satele Văii Jiului au fost în
ființate 13 cercuri de cultură ge
nerală, cu scopul popularizării 
științei.

Sâ intcnslllcăn activitatea caltural-cdiicativâ 
la sate

In cadrul acestor cercuri au 
fost înscriși peste 260 de țărani 
muncitori.

Majoritatea dintre aceste cer
curi și-au început activitatea, u- 
nele ajungînd la lecția a treia. 
Astfel cercurile de la Banița, (lec
tor învățător Văduva Marfa), Me- 
rlșor, (lector Sucală Lucreția), 
Grivadia (lector învățător Apos- 
toiu Maria), Iscroni (lector Re- 
bedea Elena), Dîlja Mare (lector 
Bejenai'u Gheorgtie) au ajuns să 
predea lecțiile „Știința și foloa
sele ei", „Pămîntul și sistemul 
solar" și „Originea pămîntului". 
Lecțiile predate s-au bucurat de 
mult succes, dovadă numărul 
mereu crescînd de la o lecție la 
alta a participanților, depășin- 
du-se cu regularitate numărul ce
lor înscriși inițial. Aceasta dove
dește că lectorii au acordat o a- 
tenție deosebită pregătirii lecții
lor și modului de transmitere a 
cunoștințelor științifice, într-o 
formă cît mai limpede și accesi
bilă, ținînd cont de nivelul de 
pregătire și înțelegere al cursan- 
ților.

Nu același lucru se poate spu
ne despre cercul condus de prof.

Beraru Maria de la -Gimpa care 
nidi pînă în momentul de față 
nu și-a început activitatea. Con
ducerea căminului cultural și a 
școlii de aici trebuie să tragă Ia 
răspundere pe Iov. Beraru pentru 
felul cum tratează sarcinile ob
ștești.

Propaganda agricolă

In Valea Jiului au fost înfi
ințate 4 cercuri zootehnice cu 100 
cursanți, 4 de cultivare a legume
lor și de creștere a păsărilor cu 
100 cursanți.

O activitate bună se desfășoa
ră la cercurile din cadrul cămi
nelor culturale din Iscroni, Băr- 
băfeni, Banița.

Găminele culturale trebuie să 
acorde o atenție mai mare mobi
lizării cursanților la lecții, iar 
lectorii să se preocupe mai mult 
de pregătirea și prezentarea lec
țiilor, să fie folosit mai mult ma
terialul instructiv ca planșe, ta
blouri, expoziții, diafilme etc.

Activitatea artistică

Pentru cel de-al VI-lea con
curs pe țară al brigăzilor artis

tice de agitație, 
muzicale și co
regrafice, cămine
le culturale sînt

în plină pregătire.
In cadrul acestui concurs sînt

antrenate 8 brigăzi artistice de
agitație, 8 formații de dansuri, 
două formații de fluierași, două 
orchestre precum și un însemnat 
număr de soliști vocali și instru
mentiști. Unele dintre aceste for
mații sînt deja pregătite pentru 
concurs, ca cea a căminului cul
tural din Bănița care a prezentat 
deja două programe. O parte 
bună a acestor formații o consti
tuie repertoriile axate pe proble- 'У 
mele satului respectiv.

Pentru ca activitatea din că-> 
minele culturale Să se desfășoa
re continuu și cu o mai mare e- 
ficacitate este nevoie ca învăță
torii și profesorii de la sate să 
stea mai mult în mijlocul țăra
nilor muncitori pentru a cunoaș
te ce-i interesează, ce probleme 
îi frămîntă. In felul acesta ac
tivitatea căminelor se va axa pe 
necesitățile actuale din cadrul 
satului respectiv și va avea ast
fel o mare eficacitate.

PETRU MARCU
Inspector metodist 

cu munca culturală '
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Calitatea cărbunelui
pe tona

mai în-
Au fost

Pentru conducerea sectorului III 
de la mina Petrila calitatea cărbu 
nelui constituie una din preocupă
rile de seamă.

Intr-o consfătuire de producția 
ce s-a ținut ia jumătatea anului 
trecut, conducerea sectorului a a- 
juns la concluzia că principala cau
ză pentru care sectorul a fost pe
nalizat cu aproape 1400 tone de 
cărbune, se datorește lipsei de in- 

• teres a unor brigăzi care n-au ales 
șistul vizibil, iar la unele locuri 
de muncă cu intercalații mari de 
piatră nu s-a respectat indicația de 
a se pușca selectiv.

Pusă în această situație, condu
cerea sectorului a făcut apel la 
biroul organizației de bază de par
tid în vederea mobilizării comu
niștilor, agitatorilor și a activului 
fără de partid pentru a duce o 
muncă politică susținută de la om 
la om ca fiecare vagonetar, aju
tor miner și miner să dea cărbune 
de calitate. Aproape în fiecare șe
dință a organizației de bază de 
partid care a urmat, pe lingă alte 
probleme au fost discutate și une
le măsuri și sarcini ale membrilor 
de partid privind îmbunătățirea 
calității cărbunelui.

— Principala condiție de a da 
cărbune de calitate este alegerea 
șistului vizibil — le spunea adesea 
șefilor de brigăzi șeful sectorului, 
tehnicianul Tenzler Ștefan, iar o 
altă condiție, la locul de muncă 
al brigăzii conduse de Bartok Io
sif și în general unde avem mare 
intercalate de ' piatră, este ampla
sarea în așa fel a găurilor 
cărbunele să se puște 
steril.

Munca 
începută 
monstrat 
netul cu 
piatră, pierde sectorul, pierd brigă
zile și, în același timp, duce la

îneît 
separat de

om a test
Ei au de- 
dacă vago-

pe primul plan;

în- >

de la om la 
de comuniști, 
minerilor că

cărbune conține multă

Două noi stații de aeraj

Pentru conducerea exploatării 
miniere Uricani, asigurarea unor 
condiții de muncă din ce în ce mai 

, bune pentru mineri, constituie una 
din preocupările principale.

De mai mult timp, mecanicii de 
la atelierul de întreținere a utila
jului minier lucrează la amenajarea 
stațiilor de aeraj de la planul 5—6 
Prin darea în exploatare a celor 
două stații de aeraj se va îmbună
tăți mult aerajul de la locurile de 
muncă din stratul 8—9.

»<
*

♦ O propunere pentru С. С. V. J. î
Sîntem în plină iarnă. Ter- •

♦
♦
♦J
* mometrele indică adesea tempe- j 
J râturi de 10-15 grade sub zero. 4
* Dacă în mină această scădere de j
* temperatură nu se prea simte, în 4 
2 schimb
1 destule
2 minele
2 nă nu au fost făcute cu simț 1
2 de răspundere. Gerul provoacă J 
{înghețarea cărbunelui în vago- 2 

nete și prin aceasta scade capa- 2 
crtatea lor de încărcare și trans- 2

♦ port. De pildă la mina Lupeni, 2

la suprafață provoacă 
neajunsuri, mai ales la 
unde pregătirile de iar-

dacă în ziua de 16 ianuarie de- 2 
pășirea planului la zi era de 2 
2331 tone de cărbune, după 5 J

j zile această depășire scăzuse la J
♦ 1548 tone, atît din cauze subiec- ' 
j tive cît și datorită înghețării î 
J cărbunelui în vagonete.
♦ Recent s-a publicat în presa 2 
J centrală o informație, potrivit ♦ 
î căreia la Combinatul siderurgic * 
2 Hunedoara a intrat în funcțiune • 
2 o instalație de dezghețat vago- » 
{ netele cu mineru sau cărbune cu * 
2 raze infraroșii, iar în curînd vor ’

! fi date în funcție încă două a- • 
semenea
recției tehnice a C.C.V.J. să stu
dieze acest sistem modern și 
să ia măsuri pentru aplicarea 
lui la condițiile Văii Jiului.

>T

4
*

stații. Propunem di- J
«

<

Inovațiile să fie 
generalizate

La schimbul de experiență re
publican in domeniul inovațiilor 
miniere ținut la Petroșani în toam
na anului trecut, au fost prezen
tate și unanim apreciate inovația 
de la Anina referitoare la folosi
rea cenușii de termocentrală pen- 
tru confecționarea betonitelor de 
mină și inovația de la Co- 
mănești privind bolțarii cu armătu
ră metalică și urechi exterioare. 
Ziarul nostru a publicat in nr. 
3474 din .14 decembrie 1960 do
cumentarea cerută de la Anina a- 
supra inovației. Constructorii Văii 
Jiului au primit-o cu bucurie, au 
studiat-o și au făcut experiențe 
interesante pentru folosirea boga
telor rezerve de cenușă de la Pa- 
roșeni. La С.С.Ѵ.]. însă problema 
a fost complet ignorată. Inginerii 
de la cercetările miniere, cabinetul 
tehnic ca și șeful serviciului teh
nic (respectiv ing. Kaba luliu, 
Pricop Lucia și Popescu loan) 
n-au întreprins încă nimic pentru 
studierea acestor inovații, care a- 
duc anual importante economii, 
pentru aplicarea lor la condițiile 
Văii Jiului.

Tovarășul director tehnic ing. J, 
Roman Petru ar trebui să ia mă- j 
suri pentru înlăturarea nepăsării ( 
___ ______ „г cei arătați pentru j, 
generalizarea inovațiilor, mijloc)

creșterea prețului de cost 
de cărbune.

în sectorul III însă s-a 
timplat și un alt fenomen, 
penalizate unele brigăzi care n-a-
veau de unde da steril avînd la ? 
locurile de muncă cărbune curat. ( 
Așa a fast cazul cu brigăzile con- 
duse de Cîșlaru loan și Enachc ( 
Chiriță. j.

Analizând această situație coti-) 
ducerea sectorului a urmărit prin) 
șefii de schimb calitatea cărbune- ? 
lui pe fiecare loc de muncă în J 
parte. S-a -ajuns la concluzia că o ț 
cauză care dăunează calității car- ( 
bunelui este aceea că la culbutor \ 
unde se culbutează sterilul mai ră-' 
raîne prins 
cantități de 
care încarcă 
gonetele. Și 
remediată.

Calitatea 
stă în permanență în atenția con 
ducerii sectorului, 
și maiștrilor. Din aoua in aoua t 
zile șeful sectorului se interesea- J 
ză de calitatea cărbunelui ia fie- j 
care loc de muncă in parte. Zi- j 
lele trecute, de exemplu, au fost (' 
chemați la conducerea sectorului ( 
șefii de schimb și unii șefi de bri- ij 
găzi pentru faptul că din abataje
le sectorului a început să iasă căr
bune cu cantități mari de piatră. 
Situația s-a îmbunătățit din nou.

Ca urmare a preocupării față de 
calitate în luna decembrie sectorul 
a fost penalizat doar cu 32 de va
gonete de cărbune, iar in această 
lună lucrurile se prezintă și mai • — ------ .
bine. E și normal. Acolo unde exis- j de promovare a progresului teh- ( 
tă interes și lucrurile merg bine. ) „ic în yalea jiului / j

pe fundul fvjagonetelor ; 
piatră, iar vagonetarii 
la roluri nu curăță va- ? 
această situație a fost І

cărbunelui a stat și \
( 

a tehnicienilor ) 
două în două|

î ș
)
i
> )

manifestată de
generalizarea

) 
■i

I 
i <
s <
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— La numărul 11 avem oameni de nădejde, mineri harnici car© 
știu să rezolve orice greutate — spun tehnicienii sectorului I de la 
mina Lonea cînd este vorba de brigada condusă de Farkas loan. Bri
gada aceasta execută acum o seamă de lucrări speciale și obține re
zultate bune în muncă. In clișeul nostru trei mineri din brigada lui 
Farkas Ioan : Țîr Roman, Munteanu Ioan I și Avram Ilie sînt veseli 
deoarece au lichidat în schimbul lor o curățire anevoioasă în abataj.

Ajutor de nădejde al frezorului Nagy Ludovic, muncitoarea Ig
nat Elena s-a afirmat și ca o vrednică activistă pe tărîm obștesc. 
De aceea tovarășii ei de muncă — muncitori ai atelierului de tîmplă- 
rie din cadrul întreprinderii de industrie locală „6 August" o pre
țuiesc.

Pentru meritele sale și interesul pe care-1 acordă problemelor 
gospodărești Ignat Elena a fost propusă candidată în circumscrip
ția comunală nr. 23 Iscroni, pentru alegerile de la 5 martie.

IN CLIȘEU: Ignat Elena lucrînd la stivuirea produsului se
mifinit.

O-

Petroșani
Casele alegătorului din orașul 

Petroșani desfășoară o activitate 
bogată. La casa alegătorului nr. 
3, instalată la Banca de Stat, 
zilnic se prezintă numeroși cetă
țeni să ceară lămuriri, se orga
nizează audiții colective la ra
dio, conferințe pe diferite teme.

In ziua de 27 ianuarie, tova
rășa Calotă Angela, responsabila 
casei alegătorului a expus în fața 
salariaților de la Banca de Stat 
conferința intitulată : „Colonialis
mul este condamnat ipieirii", iar 
în ziua de 28 ianuarie a. c. to
varășul Tatomir Gheorghe a vor
bit în fața alegătorilor despre a- 
legerlle de altă dată și despre a- 
legerile de azi din țara noastră.

De asemenea, în cadrul casei 
alegătorului s-a organizat, cu a- 
jutorul „Casei pionierilor", o sea
ră de basme la care au participat 
numeroși salariați de la I.C.O., 
Banca de Stat, gospodine și copii.

In zilele următoare se var ține 
întâlniri cu alegătorii, audiții co
lective la radio precum și recen
zia asupra romanului „Frații Er- 
șov" de Kocetbv.

Petrila
Formațiile artistice de amatori 

ale clubului muncitoresc din Pe- 
trila și-au întocmit pentru peri
oada campaniei electorale un bo
gat program cultural artistic. In

Disciplina, factor important în buna desfășurare 
a învățămîntului de partid

( Urmare din pag. l-a)

Lonea și alții care au cite 10—15 
absențe pînă în prezent. Atitudi
nea acestor tovarăși față de învă- 
țămîntul de partid este nejustă ; 
absențele pe care le fac constituie 
o abatere gravă de la prevederile 
statutului unde se arată că fiecare 
membru de partid este obligat 
să-și ridice necontenit nivelul poli
tic și ideologic. Se pune întreba
rea : Cum justifică acești tovarăși 
această atitudine, care este păre
rea organizațiilor de bază din care 
fac parte față de aceste abateri ? 
Faptul că acești tovarăși au ajuns 
în această situație este și o lipsă a 
organizațiilor de bază și a comite
telor de partid care nu i-au tras la 
răspundere.

Există o subapreciere a semi- 
nariilor din partea multor elevi, 
lucru cu totul nejust deoarece toc
mai seminariile sînt un bun pri
lej de adîncire a problemelor, de 
verificare a gradului de pregătire 
a elevilor. împotriva acestei mani
festări negative trebuie luptat cu 
toată hotărîrea.

în detrimentul calității învăță- 
mîntului se manifestă și alte lip
suri care în aparență par a fi de

mică importanță însă care influen
țează negativ procesul de învăță- 
mînt. Așa de exemplu unii elevi, 
printre care tov. Florescu loan, 
Kiss Francisc, întârzie de la ore, 
alții vorbesc în timpul predării 
conturbînd pe cei din jur. Mai sînt 
elevi care nu iau notițe. Abateri de 
la disciplină au avut și tov. Iosip 
Petru și Cojocaru Toma de la Vul
can, Furtunescu Viorel de la Lu- 
peni, Gheviza Mihai de la Petrila 
și încă cîțiva tovarăși care după ce 
au participat la predare, au găsit 
de cuviință să plece, nepartitipînd 
la seminarul programat în conti
nuare. Sau cazul petrecut în ziua 
de 23 ianuarie a.c., cînd în pauză, 
fără să anunțe pe nimeni, tov. 
Man Gavrilă de la Aninoasa, Ghe
viza Mihai, Enache Gicu, Nede- 
lescu Iulian de la Petrila, Ionică 

•loan, Măndoi Dumitru, . Petrescu 
Marin de la Lupeni, Frunză Vla
dislav și Paraschiv Vasile din Pe
troșani au plecat de la cursuri.

Școala serală economică de par
tid din Petroșani are un rol im
portant în educarea marxist-leni- 
nistă a cadrelor de conducere din 
aparatul de stat și economic din 
raza orașului Petroșani. în cei doi 
ani cît durează cursurile elevii șco-

iii au prilejul să dobândească o se
rie de cunoștințe suplimentare atît 
politice și ideologice cît și în do
meniul problemelor concrete de e- 
conomie industrială, ceea ce este 
de un mare folos pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor de produc
ție.

Pentru ca rezultatele să fie cele 
dorite, este nevoie în primul rînd 
de disciplină. Eliminând aceste lip
suri, atenția principală a fiecărui 
elev trebuie să se îndrepte spre 
însușirea temeinică a materialului 
predat, spre îmbunătățirea conți
nutului. și calității învățământului.

Comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază trebuie să 
acorde o mai mare atenție urmări
rii comportării elevilor în școală, 
creând totodată condiții optime ca 
ei să poată frecventa cu regulari
tate cursurile.

Congresul al Ш-lea al P.M.R. 
acordă o importanță
înarmării membrilor și candidați- 
lor de partid cU atotbiruitoarea în
vățătură marxist-leninistă. 
această învățătură crește 
ța socialistă a oamenilor 
care este o chezășie că 
trasate de Congres vor fi 
nite cu succes.

deosebită

Însușind 
conștiin- 
muncii, 

sarcinile 
îndepli-

ia- 
au 
de

la tasele alegatorului
fiecare seară la casa alegătorului 
nr. 1 este animație. Aici se pre
zintă zeci de. oameni ai muncii 
pentru a participa la programele 
prezentate de artiștii petrileni.

In după-атіаиа zilei de 27 
nuarie, formațiile artistice 
prezentat în fața unui număF
aproape 200 oameni ăi muncii 
un variat program cultural artis
tic. Iri cadrul programului briga
da artistică de agitație a prezen
tat piesa într-un act „Sus Tudo- 
rache, jos Tudorache". De ase
menea corpul de soliști vocali a 
prezentat în față spectatorilor! \ 
mai multe cîntece populare cum j 
sînt: „Badea cu căciula sună",' 
„Adă doamne trenu-n grfră", „In/ 
cîmpul cu flori", „Dodă, dodă“.

In încheiera programului cul
tural artistic corul clubului mun
citoresc a prezentat mai multe', 
cîntece populare românești.

PROGRAM DE RABIO
30 Ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
(medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Tinerejea ne e dragă,
10.30 Muzică ușoară, 11,03 Frag
mente din opera „Puterea desti
nului" de Verdi, 12,00 Să citiim 
împreună: Pagini din lucrările 
scriitorului Gh. Brăescu, 13,05' 
Uverturi și dansuri din operete,
14.30 Vechi melodii populare roi 
imînești, 15,10 Concert distractiv, 
16,00 Din muzica popoarelor,
17.30 Roza vânturilor, 18,00 Pro
feram muzical la cererea frunta
șilor din industrie și agricultură,
18.30 Almanah științific, 19,05 i 
Mari cântăreți de operă, 19,30' 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 20,40 Tribuna Radio, 
21,40 Muzică populară romî- 
nească din Banat interpretată de 
Aurelia Fătu-Răduțu, 22,30 Con-ii 
cert de muzică ușoară. PROGRA
MUL II. 14,30 Călătorie muzi
cală, 15,00 Concert de muzică din 
Opere, 15,35 Orchestre sovieticei 
de instrumente populare, 16,30 
Vorbește Moscova! 17,35 Instrui* 
mentiști de muzică ușoară, 18,05' 
Cronica electorală, 19,40 Orches
tre de muzică ușoară, 20,10 Cîn<| 
tece ale popoarelor din Africă,' 
21,55 „București, tu ești inima* 
tării", program de muzică ușoară.’

-----O-----

CINEMATOGRAFE
30 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Să prețuim iubirea; AL. 
SAHIA: Muntele; MUNCITO
RESC : Băieții noștri; ANINOA- 
SA : Rația Katiușa; LUPENI: 
Fiicele partidului; BARBATENI : 
Cerneala roșie; URICANI ; Eu
genie Grandet. (Responsabilii ci
nematografelor Petrila, Lonea, 
Vulcan și Crividia nu au trimis 
programarea filmelor).
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Pentru reglementarea situației din Congo

Reprezentanții mai multor țări au cerut 
convocarea Consiliului de Securitate

NEW YORK 28 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, re

prezentanții permanent; ai Ceylo
nului, Ghanei, Guineei, Republicii 
Mali, Marocului, R.A.U. și Iugo
slaviei la O.N.U., au cerut con
vocarea Consiliului de Securitate 
pentru „a examina ultimele eveni
mente alarmante din Congo, eve
nimente care împiedică eforturile 
pentru menținerea legalității și or
dinii în această țară, păstrarea in
tegrității ei teritoriale și reprezin
tă din această cauză pericol pentru 
pacea și securitatea internațională".

în scrisoarea adresată Consiliului 
de Securitate se spune că guver
nele din Ceylon, Ghana, Guineea, 
Mali, Maroc, R.A.U. și Iugoslavia 
„protestează cu hotărîre împotriva 
tratamentului inuman și bestial a- 
plicat d-lui Lumumba, primul mi
nistru al Republicii Congo, d-lui 
Joseph Okito, vicepreședinte al 
Senatului republicii și d-lui Mau
rice Mpolo, ministru pentru pro
blemele sportului și tineretului și 
ministru al Apărării, în cursul re
centei lor mutări ilegale în Katan
ga la care a fost martor persona
lul O.N.LT. de acolo, fapt pe care 
l-a și confirmat".

„De aceea guvernele noastre, se 
subliniază în continuare în scrisoa
re, consideră că deținerea ilegală

-----O-----
In Kuban

Se va construi o nouă conductă 
de gaze

KRASNODAR 28 (Agerpres)
A început elaborarea proiectu

lui unei conducte de gaze Kuban- 
Crimeea cu o lungime de 300-350 
km. 4

Se prevede ca prima parte a con
ductei de gaze care va ajunge pî- 
nă la Kerci să fie dată în funcțiu
ne în 1963. Ulterior conducta va 
fi prelungită pînă în adîncul 
ninsulei Crimeea.

Declarația-program 
a Partidului cooperatist 

din A nglia
LONDRA 28 (Agerpres)
Partidul cooperatist din Anglia, 

care numără în rîndurile sale apro
ximativ 10 milioane membri, a dat 
publicității declarația-program care 
va fi dezbătută la apropiata con
ferință anuală a partidului. In de
clarație se subliniază din nou că 
partidul cooperatist se pronunță 
pentru naționalizare și pentru ex
tinderea proprietății de stat și co
operatiste. 

pe-

mai departe în închisoare a d-lui 
Lumumba nu poate decît să inten
sifice dezbinarea și să îngreuneze 
cît se poate de mult menținerea 
integrității teritoriale a Congoului 
și stabilirea legalității și ordinii în 
această țară.

★

BERLIN 28 (Agerpres)
Secretariatul Federației Demo

crate Internaționale a Femeilor a 
adresat o telegramă secretarului 
general al O.N.U., Hammarsk- 
joeld, în care se exprimă indigna
rea în legătură cu torturile la care 
este supus primul ministru Lu
mumba și ceilalți reprezentanți ai 
guvernului legal ccngolez. în nu
mele milioanelor de femei din în
treaga lume, F.D.I.F. cere ca Lu
mi mba și ceilalți oameni politici 
congolezi arestați să fie puși ime
diat în libertate.

Secretariatul F.D.I.F. cere de 
asemenea să se acorde ajutor fa
ini liei 
ba.

primului ministru Lumum-

--------  • I —--------

Deschiderea sesiunii ordinare 
a parlamentului japonez

1961—1962;
cel

TOKIO 28 (Agerpres)
La 28 ianuarie s-a deschis ofi

cial sesiunea ordinară a parlamen
tului japonez. Guvernul intențio
nează să prezinte sesiunii parla
mentare spre examinare și aproba
re aproximativ 240 de proiecte de 
lege privind în special problemele 
politicii interne. Dezbaterile cele 
mai vii, după cum subliniază pre
sa japoneză, se vor desfășura în ju
rul proiectului noului buget de 
stat, a proiectului guvernamental 
al legii agrare de bază și în jurul 
altor importante proiecte de lege 
elaborate de guvern în interesele 
marelui capital.

Bugetul de stat al Japoniei pe 
exercițiul financiar 
propus de guvern, este bugetul 
mai umflat din istoria țării.

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

A luat sfîrșit ședința 
Prezidiului О. I. Z.

PRAGA. Corespondentul Ager
pres transmite :

La 27 ianuarie a luat sfîrșit la 
Praga ședința lărgită a prezidiului 
Organizației Internaționale a Zia
riștilor care a adaptat planul de 
activitate al O.I.Z. pe anul 1961— 
1962, precum și măsuri pentru lăr
girea colaborării ziariștilor din ță
rile socialiste, capitaliste și neutre. 

Eliberarea pilotilor 
americani constituie 

principala temă 
a discuțiilor

NEW YORK 28 (Agerpres1)
„Eliberarea piloților americani 

constituie principala ternă a discu
țiilor din capitală" — scrie Jor
dan, corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York limes".

Opinia publică americană a pri
mit cu recunoștință actul generos 
al guvernului sovietic, care a ho
tărît ca în scopul îmbunătățirii re
lațiilor dintre cele două țări să 
elibereze pe piloții avionului ame
rican „RB-47".

„Președintele S.U.A., se spune 
intr-un articol redacțional al zia
rului „New York Times", a adus 
și el o contribuție la eforturile 
pentru îmbunătățirea relațiilor, de- 
clarînd că confirmă dispoziția dată 
aviației militare americane prin 
care i se interzice de a săvîrși 
zboruri deasupra teritoriului Uniu
nii Sovietice. Pe cît se vede, s-a 
creat o bază nouă pentru relațiile 
dintre aceste două state, cele mai 
puternice din lume, deși mai ră- 
mîn încă multe probleme serioase 
nerezolvate, care le despart"-.

După cum anunță ziarul „Asa
hi", Partidul Socialist din Japonia, 
care este principalul partid de opo
ziție, a hotărît la 26 ianuarie să 
ceară revizuirea radicală a pro
iectului de buget întocmit de gu
vern contrar promisiunilor făcute 
de primul ministru în timpul ale
gerilor parlamentare.

Declarațiile lui Dean Dusk
WASHINGTON 28 (Agerpres) 
Agenția United Press Internatio

nal anunță că la 27 ianuarie se
cretarul de stat, Dean Rusk, a de
clarat că președintele S.U.A., Ken
nedy, nu exclude posibilitatea unei 
conferințe la nivel înalt cu primul 
ministru sovietic^ N. S. Hrușciov, 
dacă „interesele naționale" vor ce
re acest lucru. Rusk a spus că 
Kennedy intenționează să promo
veze „o diplomație elastică".

Potrivit relatărilor coresponden
tului, secretarul de stat al S.U.A. 
a spus că noul guvern va încerca 
să folosească mai larg pe amba
sadori și canalele diplomatice nor
male, dar nu dorește să creeze un 
sistem „înghețat" care să excludă 
alte genuri de contacte.

După cum arătă coresponden
tul, Rusk a expus punctul de ve-

Odiseea vasului «Santa Maria11
RIO DE JANEIRO 28 (Ager

pres)
Odiseea vasului ■„Santa Maria", 

devenit simbol al mișcării împotri
va dictaturii lui Salazar, a provo
cat în întreaga Brazilie, țară de 
limbă portugheză, un uriaș val de 
manifestații de solidaritate cu răs- 
culații

Agenția France Presse relatează 
despre numeroasele manifestații 
de solidaritate cu acțiunea căpita
nului Galvao care au loc în Con
gresul și în adunările legislative 
din diferite state în special din 
Sao Paulo. Uniunea națională a 
studenților brazilieni a publicat un 
manifest în sprijinul revoluționa
rilor portughezi. Un număr de ti
neri portughezi, care locuiesc în 
Brazilia, au hotărît să plece cu a- 
vionul la Dakar pentru a se ală
tura armajtei de eliberare națio
nală al cărei cartier general se află 
„undeva în Africa".

Opinia publică braziliană este 
indignată de sosirea în Brazilia a 
20 de agenți ai ;,Pide“, poliția po
litică a lui Salazar, veniți pentru 
a întări paza pachebotului portu 
ghez „Vera Cruz“s reținut la Rio 
de Janeiro de teamă că pe bordul 
său s-ar putea repeta evenimente
le de pe „Santa Maria". Potrivit 
ziarului „Diario de Noite", Minis
terul de Război al Braziliei a pro
testat vehement împotriva acestei 
acțiuni a dictatorului Salazar pe 
care o consideră ca o încălcare a 
suveranității naționale. Același ziar 
afirmă că Ministerul Afaceriior 
Externe al Braziliei va adresa am
basadei Portugaliei o notă în acest 
sens.

La Conakry, capitala Guineei, 
Mario de Andrade, președintele 
Mișcării populare de eliberare din 

dere al președintelui S.U.A., Ken
nedy, în cadrul unei întâlniri neo
ficiale cu corespondenții la Depar
tamentul de Stat.

Rusk a spus, continuă corespon
dentul, că deși președintele doreș
te cît se poate de mult să foloseas
că pe ambasadorii Statelor Unite 
din străinătate și canalele diplo
matice existente, el „nu exclude 
posibilitatea unor conferințe de alt 
gen".

Secretarul de stat a spus că a 
vrut să comunice acest lucru cores
pondenților personal, deoarece a 
fost exprimată presupunerea că 
guvernul Kennedy „punînd accen
tul pe folosirea ambasadorilor 
noștri",• indică probabil că are in
tenția „dogmatică” de a exclude 
alte metode de contact.

Angola, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă : „Urmărim cu 
o vie atenție desfășurarea opera
țiunii „Santa Maria". Trebuie ară
tat fără nici un echivoc că nu este 
vorba cîtuși de puțin de un act de 
piraterie, cum încearcă guvernul 
Salazar să prezinte lucrurile în fața 
opiniei publice internaționale. Es
te vorba de preludiul unei serii 
de acțiuni împotriva dictaturii care 
domnește în Portugalia. Noi urăm 
deplin succes tuturor democraților 
portughezi care năzuiesc spre răs
turnarea dictaturii fasciste, dușma
nul nostru comun".

★

WASHINGTON 28 (Agerpres) 
Agenția United Press Internatio

nal anunță că la 27 ianuarie De
partamentul Marinei al S.U.A. a 
primit de pe bordul transatlanti
cului „Santa Maria" un mesaj din 
partea căpitanului Galvao care de
clară că este gata să debarce pe 
cei 620 de pasageri aflați pe bor
dul transatlanticului în apropierea 
unui port american sau de prefe
rință pe coasta de vest a Africii. . 
în mesajul său, căpitanul Galvao 
cere toate garanțiile că echipajul 
comandat de el va fi considerat 
ca fiind alcătuit din insurgenți po
litici și că nu se vor lua nici un 
fel de măsuri împotriva sa. Agen
ția France Presse adaugă că în 
mesaj se arată că Galvao acceptă 
să fie escortat de vase militare ame
ricane cu condiția ca 
protejeze vasul „Santa 
potriva oricăror acțiuni 
de război portugheze.

Amiralul Robert Dennison, co
mandantul flotei americane din A- 
tlantic, relatează agenția U.P.I., a 
transmis căpitanului Galvao un 
mesaj de răspuns asigurîndu-1 că 
nu va fi atacat dacă acceptă să 
debarce pasagerii intr-un port sud- 
american. „Santa Maria"- se află 
în prezent la circa 600 mile nord 
de coastele Braziliei.

acestea să 
Maria" îm- 
ale vaselor

----- O—

Sesiunea Comitetului 
de conducere 

al conferinței popoarelor 
Africii

28 (Agerpres) 
știrilor sosite din Dar- 
(Tanganica), la 27 ia- 

deschis în acest oraș se- 
conducere

CAIRO
Potrivit

Es-Salaam 
nuarie s-a 
siunea Comitetului de 
al conferinței popoarelor Africii.

După cum anunță agenția 
M.E.N., în cadrul acestei sesiuni, 
printre alte probleme, va fi exami
nată problema convocării în mai 
a.c. la Cairo a unei noi conferin
țe a popoarelor Africii.

Cronica evenimentelor internaționale
9

Principalul eveniment al săptă- 
mînii care se încheie a fost ges
tul de bunăvoință al Uniunii So
vietice menit să ducă la îmbunătă
țirea relațiilor sovieto-americane 
și anume punerea în libertate a ce
lor doi piloți americani din echi
pajul avionului „RB—47“ doborît 
deasupra teritoriului Uniunii So
vietice unde fusese trimis de gu
vernul Eisenhower cu o misiune 
provocatoare de spionaj.

Comentariile consacrate în în
treaga lume perspectivelor deschi
se de acest act generos cuprind nu
meroase pagini de ziar Corespon
dentul din Moscova al agenției 
France Presse caracterizează în fe
lul următor momentul actual al 
relațiilor U.R.S.S.—S.U.A. : „feste 
evident că, luînd astfel inițiativa 
destinderii, guvernul sovietic aș
teaptă ca viitorii săi interlocutori 
americani să-l întîlnească la jumă
tatea drumului pentru pregătirea 
unei întrevederi directe, care să se 
soldeze nu cu un echivalent al ves
titului și trecătorului „spirit de la 
Camp David", ci cu o reluare con
cretă a convorbirilor și poate cu 

cu o nouă conferință Ia nivel înalt, 
dorită de Hrușciov pentru pregăti
rea unei soluționări obținute prin 
tratative a problemelor rămase în 
suspensie după eșecul reuniunii șe
filor de guverne din luna mai a 
anului trecut, adică Berlinul, Tra
tatul de pace german și dezarma
rea".

Activitatea intensă desfășurată 
în aceste zile la Casa Albă unde 
au loc zilnic consfătuiri prelungite 
cu referire — după cum scrie pre
sa americană — la cele mai im
portante probleme ale politicii ex
terne și anume relațiile americano- 
sovietice, dezarmarea, încetarea ex
periențelor cu arma nucleară, situa
ția din Laos etc., se va solda desi
gur cu luarea anumitor hotărîri 
care vor arăta cum înțelege pre
ședintele Kennedy să folosească 
metodele „diplomației calme" pre
conizate de el.

Ce va urma oare după tratati
vele sovieto-americane în proble
ma celor doi piloți pe care senato
rul Frank Church le-a caracterizat 
drept „prima realiazare importan
tă în politica externă a noului gu

vern"; iar senatorul Frank Carlson 
drept „cea mai plăcută veste din 
ultimii zece ani"? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare ni-1 vor aduce săp- 
tămînile următoare.

în aceste zile de sfîrșit de săp- 
tămînă președintele de Gaulle și 
primul ministru Macmillan care se 
întâlnesc pentru a patra oară în 
decurs de zece luni în palatul 
Rambouillet, discută și eî proble
ma relațiilor sovieto-americane în 
lumina schimbării intervenite la 
Casa Albă.

De Gaulle și Macmillan vor mai 
discuta și alte chestiuni și în pri
mul rînd, potrivit agenției Reuter, 
posibilitățile de „lichidare a fisu- 

. rii dintre cele șase țări ale Pie
ței comtrne și cele șapte țări din 
Asociația liberului schimb". Co
mentatorul agenției oficioase bri
tanice este de părere că „nu vor 
fi elaborate planuri concrete" în 
această privință. După părerea a- 
genției vest-germane D.P.A. „Mac
millan dorește să elucideze înainte 
de toate reacția Parisului la o 
eventuală cerere a Marii Britanii 
de a se asocia cu Piața Comună".

în lumea modernă, dictatura nu 
este o meserie cu viitor. Senzațio
nala aventură a transatlanticului 
portughez „Santa Maria"- vine să 
confirme în mod original acest a- 
devăr. Acțiunea neobișnuită inițiată 
de opoziția politică din Portugalia, 
care capturînd cea mai mare navă 
a marinei comerciale a țării a a- 
tras atenția întregii lumi asupra 
acestui stat, despre care deobicei 
se vorbea puțin, are o semnificație 
profundă. Inceraînd să prezinte a- 
cest act drept „piraterie" ziariștii 
favorabili regimului lui Salazar 
vorbeau în primele momente des
pre „procedee medievale" nelalo
cul lor în secolul al XX-lea. Curînd 
însă și-au mușcat limba pentru că 
toți cei ce nu știau încă au avut 
prilejul să afle că una dintre cele 
mai stridente rămășițe ale evului 
mediu este însăși Portugalia de as
tăzi.

Generalul Delgado și căpitanul 
Galvao au rupt acum o bună bu
cată din vălul cu care Salazar a- 
coperă de peste 30 de ani mizeria 
portugheză. Opinia publică de pre
tutindeni se interesează astăzi nu 
atât de ceea ce se întâmplă pe va
sul capturat, dt de ceea ce se pe
trece în Portugalia, și e semnifica

tiv că ziarul „New York Times" 
a ajuns în situația de a scrie : „Pre
mierul Salazar este cel mai vechi 
dictator din lume, dacă socotim din 
1928 cînd a devenit ministru de Fi
nanțe. De atunci au crescut două 
generații dornice de libertate. Con
tinuă acumularea bogățiilor de că
tre un număr redus de oameni și 
sărăcirea maselor. Portugalia are 
cel mai scăzut nivel de trai din 
Europa. Sistemul de subjugare a 
marilor colonii africane Angola și 
Mozambic rămas identic ca în se
colul al XIX-lea a generat rezis
tență in aceste colonii".

Argumentul cu care se consolea
ză guvernul portughez și aliații săi 
din N.A.T.O., care acum îl spri
jină fățiș în încercarea de a recu
ceri transatlanticul și anume că o 
mină de oameni și o navă sînt prea 
puțin pentru a răsturna o dictatură 
ar fi fost inatacabil dacă istoria 
n-ar fi cunoscut exemple ca cel al 
mișcării insurecționale din Cuba 
unde lupta împotriva dictaturii a 
fost pronită la început de un grup 
reștrîns de oameni. Esențialul în 
această privință este sprijinul popu
lar.

FELICIA ANTIP
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