
Prolet^tT'dîn toate țările, unîțl-vă !

Seagul roșu'PI

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

Lăcătușul Roșu Ștefan este șef de echipă la una din 
unitățile C.C.V.J. El este și elev în clasa a IX-a la 
Școala medie serală din Petroșani. Interesul pe care-1 
acordă problemelor de producție a făcut din tinărul 
lăcătuș un inovator apreciat de colectivul din care 
face parte.

Iată-1 în clișeu pe Roșu Ștefan montînd un apără
tor conceput de el pentru sticlele indicatoare de nivel.

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

In 7 zile — 260.000 lei vînzare
aprovizionat cu 
alimentare, ma-

Bine 
mărfuri 
gaz inul alimentar I.C.R.A. 
cu autodeservire este vi
zitat din zi în zi de tot 

iai mulți cumpărători. 
Deși deschis numai cu 
cîteva zile în urmă ma
gazinul a devenit cunos
cut pentru locuitorii din 
Petroșani și localitățile 
din jur. Zilnic, în medie, 
prin magazinul cu au-

desfac
de
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Citiți în pagina IV-a:
• Plenara C.C. al P.C. din Kazahstan.
• Brazilia — Mișcarea de solidaritate cu răsculații de pe vasul 

„Santa Maria".
• interpelarea făcută de Eda in parlamentul japonez. 
■Interviul acordat de Fidel Castro.
• Telegrama lui Gaitando adresată generalului Delgado.
• In Haiti — Puternică mișcare împotriva dictaturii.

Realizări ale tinerelului
lntr-o recentă plenară а Со- ! 

mitetului orășenesc U.T.M. Pe- • 
troșani a fost analizată contri- • 
buția adusă de tineretul Văii » 
fiului la îndeplinirea sarcinilor J 
ce au stat în fața unităților eco- • 
nomice pe anul 1960 precum și, 
obiectivele ce revin tinerilor pe î 
1961. Organizațiile U.T.M. de ♦ 
la exploatările miniere, din în-« 
treprinderile și instituțiile Văii j 
Jiului s-au prezentat la plenară ♦ 
cu un bilanț bogat de înfăptuiri. î 
lată doar cîteva din realizările J

ЙГ • • •

Petrila, Ispas Constantin de la ter
mocentrala Paroșeni.

♦
1

♦♦

1 obținute.

Contribuția brigăzilor 
de tinerăt

în cursul anului trecut numă
rul brigăzilor de tineret din Va
lea Jiului a crescut cu aproape 40, 
ajungînd în prezent la 443 brigăzi. 
Cei 7.200 de tineri cuprinși în a- 
ceste brigăzi s-au situat pe loc de 
frunte în lupta pentru sporirea pro
ducției și productivității muncii. 
Brigăzile de tineret din sectoarele 
miniere au extras peste sarcinile 
lor de plan 26.800 tone de cărbu
ne cocsificabil și 57.700 tone cărbu
ne energetic. S-au evidențiat îndeo
sebi brigăzile de tineret conduse 
de tov. Furo Alexandru, Demeter 
Ioan, Oprea Dumitru, Bojte Adal
bert ți altele.

S-au calificat 1.200 
de tineri

In cele 6 școli de calificare de 
pe lingă exploatările miniere s-au 
calificat în ultima 
tineri mineri, 480 
Sute de tineri au 
de calificare de la
Filatura Lupeni, l.I.L. „6 August 
Petroșani, preparațiile de cărbuni, 
de pe șantierele de construcții, din 
care 200 au primit calificarea de 
muncitori textiliști, 120 de cons
tructori etc.

Prin grija organizațiilor U.T.M. 
și a conducerii întreprinderilor au 
fost organizate 101 de cursuri de 
ridicare a calificării profesionale. 
Aceste cursuri au fost urmate de 
2.100 de tineri.

Se antenajeaza 
un club modern

cu vînzare di- 
sectorul gos- 
al minei. Mi-

perioadă 370 
ajutori mineri, 
urmat cursurile 
T. C. Paroșeni. L*

todeservire se 
mărfuri în valoare 
35—40 000 lei.

In șapte zile 
au trecut 
derea magazinului 
fost desfăcute 
1 intentare în 
peste 260.000 

Personalul 
lui se ocupă cu grijă de 
ambalarea mărfii și des
facerea el în condiții 
igienice.

i—==e♦♦V .....  —

Realizări cu care ne tnîndrim

care
de la deschi-

au
a-
de

mărfuri 
valoare 
lei. 
magazinu-

Mistria locali — creație a гедіншіиі 
de democrație populară

întreprinderea de industrie lo
cală 
luat 
prin 
lăți 
tare

Industria locală din tara noas
tră a fost creată pe baza experien
ței Uniunii Sovietice, tradueîndu- 
se în fapt și pe această cale sar
cina trasată de partid și anume 
de a organiza o producție bazată 
pe folosirea resurselor locale de 
materii prime, de a crea tot mai 
multe bunuri de larg consum pen
tru cei ce

l.I.L. „6 
desfășoară 
ga rază a 
troșani.

Structura 
că a întreprinderii cuprinde 
tăți productive în mai toate 
toatele de activitate: unități 
panificație, mori de făină

„6 August" din Petroșani a 
ființă. în vară anului 1950 
comasarea mai multor uni- 
aparținînd sfaturilor popu- 
orășenești și comunale.

muncesc.
August" Petroșani își 
activitatea pe întrea- 
orașului regional Pe-

actuală organizatori- 
uni- 
sec- 

de 
de 

griu și de porumb, cariere de pia
tră și concasoare, ateliere meca
nice. ateliere de mobilă, ateliere 
de tapițerie, de confecții plapume 
și lenjerie, darace, fabrică de me
zeluri, sifonerii, fabrică de ghea
tă, tipografie și altele.

In prezent activitatea între
prinderii se desfășoară prin 54 
unități productive. Întreaga dez
voltare a întreprinderii noastre a 
avut loc în anii regimului demo
crat-popular. De la foștii patroni 
s-au preluat cîteva unități mici, 
cu utilaj vechi și rudimentar, cu 
săli de lucru neigienice și insa-

lubre ca: 4 mori țărănești, patru 
darace, două sifonerii și o carieră 
de piatră — unități în care lucrau 
cîțivă muncitori.

An de an, prin grija partidului 
și guvernului, prin fondurile de 
investiții puse la dispoziție s-au 
construit unități productive noi, 
s-a îmbogățit volumul sortimen
telor de bunuri de larg consum 
și odată cu aceasta a crescut nu
mărul muncitorilor.

In perioada din 1950 pînă în 
prezent s-au pus bazele următoa
relor unități noi: un atelier de 
tîmplărie la Petroșani cu o Ca
pacitate de producție de mobi'ă 
anual pînă la 2.500.000 lei; un 
atelier de tapițerie cu o capaci
tate de producție anuală de a- 
proape 3000 de piese de mobilă 
tapisată; un atelier de plapumă- 
rie cu o capacitate de producție 
pînă la 20.000 buc. plapume; o 
secție de lenjerie; o fabrică de 
mezeluri cu o capacitate de pro
ducție de 700 tone de preparate 
de came anual; un atelier meca
nic; cariere de piatră la Roșia și 
pe defileul Jiului; concasoare pen
tru măcinarea pietrii. S-au con
struit ateliere de tîmplărie de bi
nale la Livezeni cu o producție 
pînă la 30.000 m.p. pe an precum 
și fabricile de pîine din Petro
șani și Lupeni.

ȘTEFAN NICOLAU 
inginer șef al l.I.L. „6 August" 

, Petroșani

Raportează brigadierii 
muncii patriotice

în Valea Jiului numărul tineri
lor brigadieri ai muncii patriotice 
a crescut substanțial ajungînd în 
prezent la numărul de 6.900 tineri 
care sînt organizați în 325 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică. 
Printre acțiunile întreprinse ei au 
colectat în ultimul an 2.654 tone 
fier vechi, au împădurit 88,65 ha. 
teren forestier, au efectuat defri
șări pe o suprafață de 21,45 ha., 
curățiri de parchete pe 2 ha. pre
cum și numeroase acțiuni de înfru
musețare a localităților Văii Jiului.

Printre brigăzile utemiste dc 
, muncă
care 
buit 
obținerea acestor 
realizări sînt cele 
conduse de tov. 
Trancă Lazăr de 
la mina Vulcan, 
Doboș Emilian 
de la preparația

Au colectat două 
vagoane de fier vechi
Printre brigăzile utemiste de 

muncă patriotică fruntașe din ora
șul Lupeni se numără și cele de la 
preparația Lupeni.

în ultimele zile ale lunii ia
nuarie brigăzile de muncă patrio
tică conduse, de Schiopu Dumitru 
și Szeles Mihai II au întreprins mai 
multe acțiuni patriotice. Ele au în
cărcat cu acest prilej două vagoane 
cu fier vechi și un vagon cu căr
bune recuperat.

Printre tinerii care s-au situat în 
fruntea acestor acțiuni se numără 
tovarășii Brîndușoiu Iulian, Rădoi 
Florian, Mija Constantin, Josan 
Vasile, Stanciu Constantin, Gențu 
Petru, Dosan Teodor și alții.

In clădirea fostului 
dispensar medical din 
Orașul nou Uricani, 
(care s-a mutat într-o 
clădire nouă), zugravi, 
dulgheri, electricieni 
lucrează pe întrecute. 
Peste cîteva zile ur
mează să se deschidă 
aici pentru muncitorii 
mineri un club mo
dern. Cititorii pa 
sionați vor găsi o bi
bliotecă înzestrată cu 
cărți tehnice, politice 
și beletristice. Pentru 
ca muncitorii să-și pe- 

> treacă timpul liber 
plăcut, clubul va fi 
amenajat cu o sală de 
lectură spațioasă, o 
cameră cu mese pen
tru jocurile de șah, 
rummy, șubah, săli de 
repetiții pentru echî 
pele artistice și briga
da de agitaiție.

In cinstea alegeri
lor de deputați în Ma
rea Adunare Națională 

ț și în sfaturile popu- 
( lare muncitorii care 
( lucrează la amenaja- 
j rea clubului s-au an- 
i gaj at să termine lu- 
) crările pînă în ziua 
J de 15 februarie a. c.

Prin noul ©raș Uricani
★ ★

de cărți 
rijat de 
podăresc
nerii, tehnicienii și in
ginerii pot să-și ,pro 
cure zilnic cărți teh
nice de specialitate, 
cărți politice și bele
tristice. Standul este 
vizitat de numeroșii ci
titori. In decurs de 30. 
de zile aici s-au vîn- 
dut peste 1500 de di
ferite volume în va
loare de 10.000 lei. 
Inițiativa s-a dovedit! 
a fi bună.

(Continuare în pag. 3-a)

patriotică 
au contri- 
efectiv la

1 inert inovatori
Ca rezultat al succeselor obținu

te în ultimii ani în ridicarea califi
cării profesionale 
rîndul acestora 
s-au ridicat nume
roși inovatori
fruntași, care pă
șesc în primele 
rînduri ale luptei 
pentru promovarea 
tehnicii noi.

în 1960 din rîn
dul tinerilor au 
crescut 195 inova
tori. Prii aplica
rea propunerilor 
de inovații făcute 
de tineri s-au rea
lizat economii 
în valoare de 
2.155.976 lei.

a tinerilor din

< 0 Inițiativă bună

І' Din inițiativa comi
tetului de partid al 
minei Uricani de apro- 

) ximativ o lună de zile 
) s-a înființat un stand
\ —r-_

Printre numeroasele 
acțiuni patriotice în
treprinse la mina U-' 
ricani în cinstea ale
gerilor de deputjați în 
Marea Adunare Națio
nală și sfaturile popu
lare, .muncitorii secto
rului VII al minei au 
executat retragerea 
prin demolare a unei 
linii ferate înguste ră
masă în ultimii ani 
fără întrebuințare. 
Prestînd peste 300 de 
posturi voluntare, par- 
ticiipanții la această 
acțiune au recuperat 
numeroase șine de 
fier, eclise, buloane și 

traverse 
pot reifolosi 

liniile f 
Economiile 

din aceste 
se ridică la

2.300 bucăți 
care se 
pentru 
din mină, 
provenite 
recuperări 
15.000 iei.

J 
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A. NICHIFOREL

Crește numărul depunătorilor la C.E.C
La agențiile CEC 

din Valea Jiului sînt 
însoriși un 
de 51.310 depună
tori. Soldul 
pe libret se ridică la 
387 lei. De remar
cat e faptul că din 
acești depunători un 
număr de 41.033 
sînt mineri și mun
citori.

Numai în primele

număr

mediu

20 de zile ale aces
tui an numărul de
punătorilor a cres
cut cu încă 176 mun
citori.

Pentru â veni în 
ajutorul oamenilor 
muncii din produc
ție, CEC din Petro
șani a înființat a- 
nul trecut 16 ghișee 
cu gestiune proprie 
pe întreprinderi. Da-
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦«♦♦♦♦♦♦♦«♦***********

* « «
♦

torită acestui fapt, 
în anul trecut s-au 
înregistrat în Valea 
Jiului un număr de 
4.976 noi depunători. 
Tot anul trecut. în 
comparație cu anul 
1959, valoarea depu
nerilor a crescut cu 
peste 9.000.000. lei.

R. BALȘAN 
corespondent

♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦л*
*♦♦
♦
♦♦
*
♦♦«
♦

in aceste locuri in trecut n-a fost nimic“

După cum se vede și în clișeul de față, clădirea fabricii de pîine din Petroșani se înalță se
meață printre celelalte clădiri din jur. Pe acest loc, unde în < anii puterii populare s-a construit fabrica 
nu era nimic. In trecut pe toată întinderea Văii fiului nu exista nici o fabrică de pîine. Acum sînt 
două : una la Petroșani și alta în Lupeni. Fabrica de pîine din Petroșani asigură o producție zilnică de 
20.000 kg. pîine.

♦!«.»**«**«<**«•**«**»***»****»«***«*
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Vrem să fifi alături de noi I

In fiecare după-amiază, începînd de la ora 5 la ora 7, în ' 
casa minerului Marincan e liniște. Cei doi copii, Doru și Mu
gurel, își pregătesc lecțiile pentru a doua zi. Intr-un astfel de l 
moment au fost găsiți de foto reporterul nostru care nu i-a de- 2 
ranjat decît o clipă pentru a-i fotografia.

UZINĂÎN VIZITĂ L A
Copiii au învățat în școală des

pre felul cum se .produce curentul 
electric și au auzit vorbindu-se 
de multe ori despre termocentrala 
electrică de la Paroșeni. Ei știau 
că ea furnizează în prezent o șep- 
tlme din întreaga producție de e- 
nergie electrică a țării noastre, 
adică o cantitate egală cu întrea
ga producție a țării în 1938. Pri
lejul de a cunoaște această uzină 
cu oamenii ei, a produs o deose
bită bucurie printre elevii Școlii 
de 7 ani nr. 1 din Petroșani.

Vizita pe care au făcut-o la 
termocentrală a fost deosebit de 
interesantă. Elevii au fost încon
jurați cu multă dragoste de mun
citorii uzinei, Care le-au explicat 
procesul de producție al energiei 
electrice. Ei au vizitat diferite 
secții punînd numeroase între
bări, și s-au interesat de condl-

țiile care se cer unui muncitor 
ipentru a lucra la uzină.

Mulți dintre ei spuneau că du
pă terminarea școlii de 7 ani vor 
merge la școli de calificare pen
tru a se face electricieni, bobina
tori. iar mai tîrziu vor veni să 
lucreze în această măreață con
strucție a socialismului.

ELENA CRĂCIUN
instructoare superioară de pionieri

—=*

Literatură 
pentru tineret

L. N. Tolstoi, INCURSIUNEA. 
Colecția „Biblioteca școlarului' 
nr. 35. Editura 
pag. — 4,20 lei.

tineretului,
i-

244

S. Babaevski, 
STEPA. Editura 
pag. — 6,05 lei;

IN
236

O VARA 
tineretului,

11 lei (carto-

„Carnet pedagogic*
In fiecare vineri seara, ascul

tătorii stației de radioficare de la 
Anincasa, deschizînd difuzoarele, 
aud vocea unui elev : ,„ 
brica școlară, intitulată 
pedagogic", Apoi sînt 
punctele din program, 
trecută a prezentat un 
colectivul clasei a Vil-a 
nat sărbătorii de la 5 martie. Cu 
acest prilej diriginta clasei, Brîn- 
zan Elena, a vorbit despre rea
lizările regimului democrat-popu
lar în domeniul învățămîntului. 
Apoi elevii au închinat cîntece 
și versuri în cinstea alegerilor de 
Ideputați de la 5 martie.

începe ru- 
„Carnet 

: anunțate 
Vinerea 

program, 
В închi-

ș de exaneoe j
< Să faci parte dintr-o grupă frun- ♦ 
« tașă la învățătură e o mîndrie •
• pentru un student, Una din gra- j 
- pete fruntașe la învățătură din “ 
ț Institutul de mine din Petroșun1 J 
*e și grupa 118, din anul IV mine. ‘ 
J fer», grupa a sărbătorit înche e- * 
ț rea cu succes a primei sesiuni de * 
; examene din acest an. în cei a- * 
î proape 4 ani de cîtid muncesc și ț
* învață împreună cei 17 studenți ai j 
. grupei — responsab l profesional• 
. Fronius Klaus — au reușit să se • 
«cunoască bine unul pe altul, auJ
♦ reușit ca împreună să muncească J 
$ astfel ca după fiecare sesiune de ‘
• examene roadele să fie bogate. în 4 
î sesiunea care s-a încheiat ieri, stu- î 
tden/ii grupei 118 au fost la înăl-j
* ținte. La cele 3 examene pe care *
♦ le-ан avut de susținut au fost î 
țprezenți toți studenții. Un szwgw j

І* student n-a promovat un singur • 
examen. J

j Dar pe lingă faptul că s-au pre- J 
h zentat toți și au luat toate exa-! 
î menele. notele obținute dovedesc > 
• cu prisosință seriozitatea cu care • 
î s-au pregătit. Astfel, au fost tre- * 
• • 
• cui.' in carnetele de student cinci • 
’ note de 10, patrusprezece de 9, • 
• șaisprezece de 8, unsprezece de 7, ♦ 
j total 46 de note bune și ft. arte J 
J bune . notele sub 7 fiind in mi-1 
« notitate. De menționat tâ mate-\ 
4 riile ia care au dat examen facI 
• parte din materiile de speciali » 
♦ tate : Zăcăminte de substanțe mi- j 
• пет ale utile, rezistența ma’triale- ♦ 
j lor și hidraulică. •
! Printre studenții care s-au re- «

marcat in această sesiune sînt An- ♦ 
J dreescu Florin, Badea V asile, Că- j 
Iruntu loan, Cîmpeanu Andrei, J

Oncioiu loan și, bineînțeles, respon- J 
sabilul grupei Fronius Klaus. J 

Cei 17 studenți ai giupei auț 
ț deci toate motivele să se bucure ) 
« de vacanță. Și sînt hotărîți ca in « 
• sesiunea următoare să obțină re- • 
’ zu’.tate și mai bune. •
I i. ZANFIR :

J

La începutul acestui an de în- 
vățămint, elevii clasei a П-a A 
de la Școala profesională din Pe
troșani s-au angajat să depună o 
muncă susținută pentru a obține 
succese cît rnai mari la învățătu
ră și disciplină.

Munca de zi cu zi, precum și 
rezultatele ce se obțineau lăsau 
impresia că toți elevii clasei sînt 
pe drumul cel bun.

Dar iată că pe parcurs, la u- 
nele ore de diirigenție, situația sta
tistică prezentată de tovarășul 
diriginte al clasei noastre, pro
fesor Fane loan, scotea în evi
dență faptul că unii elevi au note 
foarte slabe, sînt indisclplinați.

Diferitele măsuri luate de to
varășul diriginte precum și dis
cuțiile cu părinții au făcut ca 
munca pe alocuri să se îmbună
tățească.

Totuși, unii colegi, neînțelegînd 
menirea lor în școală, au conti
nuat să aibă unele abateri 
ca: lipsă de la școală și practi
că. indisciplină în recreație, ne
atenție la ore.

Ultima oră de dirigenție, avînd 
ca scop analiza muncii, a fost 
pentru unii elevi, semnalul de^a- 
larmă.

Notele slabe ale elevilor Șulu- 
țiu Gheorghe, Pădureanu Mihai, 
Tontea Ioan, Seimeanu loan, Bre- 
teanu Adrian au făcut ca procen
tajul de promovați pe clasă să 
scadă.

Lipsa de disciplină a elevilor 
Șuluțiu Gheorghe, Istvan Dumi
tru, Dantzer Anton, Lonea Iulian 
precum și lipsa nemotivată de la 
cursuri a acestora a făcut ca noi. 
ceilalți elevi, să discutăm în mo
dul cel mai serios pentru a-i pu
tea ajuta pe toți să se îndrepte. 
Am discutat cu fiecare în parte, 
arătîndu-le cît de greșit procedea
ză. Am propus dirigintelui să fie 
sancționați și au fost, am convo
cat o adunare generală U.T.M. cu 
tema : „Cum ne facem datoria de 
elevi".

Totuși colegii amintiți nu în
țeleg să se încadreze în munca 
întregului colectiv, care muncește 
învățînd și învață muncind. Pe 
noi ne așteaptă sarcini de mare 
răspundere; vom mînui o tehnică 
avansată, vom folosi metodele 
cele mai înaintate de muncă. 
Pentru aceasta avem nevoie de o 
înaltă calificare, trebuie să de
venim muncitori conștiincioși, 
sîrguincioși.

Am dori ca rîndurile de fi»' 
să-i facă pe colegii noștri să 
țeleagă că numai muncind cu 
perseverență, învățînd continuu 
și fiind disciplinați vor putea de
veni adevărat» muncitori și să 
facă cinste școlii care ne dă to
tul pentru ca noi să devenim oa
meni de nădejde.

UN GRUP DE ELEVI 
din clasa Il-a A, de la Școala 

profesională — Petroșani

■Лг-«г-шг •*шГAArV ж
nat).

A. Dumas, DUPĂ DOUĂZECI 
DE ANI — roman. 2 volume. 
Prefață de Teodora Crlstea. Ed. 
Tineretului, vol. I 504 pag.; voi. 
II 472 pag., ambele volume — 
16,75 lei.

Marla Giacobbe, JURNALUL 
UNEI TINERE INVAȚATOARE. 
Editura tineretului, 160 pag. — 
3.30 lei.

N. Manea, ANII DE FOC. în
grijire literară : Mihail Pop. Cu- 
vînt înainte de Titus Georgescu. 
Editura tineretului, 192 pag. — 
5,45 lei; 10 lei (cartonat).

H. Melville, TAIP1. Patru luni 
printre băștinașii unei insule din 
arhipelagul Marchizelor. Cuvînt 
înainte Petre Solomon. Editura 
tineretului, 312 pag. — 5,50 lei.

G. Nestor, UNDE CINTA CIO- 
CIRLIA. Editura tineretului. 80 
pag. — 3,85 lei.

H M. Stanlev, CĂLĂTORIE 
PRIN AFRICA — 1871 — ediție 
prescurtată. Editura tineretului, 
320 pag. + 1 hartă, 6,75 lei; 
1150 lei (cartonat).

Dezvoltarea con
tinuă a industriei T
și a tehnicii, ne- JL1V4
cesită creșterea co
respunzătoare a numărului de 
cadre tehnice și inginerești cu o 
înaltă calificare. Tineretul de as
tăzi are toate posibilitățile de a 
învăța, de a-și însuși o înaltă ca
lificare. Porțile facultăților sînt 
larg deschise tuturor tinerilor.

Drumul spre o înaltă calificare 
trece prin școala muncii, prin fa
brici. De aceea partidul crează con
diții optime de învățătură tineri
lor muncitori, fără ca ei să între
rupă legătura cu producția. Odată 
cu crearea școlilor serale, mun
citorilor tineri li s-au asigurat o 
serie de condiții pentru a putea 
studia : munca pe un singur schimb, 
concedii de studii cu plată, învă- 
țămîntul gratuit și altele.

Urmînd îndemnul partidului tot 
mai mulți tineri muncitori urmea
ză cursurile școlii serale. Mulți 
absolvenți ai acestor cursuri sînt. 
astăzi studenți, iar alții au devenit 
ingineri, tehnicieni, cadre de nă
dejde ale economiei noastre socia
liste. Și numărul lor va trebui să 
crescă an de an. De aceea este ne
cesar ca comisiile de selecționare 
din întreprinderi să atragă un nu
măr tot mai mare de muncitori 
pentru a urma cursurile școlii se
rale.

sfîrșitul primului semestru
In Valea Jiului cursurile școlilor 

serale sînt frecventate de sute de 
muncitori, obținîndu-se la sfîrșitul 
primului semestru rezultate bune.

Să luăm, de exemplu, Școala 
medie serală din Lupeni. Rezulta
tele la învățătură cu care s-a în
cheiat primul semestru în acest an 
școlar la această școală dovedesc 
preocuparea tot mai mare a elevi
lor pentru însușirea cunoștințelor 
predate la școală. Din cei 249 
de elevi Înscriși în clasele VIII— 
XI, 245 au situația încheiată pe 
semestrul I, iar procentul celor pro
movați este de 74 la sută. Cel mai 
scăzut procentaj de promovați este 
la clasele a X și a XI.

De exemplu, la clasa a XI-а din 
numărul total de 41 înscriși, 40 au 
situația încheiată dar din aceștia 
doar 22 elevi au promovat.

Majoritatea elevilor sînt cori,- 
genți la aceleași obiecte (socialism 
științific, istorie). Care este totuși 
explicația acestui fapt? Cauza prin
cipală constă in primul rînd în a- 
ceea că elevii corigenți au mani
festat un slab interes pentru studiu, 
pentru însușirea cunoștințelor pre
date. Totodată acești elevi au un 
foarte mare număr de absențe. Așa 
de_ exemplu, elevii Nută Nicolae

din clasa X-a, care e corigent la 
trei materii, are 87 de absențe, 
Săbău Nicolae corigent la 6 mate
rii, are 94 absențe, Puiu loan, 78 
absențe. Absentînd de la un nu
măr mare de ore, ei au pierdut 
firul lecțiilor predate, rămînînd în 
urma colegilor lor.

O a doua cauză a procentului 
mare de nepromovați este și pozi
ția unor cadre didactice care nu 
au căutat să insufle elevilor dra
gostea pentru fiecare materie a- 
vînd ei înșiși lipsuri în muncă. Da
că privim numărul celor corigenți, 
observăm că cei mai mulți sînt la 
socialism științific, la chimie și în- 
tr-o oarecare măsură la istorie. Și 
iată de ce : Profesorul de socialism 
științific, Krausz Septimiu în cursul 
acestui semestru a lipsit nemoti
vat 10 ore de la cursuri. De ase
menea el a plecat în concediu 
odată cu începerea vacanței elevi
lor de la zi, neglijînd pe cei de la 
seral ; nici conducerea școlii me
dii serale nu a fost anunțată că va 
lipsi. Or, în acest caz, elevii au 
avut de suferit. Toate cursurile 
trebuiau totuși predate, profeso
rul fiind nevoit să recupereze mul
te ore. E lesne de înțeles că elevii 
nu și-au putut însuși materia pre
dată.

O a doua ma
terie la care s-au în
registrat multe cori- 
gențe este chi

mia obiect la care predă profesorul 
Trușcă Dumitru, care a fost foarte 
exigent cu elevii, dar fără să în
soțească această exigență cu o mun
că temeinică, în afara orelor, pen
tru ajutorarea elevilor. Manifestări 
asemănătoare, dar remediate pe 
parcurs, a avut și profesoara de is
torie Rusu Marîa.

Desigur că în școală sînt și foar
te multe cadre didactice bune, cu 
dragoste față de elevi.

Practica anilor trecuți a arătat 
că acolo unde comisiile au dat a- 
tenția cuvenită selecționării tineri
lor muncitori pentru a deveni 
elevi, și rezultatele sint mai bune. 
Acest lucru s-a oglindit mai mult 
la clasele a VIII-a și a IX-a un
de se prezintă cel mai ridicat ro- 
centaj de promovați (82 și, respec
tiv, 88 la sută). în aceste clase sînt 
mulți elevi care au încheiat semes
trul cu note foarte bune.

Se cere a se lua măsuri din timp 
pentru ca in semestrul doi situația 
la învățătură să se îmbunătățeas
că, iar cadrele didactice să-i spri
jine mai mult pe elevi în însușirea 
unor cunoștințe cît mai bogate.

C..COIOȘ₽AN
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VIAȚA D>E PARTID

Pentru educarea candidaților 
perseverentă de zi

o munca 
cu zi

Zilele trecute a 
nară a comitetului 
nei Aninoasa în cadrul căreia 
fost analizată munca desfășurată 
de organizațiile de bază din sec
toarele exploatării, în frunte cu 
comitetul de partid, pentru întă
rirea continuă a rîndurilor lor prin 
primirea de candidați și noi mem
bri de partid.

Deschi2înd ședința, tov. Tanczer 
Geza, secretarul comitetului de 
partid, a arătat că discutarea aces- 
cei probleme 
comitetului c 
deoarece în 
ții lor de bază 
se fac simțite

avut loc o plc- 
de partid al mi-

a

în cadrul ședinței 
deosebit de actuală, 
activitatea organiza- 
de la mina Aninoasa 
o serie de lipsuri în 

munca de primire în partid. în pre
zent, la mina Aninoasa sînt 40 
de candidați al căror stagiu a ex
pirat. Unele organizații de bază, 
între care nr. 1, 2, 4, mulțumi n- 
du-se cu faptul că mai înainte 
au obținut realizări in această di
recție, au neglijat munca de spri
jinire, creștere și educare a oame
nilor înaintați din sectoarele res
pective care nutresc dorința de a 
deveni membri de partid.

Atît referatul prezentat în fa
ta plenarei de tov. Bihavetz Adal
bert, locțiitorul secretarului comi-

*

a
an

de
a

nu

Volumul producției globale 
întreprinderii noastre a crescut 
de an. Astfel producția globală a 
anului 1955 reprezintă o creștere 
de 1467 la sută față de realiză
rile anului 1950. Și în perioada 
dintre 1955 și 1960 volumul pro 
ducției întreprinderii noastre a 
crescut în mod vertiginos ajun- 
glnd în I960 Ia o creștere 
255,66 la sută față de nivelul 
nului 1955.

De asemenea, dacă în 1950 
se putea vorbi de produse livrate 
către comerțul socialist, în 1955 
întreprinderea noastră a livrat 
produse către comerțul socialist 
în valoare de 12.781.000 lei iar în 
1960 în valoare de 54.419.000 lei.

Ținînd seama de cerințele oa
menilor muncii, întreprinderea 
noastră a dat o dezvoltare 
mare producției bunurilor de 
consum din care ponderea 
mai mare a avut-o și o are 
duefia de mobilă. Dacă în 
nu se producea nici un sort de 
mobilă în 1955 sc producea mo
bilă în valoare de 1.099.000 lei, 
iar în 1960 
numai în 5 
la sută.

In anul 
plan sînt și 
guri că le 
păși. Există toate posibilitățile și 
avem forțe suficiente.

mai 
larg 
cea 

pro- 
1950

de 2.654.000 lei, deci 
ani o creștere de 241

acesta sarcinile de 
mai mari. Sîntem si- 
vom îndeplini și de-

Campionatul 
raional

Duminica trecută a luat sfîrșit 
turul campionatului orășenesc de 
popice, rezervat echipelor de ca
tegoria II, la care s-au întrecut 
5 echipe masculine și 3 femi
nine.

Forma actuală de disputare a 
campionatului a fost cit se poate 
de bună, deoarece această formă 
a dat posibilitate echipelor femi
nine de a participa la jocuri mai 
grele, ceea ce a ridicat perfor
manța fiecărei jucătoare.

lată clasamentul: 1. Jiul II Pe
troșani 19 puncte; 2. Constructorul 
Minier Petroșani 17 puncte; 3. 
Retezatul Uricani 17 puncte; 4. 
Preparatorul Lupeni 17 puncte;
5. Viscoza Lupeni (f) 15 puncte;
6. Constructorul II Lupeni 11 
puncte; 7. Minerul Lupeni 9 
puncte; 8. Minerul Vulcan (f) 7 
puncte. 

i
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cerului de partid, cit și discuțiile 
purtate în jurul referatului, au scos 
la iveală lipsurile în această di
recție. Comitetul de partid nu a 
urmărit extinderea experienței po
zitive a organizației de bază nr. 6, 
al cărui birou a repartizat celor 
mai buni membri de partid sarcina 
de a se ocupa individual de cei 
mai buni covarăși din activul fără 
de partid, din rîndul utemiștilor, 
sprijinindu-i spre a intra în partid. 
In această organizație de bază, 
membrii de partid muncesc zi de 
zi cu oamenii, cu tovarășii din ac
tivul fără de partid, îi ajută să 
crească. Așa de exemplu tov. Nagy 
Eugen s-a ocupat de tov. Nițar Pe
tru, membrul de partid Biro Lu
dovic s-a ocupat de tov. Gogirță 
loan și Oneasă Petru. Toți au de
venit candidați. La îndeplinirea 
sarcinilor ce stau in fața organiza
ției de bază e antrenat și activul 
fără de partid. Cei care solicită 
primirea în partid sînt ajutați să-și 
strîngă documentele necesare, să se 
pregătească în vederea discutării 
cererilor lor de primire în rîndul 
candidaților. Plenara a subliniat că 
asemenea măsuri trebuie luate în 
toate celelalte organizații de bază.

Faptul că în organizația de ba
ză nr. 1 sînt 9 candidați cu sta
giul expirat, 7 în organizația de 
bază din sectorul II, 9 în organiza
ția de bază din sectorul III, 13 în 
organizația de bază nr. 4, peste 40 
in toate organizațiile de bază de 
la mina Aninoasa, arată că munca 
de educare a candidaților e negli
jată. La mina Aninoasa există 
candidați cărora le-a expirat sta
giul de multă vreme. Candidatului 
Constantin loan i-a expirat stagiul 
din aprilie 1959, lui Trestian loan 
din iulie 1959, lui Tiplea Gheorghe 
și Vișan Vespasian din aprilie 
1960. Mai mulți vorbitori au dez
văluit o serie de lipsuri care au 
dus la această situație. Tovarășul 
Cristea Aurel a arătat că biroul 
organizației de bază nr. 1 nu des
fășoară o muncă colectivă, și din 
această cauză nu pot fi cuprinse 
toate sarcinile. Tovarășul Velea 
Vasile, secretarul organizației de 
bază, n-a stăruit pentru atragerea 
tuturor membrilor biroului la mun
că colectivă. Membrii biroului or-

OI"

f aG p i j ă
Grija față de sănătatea celor ce 

muncesc constituie o preocupare 
permanentă a partidului și a gu
vernului nostru. Acest lucru e 
oglindit în Valea Jiului nu numai 
prin creșterea numărului lucrăto
rilor din domeniul medico-sanltar 
ci și prin distribuirea unor mari 
cantități de medicamente în mod

Munca de difuzare a presei — 
comitetului de partid

în atenția

Munca de difuzare a presei în 
rîndurile maselor largi de oameni 
ai muncii este o sarcină de mare 
răspundere ce trebuie să stea în 
atenția organizațiilor de partid. 
Călăuzit de acest lucru comitetul 
de partid de la mina Uricani a 
ținut o ședință de instruire cu di- 
fuzorii voluntari și agitatorii
pentru a asigura difuzarea pe
scară cît mai largă a presei în rîn
durile oamenilor muncii. La șe
dință au participat și membrii 
birourilor organizațiilor de bază, 
comuniștii, cărora li s-au repar
tizat sarcini concrete în această - 
privință. In fiecare sector a fost 
numit cite un membru de partid 
care să răspundă de difuzarea 
presei, să sprijine activitatea di
fuzorilor voluntari.

Așa de exemplu, tovarășul 
Teodorescu Stancu, a primit sar
cina să răspundă de difuzarea 
presei în cadrul sectorului I, tov.

fost încredințate, 
de primire în 
de partid a ho- 
într-o ședință ac- 
orga irizației 

ia măsuri de

că
de bază nu 
de această

a stabil it 
înlăturarea 

îmbunătăți-

ganizației de bază nr. 5, in frunte 
cu tov. Pop Vasile, secretarul or
ganizației de bază, nu se străduiesc 
să-și îndeplinească sarcinile de răs
pundere ce le-au 
neglijează munca 
partid. Comitetul 
tărît să analizeze 
tivitatea biroului 
bază nr. 5 și să 
bunătățire a activității acestei 
ganizații de bază.

Tovarășul Fogel 1. aiicisc a 
ticat faptul că deși ;n sectorul 
lucrează femei muncitoare, biroul 
organizației de bază nu s-a ocupat 
de atragerea celor mai bune dintre 
ele în rîndul candidaților de par
tid.

Mai mulți participanți la discu
ții, intre care tov. Pop loan 39, se
cretarul organizației de bază nr. 4, 
Velea Vasile, secretarul organiza
ției de bază nr. 1, și alții au ară
tat că expirarea stagiului unor can
didați s-ar datora în cea mai marc 
parte întârzierii întocmirii dosare
lor. în plenară a reieșit însă 
birourile organizațiilor 
se preocupă din timp 
problemă.

Comitetul de partid 
măsuri concrete pentru 
acestor lipsuri, pentru 
rea desfășurării muncii de primire. 
Accentul trebuie pus pe educarea 
candidaților, prin participarea cu 
regularitate la învățjămîntul de 
partid, repartizarea de sarcini con
crete și controlul îndeplinirii lot, 
organizarea de conferințe. îmbună
tățirea muncii de educare a candi
daților va permite organizațiilor 
de bază să se folosească de drep
tul de a reduce stagiul acelor can
didați cu vechime în producție, ca
re se ridică la nivelul cerințelor. 
Sprijinind efectiv pe cei mai buni 
muncitori, fruntași in producție, 
devotați cauzei socialismului, cate 
nutresc dorința de a intra în par
tid, ocupîndu-se cu răspundere de 
educarea candidaților, de formarea 
viitorilor comuniști, organizațiile 
de bază își vor întări rîndurile, își 
vor spori capacitatea de mobilizare 
a minerilor, muncitorilor și tehni
cienilor la înfăptuirea sarcinilor e- 
laborate de partid.

o md et ă
gratuit. De pildă, anul trecut, la 
circumscripțiile sanitare, casele 
de nașteri, dispensarele din între
prinderi și staționarele din Va
lea Jiului au fost date în mod 
gratuit medicamente în valoare 
de 1.200.000 lei. Sume importante 
s au cheltuit și pentru înzestra
rea cu aparatură a dispensarelor 
din exploatări și întreprinderi.

j.» -----------

I

mai 
pre- 
Zia- 
lar-

Cliiriac Constantin, în sectorul 
II, tov. Kocsis Francisc în secto
rul III, tov. Cucuban Gheorghe, 
în sectorul IV. De asemenea și 
tov. Buteică Gheorghe, Zincă Fio 
rea, Parpală Vasile și Vascul Du
mitru, au primit sarcini concrete 
în această privință.

Antrenarea unui colectiv 
larg la munca de difuzare a 
sei s-a dovedit a fi eficace, 
rele și revistele au căpătat o 
gă răspîndire în rîndurile munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor 
și funcționarilor. Dacă în luna 
decembrie 1960 numărul abona
mentelor la ziare era de 862, iar 
la alte publicații cum sînt „Lupta 
de clasă", „Munca de partid", 
„Probleme ale păcii și socialismu
lui" era de numai 45 de abona
mente, în luna ianuarie 1961, nu
mărul abonamentelor la ziare a 
crescut la 1430, adică cu 568 mal 
multe față de ultima lună a anu
lui trecut. De asemenea, a eres-

Maistrul minier Anca Alexandru este cunoscut de aninosem 
; nu numai ca tehnician priceput ci și ca un destoinic gospodar. 
ф Sil n S3 ^4 толп o ni* 7Л
; troșani, l-au propus candidat în alegerile de deputați care vor
j, avea loc la 5 martie. IN CLI ȘEU : Maistrul minier Anca Ale-
4 xandru stînd de vorbă cu un grup de tineri mineri de la sec-
♦

cetățenii din circumscripția nr. 76 din Pe-

avea loc la 5 martie. IN CLI ȘEU : Maistrul minier Anca Ale-

torul П Aninoasa.

Оапевіі molii sirio
Evidanțiați în întrecere

Muncind din ce în ce mai bine, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la O.G.M.M. Petroșani ob
țin realizări sporite în activita
tea lor. Recent, cu prilejul unui 
bilanț efectuat aeuipra realizării 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă, colectivele șantie
relor Petrila, Lonea și Uricani 
s-au situat în fruntea întrecerii. 
Aceste colective au executat lu
crări de calitate, au redus pre
țul de cost al lucrărilor cu 10 la 
sută și au ridicat cu 17,9 la sută 
productivitatea muncii. In mod 
ideosebit pentru buna organizare 
a lucrului în timpul celor 8 ore 
au fost evidențiate brigăzile de 
montori conduse de Szekely Iosif, 
Dornic Ștefan, Szilagyi Iosif, și 
cele de constructori conduse de 
Tamavuia Iordache. Bucșă Gheor
ghe și Ghioancă Ispas.

TEODOR BINDEA 
inginer O.G.M.M.ir,-.

zilnic în condițiuni bune 
oameni ai muncii. Ofi- 
telefonistele și magazio- 
la colete și trimiteri poș-

Oficiu poștal fruntaș
Pentru depășirea sarcinilor pla

nificate pe anul 1960 și pentru 
munca sa bine organizată, colec
tivul poștei din Lupeni a primit 
drapelul de oficiu fruntaș în Va
lea Jiului. Poșta din Lupeni de
servește 
sute <de 
ciantele, 
nerii de 
tale cî.t și factorii poștali se stră
duiesc să satisfacă cerințele oa
menilor muncii în cel mai scurt 
timp. Acest lucru a făcut ca în 
luna ianuarie oficiul poștal din 
I.upeni să depășească sarcinile pla
nificate cu peste 10 la sută. La 
acest succes o contribuție deose- 

siimțitor și numărul abonați- 
la reviste social-politice șt

carnetul agitatoru- 
Comitetul regional

obținute se dato- 
politi- 
mase- 
ajuto-

în
să 
re- 
în

cut 
lor 
culturale. Tot în cursul lunii ia
nuarie a crescut cu 50 numărul 
abonațâlor la 
lui editat de 
de partid.

Rezultatele 
resc unei susținute munci 
ce desfășurată în rîndurile 
lor de oameni ai muncii, 
rului dat de către birourile or
ganizațiilor de bază, comitetele 
de secții sindicale și organizațiile 
U.T.M. difuzorilor voluntari.

Comitetul de partid a indicat 
organizațiilor de bază să se 
grijească ca fiecare abonat 
primească la timp ziarele și 
vistele, să urmărească felul 
care ziarul este citit dc abonat.

N1COLAE GILCA
membru în comitetul de partid 

al minei Uric ani
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despre іиіінгііе lot
bită au adus-o tovarășii Lascu 
Constantin, Preotu Gheorghe, 
Birtalan Vioriica, Gățan Gheor
ghe și Grișan Margareta.

AUREL DOREANU 
dirigintele oficiului poștal 

din Lupeni

La inițiativa comisiei de femei
Zilele trecute din inițiativa co

misiei de femei de la mina Lu
peni 28 de muncitoare au efec
tuat mai multe acțiuni voluntare 
pentru înfrumusețarea sălilor și 
a birourilor din clădirile situate, 
în incinta exploatării. In sala Ide 
festivități, în cea de ședințe și în 
alte numeroase locuri, mîini -har
nice au așezat flori și arbuști or
namentali cu grijă și mult gust. 
Gazetele, graficele și panourile 
strălucesc de curățenie. Prin col
țuri, la sobe, pe geamuri nici un 
fir de praf. Peste tot muncitoa
rele au lucrat bine. Munca depu
să de tovarășele Stoic Marii, 
Kcmiives Paraschiva. Lupu Ma
ria, Rusu Ana și încă alte zeci de 
femei este prețuită de întregul! 
colectiv al exploatării Lupeni,

ANA RACOLȚA 
muncitoare — mina Lupeni

PROGRAM DE ОШО
3 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Polci și mazurci, 9,30 
Prietena noastră cartea, 11,03 
Muzică de estradă, 12,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), .13,05 Din suc
cesele operetei romînești, 15,20 
Gîntece și jocuri populare din di
ferite regiuni ale tării, 15,45 Cîn- 
tă Luminița Gosmin și Luigi Io* 
nescu, 16,15 Vorbește Moscova! 
18,00 Muzică populară din R. P. 
Bulgaria, 19,30 Muzică ușoară, 
20,30 Din viata de concert a Ca* 
pitalei. 21,00 Ge e nou în librării, 
21,10 Concert de muzică populară 
romînească, 22,30 Muzică de es
tradă. PROGRAMUL II. 14,30 
Buchet de melodii, 15.00 Concert 
de muzică din opere. 15,35 Actua
litatea în țările socialiste. 16,50 
Curs de limba rusă, 17,35 „Ghi
tara cîntă", program de muzică 
ușoară. 18,20 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 19,30 
Teatru la microfon: „Inșir-te 
mărgărite" de Victor Eftiimlu, 
22,00 Concert de muzică corală 
clasică.

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

CINEMATOGRAFE
3 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Discipolul diavolului; AL. 
SAHIA: Pe cărările junglei; A- 
NINOASA : Fiicele partidului; 
LUPENI : Eugenie Gradet; BAR
BATENI : Pudriera vorbitoare; 
URICANI : Tatăl meu actorul.
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Plenara С. C. al P. C. din Kazahstan
ALMA ATA 1 (Agerpres*). — 

TASS transmite:
Nivelul producției de cereale, 

realizat în Kazahstan, permite ca 
recolta anuală globală să fie spo
rită pînă la 24,5 milioane tone 
— a declarat la 1 februarie în 
cadrul plenarei C.C. al Partidu
lui Comunist din Kazahstan, ca
re și-a deschis lucrările la Alma 
Ata, primul secretar al G.C., Din- 
muhamed Kunaev. Anul acesta, a 
subliniat el, în republică trebuie 
să se producă peste 14 milioane

Interviul acordat

tone grîu, dintre care 11 milioa
ne tone în ținutul recent desțe
lenit.

In Kazahstan sînt posibilități 
de dare în exploatare a peste 
1.225.000 ha. de noi pămînturi 
desțelenite, dintre care 500.000 
ha. vor fi cultivate cu orez.

A fost elaborat un program 
detailat de măsuri agrotehnice a 
căror înfăptuire, potrivit calcule
lor preliminate, trebuie să ducă 
la sporirea recoltei cu 3,5—4 
chintale cereale la ha.

■O-----------------

de Fidel Castro

Brazilia
RIO DE JANEIRO 1 (Ager

pres).
In Brazilia crește numărul ma

nifestărilor de solidaritate cu ac
țiunea răsculaților de pe „Santa 
Maria".

Agenția France Presse anunță 
că deputății congresului din sta
tul Pernambuco, a cărui capitală 
este Recife, au adoptat în una 
nimitate o moțiune de felicitare 
adresată lui Galvao, iar mai mulți 
profesori universitari și scriitori 
din Recife au semnat un mesaj 
asemănător.

Jonas Bahiense, deputat din 
partea partidului laburist, a de-PRAGA I (Agerpres).

fntr-un interviu acordat cores
pondentului special al ziarului 
cehoslovac ‘
mul ministru al 
tro, а declarat: 
xista amestecul 
revoluția cubană 
fără dificultăți".
zultlat al amestecului străin, a 
subliniat el, revoluția cubană a 
fost nevoită să lupte împotriva 
forțelor puternice ale imperialis
mului. Aceste forțe au intențio
nat să instituie blocada și să izo
leze Cuba pentru a sugruma re
voluția.

Rude Pravo", pri- 
Gubei, F. Cas- 

„Dacă nu ar e- 
imperialismului, 

s-ar dezvolta 
Tocmai ca re-

Dezvoltarea comerțului și cre
ditele pe care le-am primit din 
partea țărilor socialiste, a spus 
F. Gastro, ne dau posibilitatea să 
facem față consecințelor restrîn- 
geriii exportului de zahăr în S.U.A. 
„Colaborarea noastră cu țările 
socialiste, a subliniat el, se dez
voltă cu succes și aduce roade 
noi. Mai mult decît atît, în peri
oada celui mai mare pericol de a- 
gresiune imperialistă, poziția fer
mă de solidaritate a țărilor so
cialiste a constituit un sprijin 
pentru crearea în Cuba a unui 
front de rezistență capabil să res
pingă orice atac".

О
IN HAITI

Puternică mișcare împotriva dictaturii
PORT AU PRINGE — Haiti 

1 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina relatea

ză că mișcarea de protest împo

Venalitafea clicii 
Oum-Nosavan

NEW YORK. 1 (Agerpres).
La 30 ianuarie, ziarul „Chris

tian Science Monitor" a publicați 
un articol al corespondentului 
său din Laos despre venalitatea 
clicii Boun Oum-Fummi Nosa-
van.

Prințul Boun Oum, scrie cores
pondentul, este înconjurat de nu
meroase rude. Șase persoane din
tre aceste rude ocupă posturi 
cheie, printre care posturile mi
nistrului Afacerilor Interne și al 
ministrului de Finanțe în guvernul 
marionetă al rebelilor.

Ultima afacere murdară a ma
rionetelor din Laos a luat propor
ții cu adevărat gigantice. „Minis
terul de Finanțe" al rebelilor a 
comandat recent în Franța noi 
bancnote în sumă totală de 4 
miliarde kiipi (50 milioane do
lari), deși în momentul de față 
în țară se află în circulație semne 
monetare în sumă totală de 2.600 
milioane kipi. Toți acești „bani" 
au fost expediați la feuda lui 
Boun Oum din orașul Savanna- 
ket, în sudul Laosului, cu scopul 
clar de a fi împărțiți rudelor și 
favoriților căpeteniilor rebeliunii.

Lucrurile au luat tîn caracter 
atît de scandalos încît Statele U- 
nite au fost nevoite să-i pună la 
punct pe „apărătorii lumii libe
re" care au întrecut orice măsu
ră și le-au propus să distrugă 
toate bancnotele procurate.

------O------
In Anglia

tiiva acțiunilor teroriste ale re
gimului dictatorial din Haiti, se 
intensifică pe zi ce trece. Un fac
tor important în dezvoltarea a- 
cestel mișcări este greva studen
ților declarată la sfîrșitul lunii 
noiembrie 1960, în semn de pro
test împotriva abolirii drepturilor 
și libertăților democratice de că
tre dictatorul Duvalier.

Această grevă este sprijinită 
de elevii școlilor medii din capi
tala țării care au declarat pe rînd 
igreve de solidaritate cu studenții.

Pe de altă parte, la ordinul 
dictatorului, în țară a început pri
gonirea tuturor cetățenilor cu ve
deri democratice care manifestă 
o cît de mică opoziție față de mă
surile antipopulare luate de gu
vern.

Exilații politici, subliniază 
Prensa Latina, sînt convinși că 
mișcarea antidictatorială din 
Haiti, care crește în intensitate 
va duce la răsturnarea odiosului 
regim al tiraniei.

----о—
Telegrama lui Gaitando 

adresată generalului 
Delgado

DELHI 1 (Agerpres).
Ziarul „Times of India" din 31 

ianuarie relatează că P. D. Gai
tando, președintele Partidului 
Congresul Național din Goa (co
lonie portugheză pe teritoriul In
diei), a adresat generalului Del
gado, care conduce din străinăta
te mișcarea de rezistență împo
triva regimului salazarist din 
Portugalia, un mesaj în care îi 
urează succes în lupta sa pentru 
(restabilirea democrației în Por
tugalia. Poporul din Goa. se 
spune în mesaj, urmărește cu spe
ranță eforturile depuse de gene- 

căpitanul 
capăt dic-

solidaritate ii Malii 
vasul „Saata №”

clarat în Congres că insurgenții 
de pe „Santa Maria" se bucură 
de sprijinul întregului popor bra
zilian. In adunările legislative ale 
statelor Sao Paulo și Guanabara 
deputății au prezentat moțiuni în 
sprijinull acțiunii antisal'azariste 
a lui Galvao. Portughezii, care 
locuiesc în Brazilia, au început 
să ștrîngă fonduri pentru spriji
nirea mișcării revoluționare îm
potriva lui Salazar.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că Carlos La- 
cerda, guvernatorul provinciei 
Guanabara, a emis mandate de 
arestare împotriva tuturor agen- 

' ților poliției politice portugheze 
— Pide, trimiși de guvernul Sa
lazar pentru a împiedica declan
șarea pe transatlanticul portughez 
’,Vera Cruz", aflat în apele bra
ziliene, a unei acțiuni asemănă
toare aceleia de pe „Santa Ma
ria".

Interpelarea 
de Eda în parlamentul 

japonez
TOKIO 1 (Agerpres).
La 31 ianuarie, la ședința ple

nară a Camerei Superioare a 
parlamentului japonez, Eda, se
cretar general al Partidului So
cialist din Japonia, a făcut o in
terpelare în legătură cu progra
mul guvernului. El a criticat cu 
asprime guvernul pentru că poli
tica lui externă se află la re
morca politicii S.U.A. Eda a de
clarat de asemenea că politica in
ternă a guvernului Ikeda este în
dreptată în primul rînd spre â- 
părarea intereselor marelui capi
tal și ignorează nevoile oameni
lor muncii japonezi.

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

făcută

Ben Gurion a demisionat
IERUSALIM 1 (Agerpres).
După cum a transmis corespon

dentul agenției France Presse, la 
31 ianuarie primul ministru al 
Izraelului, Ben Gurion, a demi
sionat.

EVENIMENTELE DIN CONGO

convocarea

ralul Delgado și de 
Galvao pentru a pune 
faturii lui Salazar.

Gaitando a propus
unei conferințe a Comitetului E- 
xecutiv al Partidului Congresul 
Național din Goa pentru exami
narea situației create în legătură 
cu răscoala de pe nava „Santa 
Maria".

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

In Japonia crește costul vieții
TOKIO 1 (Agerpres).
Camera de Comerț și Industrie 
Japoniei a anunțat că în lunaa

ianuarie prețurile cu amănuntul 
la produsele alimentare au cres
cut cu 1,7 la sută, la combustibil 
cu 1,3 la sută. Prețurile legume
lor au crescut cu 9,5 la sută.

Imperialiștii belgieni
LEOPOLDVILLE 1 (Ager

pres) .
Bandele lui Mobutu încearcă să 

pătrundă în interiorul provinciei 
Orientale. Ele fac aceste încer
cări de pe teritoriul provinciei 
Ecuatoriale, bazîndu-se pe spri 
jinul intervenționiștilor belgieni. 
Din cele cîteva sute de ofițeri 
belgieni care au sosit zilele aces
tea în Katanga pentru a servi în 
„legiunea străină" a lui Chombe, 
o parte au fost trimiși la dispo 
zlția clicii Mobutu-Kasavubu 
pentru a conduce direct opera
țiunile militare împotriva trupe
lor guvernului legal.

Avioane belgiene aduc neînce
tat din Leopoldville întăriri și 
muniții pentru detașamentele lui 
Mobutu care acționează în pro
vincia Ecuatorială și în provincia 
Orientală.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., detașamentele lui Mobutu 
au fost observate în două direc
ții principale: de-a lungul căii 
ferate Bumba-Buta și pe fluviul 
Congo de la Bumba în direcția 
Stanleyville. Corespondentul din 
Leopoldville al agenției citate 
firmă că trupele lui Mobutu 
ajuns pînă la orașul Izanghi 
fluviul Congo.

intensifică intervenția
Prima „campanie" împotriva 

provinciei Kivu și a provinciei 
Orientale, întreprinsă de pe teri
toriul Ruanda-Urundi la începu
tul lunii ianuarie, căreia mario
netele colonialiste din Leopold
ville i iau făcut o vastă reclamă, 
s-a terminat, după cum se știe, 
cu zdrobirea parașutiștilor lui 
Mobutu lîngă Bukavu. De data 
aceasta. Mobutu, potrivit spuselor 
corespondentului U.P.I., „nici n-a 
anunțat oficial începerea ofensi
vei".

Comentînd extinderea interven
ției militare a Belgiei în Congo, 
ziarul „Borba" scrie că terito
riul controlat de Kasavubu și 
Chombe se află de fapt sub con
trolul militar, politic și adminis
trativ al belgienilor. „In mod 
practic, subliniază ziarul, misiu
nea O.N.U. cu forțele sale arma
te stă de strajă pentru ca inter- 
veniționiștîâ să-și ducă la Ьш 
sfîrșit acțiunea".

--------  ------O------
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Mesajul prezentat de președintele Kennedy

a- 
au 
₽e

Epidemia de gripă 
asiatică

LONDRA 1 (Agerpres).
Epidemia de gripă asiatică din 

Anglia se intensifică. In decursul 
primelor trei săptămîni din luna 
ianuarie s-au înregistrat 754 de 
cazuri mortale. Organele de o- 
crotirea sănătății au anunțat că 
gripa asiatică bîntuie nu numai’ 
în nordul țării și în comitatele 
centrale, dar ea s-a extins și a- 
supra părții de sud.

Datorită îmbolnăvirii poștași
lor, în cîteva regiuni ale comi
tatelor poșta nu mai este difu
zată.

ф 100.000 de oameni în decurs de un an n-au avut nici un cent ! ф 5,5 milioane 
șomeri ф

NEW YORK 1 (Agerpres).
începutul anului 1961 găsește 

economia S.U.A. în fața unui bi
lanț deficitar și a unor perspec
tive cît se poate de sumbre. „Via
ța în 1961 nu va fi ușoară", a 
subliniat noul președinte ameri
can Kennedy în „mesajul cu pri
vire la starea Uniunii", citit la 
30 ianuarie în ședința comună a 
celor două camere ale Congresu
lui S.U.A. Prima lună a anului 
1961 a adus o nouă agravare a 
situației economiei Statelor Uni
te. Ziarul newyorkez „Journal 
American", într-o corespondență 
din Virginia de vest scrie: „De-a 
lungul șoselelor centrale și secun
dare stau copii flămînzi, zdren- 
țuiți și murdari. Alături 
— tot flămînzi — oameni
cu chipurile posomorite. Este de 
neînchipuit și totuși este un fapt: 
în decurs de un an întreg unele 
familii n-au avut în casă nici un 
cent — nici măcar un 
aceste condiții au fost 
mineri șomeri.

In ianuarie armata 
potrivit datelor oficiale confir
mate de însuși președintele S.U.A. 
în mesajul său, a întrecut cifra 
de 5,5 milioane. Aceștia sînt o-

Scade puterea de cumpărare a
țelari din Pittsburg, muncitori 
de la uzinele de automobile din 
Detroit, mineri din Virginia de 
vest, textiliști din Noua Anglie. 
In afară de aceștia își îngroașe 
rîndurile și o altă armată de șo
meri, care nu figurează în nici 
o listă oficială. Aceștia sînt tine
rii în vîrstă de pînă la 25 de ani 
care, ca și părinții lor, caută de 
lucru dar fără speranță.

Scumpetea pe care o suportă 
oamenii muncii din Statele 
este rezultatul cheltuielilor

dolarului

de ei 
maturi

centIn 
100.000 de

șomerilor,

Unite 
mili-

tare astronomice și a inflației le
gate de aceste cheltuieli, care a 
devenit un însoțitor permanent 
al capitalismului contemporan.

Puterea de cumpărare a dola
rului a scăzut în perioada de du
pă război (1946—1960) cu o trei
me, iar în comparație cu perioa
da dinainte de război — de peste 
două ori. Camera de Comerț a 
S.U.A. a fost nevoită să recu
noască recent că „valoarea dola
rului este în prezent mai mică ca 
oricînd în istorie".

I New York Times Ufl tablou sumbru
NEW YORK 1 (Agerpres).
Presa americană comentează pe larg mesajul președintelui Ken 

nedv adresat Congresului cu privire la starea Uniunii. Intr-un ar
ticol redacțional ziarul „New YorkTimes" scrie că tabloul sumbru al 

' situației economice a S.U.A., descris de Kennedy, coincide cu reali
tatea. „Ne aflăm în cleștele declinului, subliniază ziarul, a cărui in
fluență se adîncește. Declinul acesta a încheiat lunga perioadă a creș
terii economice lente, demonstrînd prin aceasta că există puternici 
factori care dau naștere stagnării". „Intr-un cuvînt, scrie în conti
nuare „New York Times", descrierea flagelelor noastre economice 
este prezentată în așa fel încît este împărtășită de majoritatea, comen
tatorilor atît de aici cît și din străinătate".

Presa americană subliniază că în această privință mesajul lui 
Kennedy se deosebește considerabil de mesajul lui Eisenhower care 
a afirmat că S.U.A. au atins „culmi fără precedent‘s
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Pentru eliberarea 
lui Patrice Lumumba

CAIRO 1 (Agerpres).
Consiliul național al partizani

lor păcii din regiunea egipteană 
a R.A.U. a adresat Consiliului de 
Securitate al O.N.U. o telegramă 
în care, în numele partizanilor 
păcii din această regiune, își ex
primă neliniștea pentru viața pri
mului ministru al guvernului le
gal congolez — Patrice Lumum
ba, și a tovarășilor săi. Consi
liul național cere ca aceștia să 
fie imediat puși în libertate.--- O---- Declarația lui Twagasana

CAIRO I (Agerpres).
La 31 ianuarie, la secretariatul 

permanent al Consiliului de soli
daritate al țărilor Asiei și Afri
cii a avut loc o conferință de pre
să în cadrul căreia Michel Twa- 
gasana, secretar general al Uniu
nii naționale din Ruanda-Urundi, 
a declarat că imperialismul bel- 
,gian transformă teritoriul de sub 
tutelă Ruanda-Urundi într-un 
„bastion al colonialismului și în
tr-un cap de pod pentru activi
tăți subversive împotriva Repu
blicii Congo".

Situația din Ruanda-Urundi, a 
spus în continuare Twagasana, 
reprezintă în momentul de față 
un „exemplu clasic de neocolonia
lism". Aruneînd în închisori și 
deportînd un mare număr de par- 
ticipanți la mișcarea de eliberare 
națională, colonialiștii belgieni 
au înscenat alegerile municipale 
ipunînd în fruntea conducerii lo
cale pe marionetele lor.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


