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SE IMITA 0 SEUII umil
Pină acum, pe lunca de pe ma

lul drept al Jiului, în apropierea 
sfatului popular Petrila, n-a fost 
nimic. Aici în ziua la 16 ianuarie, 
s-a început construcția unui-nou 
edificiu. Este vorba de o nouă 
școală medie pentru fiii oameni
lor muncii. In această zi con
structorii iotului I al șantieru
lui 6 construcții Petroșani au fă
cut primele săpături.

Școala medie va avea 16 săli de 
clasă, laboratoare, sală de sport, 
bibliotecă, birouri, cabinet de lec
tori, grup sanitar și altele. Școa
la va fi dotată cu o centrală ter
mică pentru încălzire.

(Constructorii lotului I cu exe
cutat pînă în prezent 90 la sută 
Bin săpăturile pentru fundație și 
40 la sută din lucrările de beto- 
nare a fundației. Zilele trecute 
au fost terminate lucrările de ca
nalizare și drumul de acces spre 
școală.

(Selectivul lotului de construe 
ții, în frunte cu inginerul Hafiuc 
Aurel, șeful lotului și Nagy loan, 
maistru constructor s-a angajat 
să termine construcția școlii pînă 
la date de 17 iulie 1961.

La începutul noului an școlar 
1961—1962, 640 elevi, fii ai oa
menilor muncii din orașul Petrila 
vor putea învăța în noua școală. 
Ei se vor bucura și vor mulțumi 
din inimă partidului pentru con
dițiile de învățătură ce le-au fost 
create.

Z. ȘUȘTAC

La succesele înregistrate de colectivul atelierului de reparații 
electrice din Vulcan își aduce zi de zi contribuția și tovarășul 
Ghilea Mihai, din secția bobinaj greu. In prima lună a anului, de 
exemplu, la diferite comenzi executate înainte de termen, el a 
gat 8 zile avans.

IN CLIȘEU: Ghilea Mihai în timpul lucrului.

dști-

Prîma lună s-a încheiat cu succes
Deșî în luna ianuarie gerul și-a 

cam arătat tăria, producînd greu
tăți la descărcarea vagoanelor și 
încărcarea in cărucioare a materia
lului lemnos necesar armării în- 
adinc, colectivul depozitului de 
lemne șl minei Petrila a muncit 
cu hărnicie. Brigăzile de la descăr
cări conduse de Koch Iuliu, Bo- 
dîrcă Nicolae și Pușcaș Emeric au 
încheiat luna ianuarie cu depășiri
= ♦♦♦♦«? ё .... ........ .......

de normă de 27—38 la sută. In 
această perioadă au fost descărca
te 358 de vagoane cu material lem
nos fără ca vreunul din ele să in
tre în locație.

Succese remarcabile a înregistrat 
și brigada de încărcători condusă 
de Reisz Iosif, care a încheiat 
prima lună din an cu o depășire 
de normă de 37 la sută, asigutînd 
minerilor petrileni lemnul atît de 

_____ necesare pentru 
armare.

CIUR IOAN
corespondent

Citiți în pagina 1Ѵ-а:
• In Uniunea Sovietică a fost lansat cu succes un nou satelit cu 

o greutate de 6.483 kg.
• Presa sovietică despre colaborarea și prietenia dintre R. P. 

Romină și U.R.S.S.
• Oamenii muncii din Grecia luptă pentru apărarea drepturilor 

democratice
• Cronica evenimentelor internaționale

LA L_F. PETROȘANI

Bilanț rodnic, perspective
Alături de cărbune, lemnul — 

material cu multiple întrebuințări 
în aproape toate ramurile econo
miei unei țări — constituie una 
din bogățiile de seamă ale Văii 
Jiului.

în trecut obiect al jafului bur 
ghezo-moșieresc și al capitalului 
străin, astăzi prin grija partidului 
și guvernului nostru, lemnul cons
tituie obiectul unei gospodăriri a- 
tente, chibzuite.

Astfel, numai în ultimii ani s-au 
împădurit în Valea Jiului peste 
8.200 ha. cu specii valoroase ca : 
molid, pin, paltin, frasin și ulm, 
s-au instalat 29 funiculare, s-au 
construit 60 km. drumuri auto fo
restiere și 26 km. căi ferate. Prin 
construirea acestor mijloace de ba
ză s-au putut deschide bazine în
fundate sau greu accesibile cu o 

: masă lemnoasă exploatabilă de 
cca. 4.600.000 m.c.

în lucrările de exploatare, tăeri- 
ile haotice, la ordinea zile pe vre- 
jmea dominației burgheziei, au fost 
înlocuite printr-o exploatare rațio
nală în cadrul căreia grija pentru 
regenerarea naturală a pădurii, 
seducerea pierderilor de exploata
re, ridicarea indicelui de utilizare 
a masei lemnoase, reducerea consu
murilor specifice, mecanizarea lu
crărilor grele și care cer un volum 
mare de muncă, constituie grija 
principală a muncitorilor, maiștri
lor și inginerilor forestieri.

Mecanizarea procesului de produc- 
țih a permis colectivului întreprinde
rii Forestiere Petroșani să ob'ină 
în anul 1960 rezultate frumoase 
în munca pentru realizarea planu
lui. Așa de exemplu, planul de 
producție a fost realizat și depă
șit la toate sortimentele, producția

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

Ortacii despre
lntr-un colț al sălii de apel, 

a minei Vulcan, mai mulți 
mineri, cu securile pe brațe 
și cu lămpile de miner agă
țate la butoniere, discutau.

— Mie îmi spui ? ll cu
nosc măi frate de cînd a ve
nit in Valea fiului. Mai întii 
la Petrila, iar apoi ne am în
tâlnit la Vulcan — spunea un 
miner mic de statură.

Cel căruia i s-a adresat, 
se încurcă pentru un moment, 
își aținti privirea în podele și 
spuse :

— Eu nu zic că-i om rău, 
dar odată m-a luat așa cam...

— Tu ce vrei 1 — inter
veni din nou minerul. La el 
ori faci treabă ori te lași de 
meserie.

Cel care își „apăra" șeful 
era minerul Szabo Arpad din 
brigada lui Hunyadi loan. 
După ce se mai „calmă ' pu
țin începu din nou :

— Spuneți voi — se adre
să celor de față — Matei a- 
nule, lancule, Dionisie, Văn- 
cea, cu toți îl cunoașteți nu 
numai de-acum și munciți cu 
el. Mir t eu, cri ba ?

— Lasă-l mă să vorbească. 
El nici n-a mirosit bine căr
bunele și zice că-i miner — 
spuse altul mai în vîrstă care 
se aprope de grup;

— Dar cine-г ăsta mă •— 
interveni un miner mai tină:.

— Trebuie să fie vreunul 
nou care n-a ucrat cu Hu
nyadi sau poate s-o fi dus 
să-l primească în b igadă, 
ș apoi știți cum îi șeful nost’. 
Măi întii te întoarce, te învir- 
te, te întreabă cite în lună și- 
stele și numai după aceea 
îți spune dacă te i-a în bri
gadă ori nu. Dar cei care au 
trecut prin rnîna lui au învă
țat meserie!

Cine a ascultat această dis
cuție, care a avut loc cu cite-

brigaderuî ior

va luni in urmă, sau a stat 
de vorbă cu ortacii lui Hu
nyadi, și-a dat numaidecît 

seama de încrederea de care 
se bucură unul din cei mai 
buni mineri din Vulcan. Cînd 
în sector era vreun loc de 
muncă în care se cerea price
pere în minerit, în organiza
rea muncii, conducerea secto
rului se oprea asupra lui Hu
nyadi. Șeful'sectorului, ingi-

nerul Surdu Octavian spune a- 
desea :

— Hunyadi se descurcă, 
am încredere în el și ortacii 
lui.

Și intr-adevăr, nu rare au 
fost cazurile cînd brigada lui 
Hunyadi a fost numărată 
printre cele mai bune pe în
treaga exploatare,

...Mai zilele trecute ortacii 
din schimbul II din frontalul 
lui Hunyadi discutau despre 
șeful lor de brigadă, despre 
munca lor.

— Luna trecută am mers 
cam greu — spunea șeful de 
schimb Tudor an loan. Presiu
ne mare, lucrări miniere 
vechi, intercalație mare de 
piatră! Am fost cu toții la 
adunare cînd l-am propus pe 
Hunyadi candidat in circum
scripția electorală nr. 28 a 
orașului 
spus el acolo despre briga
da noastră ? El nu se lasă 
cu una cu două. La el nu es
te diferență: între vorbe și fap
te. Dar ce să vă mai spun ? 
11 cunoașteți tot atît de bine 
ca și mine. N-oi sîntem ală
turi de el, muncim cum se 
cuvine. Asta-i datoria noas
tră. Iar 
tăm. că merită toată încrede
rea.

Vulcan. Știți ce-a

la 5 martie să-l vo-

FL. 1STRATE

20 lămpi de mină recondiționate
3 

de
Luna trecută, la pro

punerea membrilor de 
partid Keler Mihai și 
Pop Ladislau, muncitorii 
de la lămpăria minei U- 
ricani au hotărît să re
condiționeze 15 lămpi e- 
lectrice de mină, scoase 
din uz. In acest scoip ei 
au folosit materiale re
cuperate din care au con
fecționat cleme, contac
te, plăci, izolații și alte

numeroase piese. In 
săptămîni, muncitorii 
la lămpărie au reușit să 
recondiționeze 20 
lămpi electrice. întrebu
ințate în mină, lămpile 
au dat rezultate bune. 
Intr-o singură lună mun
citorii de la lămpărie au 
realizat o economie 
circa 5—6 mii de lei.

KUN ȘTEFAN 
muncitor E. M. Uricani

de

de

globală și de marfă a fost depășită, 
productivitatea muncii s-a realizat 
în procent de 106 Ia sută, prețul 
de cost al producției industriale a 
fost redus față de anul 1959 cu 
3.449.000 lei, din care 1.064.000 
lei peste planul anului 1960 și s-au 
obținut beneficii în valoare de 
227.000 lei.

Succese remarcabile s-au obținut 
iu anii regimului de democrație 
populară și pe linia lichidării con
dițiilor de neagră mizerie în care 
trăiau și lucrau în vremea burghe
ziei muncitorii forestieri.

In ultimii ani s-au construit în 
exploatările forestiere, în locul co
libelor și bordeielor, cabane spa
țioase și luminoase pentru locuit cu 
o suprafață de aproape 10.080 
m.p., au fost introduse, în locul 
„priciurilor“j paturi de fier datate 
cu saltele, perini, pături, cearșafuri; 
descîntecele și leacurile băbești au 
fost înlocuite cu vizite medicale 
și tratamente adecvate. Numai în 
anul 1960 s-au investit pentru Iu-' 
crări destinate îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale muncitorilor 
forestieri 647.000 lei și au fost tri
miși la odihnă un număr de 34 
lucrători fruntași din cadrul I. F. 
Petroșani.

Realitățile uimitoare și de ne
închipuit pînă mai ieri, care în
conjoară astăzi pe muncitorii noștri 
forestieri, ca dealtfel pe toți oame
nii muncii din țara noastră, sînt o 
dovadă a justeții politicii partidu
lui nostru, a înfăptuirii unui pro
gram menit să ducă la bunăstarea 
lor și a copiilor lor.

îndrumați și mobilizați de către 
organele și organizațiile de partid, 
muncitorii forestieri s-au angajat 
ca în anul 1961 să obțină 700.000 
lei economii peste plan la prețui 
de cost, să dea peste plan 6.500 
m.c. lemn sortimente superioare, 
să depășească planul producției 
globale, de marfă și productivita
tea muncii cu 1 la sută și să rea
lizeze sarcinile trasate de Congre
sul al Ш-lea al P.M.R. cu privire 
la indicii de utilizare a masei lem
noase, reducerea pierderilor de ex
ploatare și mecanizarea lucrărilor 
forestiere.

Ing. CORNEL FULGA 
directorul I. F. Petroșani

In aceste locuri In trecut n-a fost nimic”

Program
In cinstea alegerilor de la 
martie, echipa artistică a

artistic
5 
clubului sindicatelor din Lu- 
peni formată din 30 de per
soane pregătește un bogat 
program artistic compus din 
sceneta : „Sus Tudorache, jos 
Tudorache“ de M. Ștefănes- 
cu, cîntece, dansuri, și reci
tări.

Printre recitări se numără 
poeziile Candidatul de Ttador 
Mănescu, Aleșii noștrii de 
Aurel Gurghian, Partidului 
de M. Breslașu și altele.

Echipa de dansuri compusă 
din 16 pcreclji, sub îndruma
rea instructorului Viloaică 
Dumitru, are în repertoriu 
pregătirea unui număr de 22 
de dansuri naționale din toa
te regiunile țării, multe din 
ele din. regiunea noastră, ca 
de pildă dansul momîrlănesc 
și dansul maghiar.

Printre cei mai buni dan
satori se numără minerii Iu- 
șan Ion, Florean Iqn, munci
toarea Marghit Rozalia și al
ții. I

ln anii de democrație populară, țăranii muncitori din Bănița au schimbat fața, 
comunei lor. in comună s-au construit numai în ultimii ani 30 case. La îndemnul 
deputaților au pus umărul cu toții și au înălțat un frumos lăcaș de cultură — că
minul cultural. O bună parte din materialele folosite la construirea căminului cul
tural, care este înzestrat și cu aparat de proiecție, au fost procurate din resurse 
locale, iar la înălțarea Iui au contribuit numeroși țărani cu muncă voluntară. Dacă 
în trecut în aceste locuri nu a fost nimic, acum te primește ospitalier noul lăcaș de 
cultură al țăranilor muncitori din Banița. -
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11 știu de mult otracii, 
De cînd intrase-n mină... 
Copil sărman ce-n beznă 
Tînjea după lumină. 
Pe tată și-1 pierduse 
De mic, răpus de gloanțe, 
In zile de durere 
Și jertfe, azi apuse.,. 
A fost crescut odată 
Cu zorii noii ere, 
Cu țara renăscută 
In cînt de șantiere...
Iar benza ce-i umbrise 
Cîndva copilăria 
Lumina o-alungase, 
In hrube o trimise...
O minunată punte, 
In drum spre fericire, 
Poțforul își întinse, 
Partidu-avînd în frunte 1 
In front cu-ntreg poporul 
In faptul dimineții 
S-a înrolat — ostașul 
Ce-aflase rostul vieții. 
Șl dîrz minerul harnic 
Cărbune-a scos din mină. 
Ca să-și înalțe fața 
Mereu către lumină...
Minerii n-au să uite, 
Șl caldă prețuire 
Ortacului îi dau azi, 
Că-1 știu mereu în frunte 1 
Vota-vor deci cu toții, 
Să afle largul zării, 
Că își aleg ortacul 
In sf atu-nalt al țării!

I. STRAUȚ
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Pregătiri pentru concurs
Clubul muncitoresc al sindica

telor din orașul Lupeni este cu
noscut sa unul dintre cele mai 
bune din Valea Jiului. El deține 
de mal bine de un an drapelul de 
club fruntaș pe regiune. Cine nu 
știe că acest club are formații ar
tistice de dansuri, fanfară, orches
tră setmisimfonică, mult aprecia
te cu prilejul concursurilor artis
tice de la Lupeni, Petroșani, Pe- 
trlla, Lonea, Hunedoara ? Cine 
n-a aflat că în cadrul clubului e- 
xistă o formație corală compusă 
din 60 de persoane ? In Lupeni 
există o activitate cultural-artis- 
tică în plină înflorire. Acest lu
cru se datorește preocupării con
ducerii clubului pentru continua 
îmbunătățire a activității cultural- 
artistice.

Cel de-al V-lea concurs al for-
1 mafiilor artistice de amatori a 

situat fanfara clubului Lupeni pe 
lpcul I pe tară, orchestra semi- 

. simfonică și formația de dansuri 
au cules aplauze la faza regională 
ținută la Hunedoara.

In lumina analizei făcute după 
al V-lea concurs de conducerea

Nu numai la Școala populară de artă tinerii pot să-și însușească 
tainele muzicii. In mod gratuit, ei beneficiază de aceste posibili
tăți și in cadrul cluburilor muncitorești precum și a unor școli. Cli
șeul nostru reprezintă un moment de la o repetiție la școala elemen
tară de muzică din Petroșani.

Sălile clubului cunosc în aceste 
zile o animație deosebită. Zi de 
zi, seară de seară aici au loc di
ferite activități; spectacole, con
ferințe, audiții muzicale, întîlniri. 
O asemenea activitate vie cu
noaște și clubul din Petrila.

Programul clubului în această 
perioadă este axat pe problemele 
muncii culturale în campania e- 
lectorală. Intre programul clubu
lui și programul casei alegătoru
lui există o strînsă legătură. 
Pînă acuma la club au fost pre
zentate o serie de conferințe și 
recenzii. Printre acestea se nu
mără conferința intitulată „Rolul 
deputatului în circumscripție" 
prezentată la casa alegătorului de 
către tov. Ghinea loan, iar la bi
bliotecă a avut loc recenzia căr
ții „Drumul spre ziuă" de tînărul 
scriitor Irimie Străuț. Recenzia 
s*a bucurat de mult succes, deoa
rece cartea vorbește despre lupta 
minerilor sub conducerea partidu
lui pentru o viață mai bună, as
pecte din trecut pe care mulți mi
neri petrileni ie cunosc.

Așa cum se desprinde și 
programul clubului, cei mai 
licitați sînt membrii formației 
tistice. Ei au susținut numeroase 
spectacole la club și la casele ale
gătorului. Duminică brigada ar
tistică de agitație a prezentat la 
club un spectacol care a fost în
registrat pe bandă de magneto
fon și transmis a doua zi la casa 
alegătorului. Brigada artistică de

-"■ ■ ■■ — —

din
30-
ar-

clubului, sub îndrumarea comite
tului sindicatului s-a organizat 
zilele trecute o ședință cu toți 
membrii formațiilor artistice în 
cadrul căreia s-au discutat mă
surile concrete în vederea partici
pării la cel de-al VI-lea concurs 
pe țară al formațiilor artistice de 
amatori, care se va desfășura în 
cursul acestui an.

La acest concurs clubul din 
Lupeni va participa cu 9 forma
ții artistice, cuprinzînd 242 de 
artiști amatori, adică cu 128 mai 
mulți decît la concursul trecut. 
In cadrul ședinței s-a hotărît să 
se mărească formația corală la 
100 persoane, complectarea or
chestrei semi simfonice de la 24 
la 30 persoane, înființarea unei 
orchestre de muzică ușoară cu 10 
tovarăși, a încă două brigăzi ar
tistice de agitație la construcții 
și preparație.

Au fost luate multe măsuri 
concrete care să ducă la folosirea 
tuturor posibilităților în vederea 
situării formațiilor artistice de a- 
matori ale clubului pe locuri cît 
mai bune. 

agitație va prezenta încă trei pro
grame artistice : pe data de 11 fe
bruarie la Aninoasa, pe 12 februa
rie la Petrila, iar pe 18 februarie 
la Clmpa. De asemenea, în cadrul 
joii de tineret, membrii acestei 
brigăzi, de agitație au citit din 
programul pe care îl pregătesc, 
intitulat „Țara e în sărbătoare". 
Inafară de aceste spectacole, din 
programul clubului pe această 
săptămînă, se mal desprind o se
rie de alte acțiuni. Astfel, marți 
la casa alegătorului, fostul mi
ner, azi pensionar Kovacs Mișca 
le-a vorbit tinerilor care votează 
pentru prima dată „Despre felul 
cum s-a votat în trecut și drep
turile de azi". La bibliotecă, mier
curi după-amiază, au venit peste 
70 de tineri pentru a participa 
la o seară de poezie intitulată: 
„Alegeri". Aici, membrii brigăzii 
artistice de agitație au citit din 
versurile poetului Cicerone Teo- 
doiescu. In același zi la casa a- 
legătorului tovarășa Marinlcă E- 
lena a vorbit celor prezenți des
pre tehnica votului.

O convorbire asemănătoare a 
avut loc și vineri, intitulată „De 
vorbă cu alegătorii despre scopul 
listelor Je alegători". Astfel, în 
fiecare zi, la club au loc diferite 
activități la care participă un ma
re număr de oameni ai muncii din 
Petrila, activități care sînt inte
resante și 
organizate 
lectorale.

deosebit de instructive, 
în cadrul campaniei e-

C. COTOȘPAN

Toate cele Ș formații artistice, 
și-au fixat deja repertoriile cu ca
re se vor prezenta la concurs. 
Bine înțeles, pînă atunci aceste 
formații vor prezenta publicului 
lupenean și din întreaga Vale a 
Jiului programe artistice.

AVRAM MICA 
corespondent

Pentru cititorii de la sete
Intre 15 ianuarie și 15 februa

rie 1961, în întreaga țară se des
fășoară acțiuni în cadrul „Lunii 
cărții la sate". Tot cu acest pri
lej în Editura tineretului au a- 
părut mal multe lucrări din ca 
re vă prezentăm :

De la potop încoace
de V. EM. GALAN

V. Em. Galan s-a impus în li
teratura contemporană ca un scri
itor care abordează cu pasiune 
teme și probleme de stringentă ac
tualitate, pline de dramatism, de 
tensiune și care solicită răspun
suri pe care autorul le dă cu 
mult curaj, ca un militant activ 
al fondului nostru literar.

In această carte V. Em. Galan 
atacă din nou probleme ale vie
ții satului, în povestiri ca: „La

NQTAî Tinerii de la Lonea vor să învețe muzică
cluburile munci-Pe lingă toate 

torești din Valea fiului funcționea
ză numeroase cercuri — de artă 
plastică, muzică, balet etc. Toate 
acestea fiind menite să dezvolte 
aptitudinile și gustul pentru fru
mos al tinerilor muncitori.

Pini la 21 decembrie anul tre
cut, și pe lingă clubul muncitoresc 
din Lonea a funcționat, cu rezul
tate frumoase, un cerc de muzică 
format din tineri muncitori, gos
podine, elevi darnici să-fi îmbo
gățească măestria mînuirii unui ins
trument muzical.

Spre regretul membrilor săi însă 
acest cerc a avut o existență des
tul de scurtă.

J ІІЫВ
■< л

't *

Todor Augustin este bine curs oscut de petrileni. Ani de zile el 
a muncit aici ca miner $1 despre el oamenii știu numai lucruri bu
ne. Acum, ca pensionar, Todor-baci se odihnește intr-un anumit fel 
și anume ajuttnd activitatea bibliotecii clubului în difuzarea cărții. 
Chiar In locuința sa, s-a organizat o bibliotecă volantă cu cîteva zeci 
da volume, pe care Todor-baci le împrumută vecinilor săi.

Cercul de artă plastică din Lupeni, 
fruntaș pe țară

Cercul de artă plastică de pe 
lingă clubul sindicatelor din Lu
peni, a împlinit $ ani de activitate. 
In cadrul acestui cerc activează 6Q 
de membri din care un număr în
semnat sînt muncitori.

La concursul bienal al artiști
lor amatori, la faza finală pe țară, 
care a avut loc anul, acesta, Con
siliul Central al Sindicatelor din 
R.P.R. și Casa centrală a creației 
populare, apreciind activitatea cer
cului de artă plastică din Lupeni, 
la distins cu titlul de „Cerc frun
taș pe țară“ atribuindu*i un pre
miu de 2.500 lei.

Tot cu acest prilej, un număr 
de 5 artiști amatori de la acest 
cerc au fost premiați individual. 
Așa de pildă, muncitorul Viorel 
Vasile a fost premiat cu suma de 
500 lei pentru lucrarea „In abata
jul frontal", Lazăr Hegedus, mun
citor la mina Lupeni a fost pre
miat cu suma de 200 lei pentru 
lucrarea „Noul cartier", Parrenie 
Udrea, tîmplar la construcții, cu 

răzeși", „A clncea roată la că
nită, „Marin" etc.

Povestirile zugrăvesc aspecte 
din viața de mizerie și împilare 
pe care a dus-o țărănimea mun
citoare în trecut, sub jugul ex
ploatării burghezo-moșiereștl, de
mască misticismul și obscurantis
mul în care erau ținute masele 
de țărani săraci și prezintă, în 
contrast, viața luminoasă de azi, 
înnoirile și prefacerile care au loc 
în satul romînesc. pornit pe dru
mul transformării socialiste a a- 
gricul furii.

O vară în stepă
de S. BABAEVSKI

Cartea scriitorului sovietic S. 
Babaevski se adresează copiilor 
șî tineretului, înfățișîndu-le cîte- 
va aspecte interesante din viața 
plină de pitoresc a ciobanilor.

Cei 22 de elevi, ai cercului mu
zical au fost nevoiți cu tot protes
tul lor, să-și înceteze activitatea 
la club și să-și caute, dacă vor, 
profesori particulari. ,

De „profesori" de muzici, Lo
nea nu duce lipsă. Pentru 100— 
150 lei pe lună, poți lua „ore de 
muzică" pini te saturi de la așa 
Zifi profesori de muzică, specialiști 
ca Vasilică Acordeonistul, căruia 
îi dai 25 lei fi te-nvață si cinți pe 
loc (bineînțeles cu acordeonul clu
bului).

Astfel stînd lucrurile, reiese fi 
mai clară necesitatea ca cercul ds 
muzici șă-fi reia grabnic activita- 

o

200 lei pentru lucrarea „Intră în 
colectivă" etc.

în prezent membrii acestui cerc 
pregătesc lucrări pentru organiza
rea unei expoziții în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a partidului 
nostru.

R. BALȘAN 
corespondent >

CU
Diafilm 

eclipsa de soare
In sala de apel de la mina A- 

ninoasa, acum cîteva zile, . a fost 
prezentat dimineața și seara, dia- 
filmul cu eclipsa de soare realizat 
de studioul „Alexandru Șahia" din 
București. Din inițiativa comisiei 
muncii culturale, din cadrul comi
tetului sindicatului minei Aninoa
sa, s-au organizat spectacole cu pro
iecția diafilmului de mai sus, pen
tru toate schimburile de mineri. 
Astfel, în dimineața zilei de 31 
ianuarie, cînd minerii schimbului 
III ieșau din șut, ei au rămas în 
sala de apel unde avea loc proiec
ția diafilmului. Tovarășul Fopa 
Constantin, responsabilul comisiei 
muncii culturale a răspuns la în
trebările puse de mineri. Fenome
nul ceresc care va avea loc la 15 
februarie și anume eclipsa de soa
re, interesează pe oamenii muncii ;i 
aceasta se poate vedea și după ou* 
mărul marc de întrebări pe care 
le-au pus minerii.

Proiecția diafilmului, menit să 
explice în mod științific eclipsa de 
soare prezentînd nu numai felul în 
care se va produce ea dar și modul 
în care va trebui să fie urmărită 
(folosind sticlă fumurie, țiplă co
lorată) a fost reluată, la cererea 
minerilor, de cîteva ori.

Conducerea clubului minier din 
Aninoasa organizează prezentarea 
acestui diafilm și la căminul cul
tural din Iscroni, astăzi, cu prile
jul rulării filmului „Fiicele parti
dului".

tea și să i se acorde tot sprijinul 
din partea comitetului sindicatului.

Cercul muzical, dispune de ele
mente capabile cu reale posibilități 
de a deveni buni instrumentiști: 
Rotaru loan, Gianga Petru, Duk 
loan silit numai cîteva exemple.

Nu este așa de greu să li se 
creeze condiții la club căci instru
mente sînt, un profesor de specia
litate de asemenea există tot aici. 
Nu este nevoie decît de bunăvoin
ță din partea 
și sindicatului 
Lonea un cerc

conducerii clubului 
fi vom avea fi la 
de muzică.

TRAIAN BABA 
corespondent
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Graiul convingător al faptelor

TRIBUNA 
AGITATORULUI

Lucrez la mina Vulcan începînd 
din 1953, în calitate de tehnician 
în sectorul II. In ultimii cinci 
ani am împletit strîns munca de 
tehnician miner, cu cea de agita
tor al organizației de bază.

Din experiența mea de pînă a- 
cum rni-am dat seama că munca 
de agitator e deosebit de convin
gătoare. de mobilizatoare, atunci 
cînd ea se face prin graiul fap
telor. al importantelor realizări 
ale regimului 
nostru democrat- 
popular.

In prezent. în 
fața noastră, a 
agitatorilor stau 
sarcini dc mare răspundere: mo
bilizarea întregului colectiv al 
sectorului la îndeplinirea angaja 
meniului luat în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea planului 
pe anul 1961, antrenarea maselor 
la pregătirea victoriei F.D.P. în 
alegerile de la 5 martie. Noi 
ne-am angajat să întîmplnăm ziua 
alegerilor dînd cărbune peste iplan 
și de calitate. In cadrul convor
birilor arăt minerilor că avem 
toate condijiile pentru sporirea 
productivității muncii în vederea 
îndeplinirii acestui angajament. 
Le povestesc cum, atunci cînd am 
venit pentru prima oară la mină, 
în 1953, în sectorul nostru erau 

i doar 3 cratere. Astăzi, în sectorul 
nostru avem 50 cratere. Peste tot 
transportul este mecanizat, munca 
e mai ușoară, mai plăcută. Pu
teai să umbli pe vremea capita
liștilor prin toate minele din Va
lea Jiului și nu puteai găsi atîtea 
cratere cîte sînt acum în secto
rul nostru. Regimul democrat- 
popular crează minerilor posibili 
tatea de a munci spornic, în con
diții omenești. Aceluiași scop îi 
servesc cele 15 perforatoare elec
trice, cele 20 ventilatoare elec
trice. instalațiile de stropire cu 
apă din abataje, de șistificare și 
multe altele care nu au existat 
în trecut în minele noastre. Ele 
sînt realizări valoroase ale regi
mului nostru democrat-popular 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale minerilor.

Deschiderea minei a chemat 
întregul Vulcan la viată nouă 
Stînd într-o zi de vorbă cu mi
nerii din brigada lui Gantz Ște
fan despre realizările cu care po
porul nostru liber întâmpină ale
gerile de la 5 martie, le-am ară
tat că aceste realizări se răsfrîng 
asupra vieții celor ce muncesc. 
Chiar în brigada lui Gantz Ște
fan erau mai mulți mineri, între 
care tovarășii Guiu Nlcolae și Ță- 
rînă Valeriu care s-аи mutat în 
locuințe noi. In locuință nouă, mo
dernă, ș-a mutat de asemenea și 
minerul Boureanu Dumitru. El a 
intrat în casă nouă, cumpărîn- 
du •și mobilă nouă. Putea oare un 
muncitor să facă acest lucru în 
trecut, cînd însăși plinea era o 
problemă ? Nu numai ei, mai bi
ne de 70 mineri, muncitori și teh
nicieni din sectorul nostru s-au 
mutat în locuințe noi.

Discut deseori cu minerii des
pre ceea ce s-a făcut pentru el, a 
căror muncă, pe vremea capita
liștilor, era atît de batjocorită.

Intârlrca rlndorllor lor — sortind pcrnoncntâ 
a organizațiilor II. î. M.

Anul 1961 pune în fața tineri
lor din Valea Jiului sarcini spo
rite. Intr-o recentă plenară a co
mitetului orășenesc U.T.M. Pe
troșani s-ац dezbătut obiectivele 
economice pe care tineretul din 
Valea Jiului este chemat să le 
realizeze în cursul anului 1961.

Angajamentele sîht mobiliza
toare. Tinerii mineri vor extrage 
în 1961 peste sarcinile de plan 
20.000 tone cărbune, vor realiza 
3.330.000 lei economii prin redu
cerea prețului de cost, iar prin a- 
plicarea de inovații 1 400.000 lei 
economii. Se vor colecta 3257 
tone fier vechi, se vor împăduri 
159 ha. teren forestier etc. înfăp
tuirea acestor angajamente va 
depinde de eficacitatea muncii 
politice și organizatorice desfă
șurate de organizațiile U.T.M. în 
rîndul maselor tineretului.

Datorită îndrumării lor de că
tre organizațiile de partid, orga
nizațiile U.T.M. din Valea Jiului 
eu obținut în ultimii ani impor

Peste 30 miner! și muncitori din 
sector, între care Munteanu Sa
bin, Farkas Laurențiu, și-au pe . 
trecut anul trecut concediul de o- 
dihnă în cele mai frumoase sta
țiuni din țară. Mulți dintre mi
nerii sectorului, fruntași ai între 
cerii. între care cei din brigăzile 
conduse de Bordea Emanoil, Pă
curar Traian cîștigă lună de lună 
salarii de peste 2.000 lei. Un nu
măr de 10 tineri muncitori din 

sector, între care 
tov. Simlon A- 
lexandru. Mlhal 
Andrei, învață la 
liceul seral. A- 
nul trecut 50 de 

tineri s-au calificat în sectorul 
nostru în minerit, iar în acest 
an, alți 75 urmează cursurile de 
calificare. Pentru tineri s-au con
struit în oraș două cămine mo
derne, frumos mobilate. în care 
locuiesc sute de tineri.

Aceste fapte au graiul lor, 
profund, convingător. Ele nu ar 
fi fost posibile fără alungarea ca
pitaliștilor. Pregătindu-ne pentru 
alegerile de la 5 martie, noi întă
rim regimul nostru democrat- 
popular, luptăm pentru învingerea 
greutăților pe care ie mai întîm- 
ninăm, pentru o viață tot mai bu
nă. Sîntem siguri că înfăptuind 
politica partidului, bilanțul reali
zărilor noastre va fi mereu mai 
bogat.

Noi am desemnat candidați în- 
alegerile de la 5 martie pe cei 
mai harnici mineri, muncitori șl 
tehnicieni, gospodari buni,. care 
vor ști să conducă treburile ob
ștești. Minerii Hunyadi Ion, Io- 
nașcu Petru, tehnicianul GOlgoț 
Carol, inginerul Blaj Traian, fiu 
de muncitor, muncitorul Mihai 
Carol II. minerul Cotoț Iosif, șe
ful exploatării — iată doar pe 
cîțiva dintre candidații noștri, 
cărora le vom da cu bucurie și 
mîndrie votul la 5 martie.

Despre asemenea fapte, din ca
re în rîndurile de față am arătat 
doar cîteva, vorbesc zi de zi în 
fața minerilor și muncitorilor din 
sector, pentru că ele, mai mult 
și mai convingător decît orice, 
mobilizează colectivul spre rtoi .și 
noi victorii, pe drumul arătat de 
partid.

URSU VIRGIL 
tehnician, agitator în sectorul II 

al minei Vulcan

Întîlnire cu fruntașii 
în producție

Zilele trecute la casa alegătoru
lui din Aninoasa au venit nume
roși muncitori și cetățeni pentru 
a sta de vorbă cu minerul frun
taș Oiștea Aurel. In cadrul a- 
ceste! întâlniri șeful de brigadă a 
împărtășit celor prezenți aspecte 
din experiența sa în producție, a 
înfățișat metodele pe care le fo
losește în bătălia pentru mai mult 
cărbune, pentru randamente spo
rite.

Comunistul Cristea Aurel a 
vorbit apoi celor aproape 100 de 
participanți despre realizările pe 
care brigada sa le-a obținut în în
trecerea pe profesii în cinstea a- 
legerilor de la 5 martie.

tante realizări în privința întă
ririi capacității, lor prin primirea 
în rîndurile lor a unul mare nu
măr de tineri muncitori și elevi. 
In cursul anului I960, de pildă, 
numărul utemlștilor din Valea 
Jiului a crescut cu 13,1 la sută. 
In 1960 organizațiile U.T.M. au 
primit în rîndurile lor, în afară 
de alți tineri, 2.569 de tineri mun
citori. Ele au acordat totodată o 
deosebită atenție primirii în 
U.T.M. a tinerelor fete. In cursul 
anului trecut numărul utoniste- 
lor a crescut cu peste 1800.

Printre organizațiile U.T.M. 
care au desfășurat o bogată ac
tivitate pentru atragerea celor 
mai înaintați tineri în rîndurile 
lor sînt cele din orașul Lupenl. 
Astfel, în orașul Lupenl au fost 
primiți în cursul anului trecut 
cîte 30—40 de noi membri în fie
care lună. Bune rezultate au ob
ținut și organizațiile U.T.M. de 
la minele Aninoasa" și Uricani.

în Valea Jiului mai sînt însă

SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI REGIONAL PETROȘANI 
COMITETUL EXECUTIV • PUBLICITATE

Centrele de afișare a listelor de alegători
Pentry a- înlesni cetățenilor cu drept de vot consultarea listelor 

de alegători, indicăm centrele la care sînt afișate aceste liste în toate 
localitățile din cuprinsul orașului regional Petroșani.

O Secția de votare La Clubul muncitoresc Vulcan

Locali
tatea

Nr. secției 
de votare

Locul de afișare a listelor 
de alegător

Secția de votare
nr. 1 La casa alegătorului de la
Secția de votate 
nr. 2

Căminul cultural din Livezeni

1 Secția de votare 
nr. 3

La casa alegătorului de la 
clubul „Constructorul**

‘2 Secția de votare La Sfatul popular regional
o nr. 4 Petroșani
i Secția de votare La casa alegătorului de la

nr. 14 „ B.R.P.R.
g. Secția de votare In fostul sfat popular oraș Petro-
<e u- nr. 15 șani (holul de la etaj)
o Secția de votare 

nr. 16 La casa Alegătorului de la
Secția de votare 
nr. 17

Stația C.F.R. Petroșani

Secția de votare
nr. 18

La casa alegătorului de la 
Teatrul de stat „Valea Jiului'5

Secția de votare La Clubul muncitoresc
Comuna 
Aninoasa

nr. 5 > Aninoasa
Secția de votare 
nr. 6

La Sfatul popular Aninoasa

~.;cția de votare La Sfatul popular oraș Vulcan
zar. 7.

*5 Secția de votare La Casa alegătorului din
> nr. 8 satul Parojeni
*5 Secția de votare La Sfatul popular oraș Vulcan
Ui nr. 9 și 10

nr. 11
Secția de votare
nr. 12

La Sfatul popular al comunei 
Iscroni

Iscroni Secția de votare
nr. 13

La Școala de 4 ani Surduc

Comuna
Banița

Secția de votare 
nr. 19

La Casa alegătorului de ia Cămi
nul cultural Bănița. Listele rate
lor : Merișor și Crivadia sînt afișate 
la casele de alegători din aceste sate

Secția de votare 
nr. 20 și 21

La casa alegătorului de la 
Clubul minier Petrila

•S Secția de votare 
nr. 22

La Sfatul popular oraș Petrila

ix, ...

1■
6

Secția de votare 
nt. 23 și 24

La Casa alegătorului de la sediul 
comitetului de femei din Lonea, cu 
excepția satului Jieț pentru care lis
tele de alegători sînt afișate la 
Casa alegătorului din Jieț

Secția de votare 
nr. 25

La casa alegătorului de la 
Căminul cultural din Cimpa

’S 
a 5

Secția de votare 
nr. 26

La Școala elementară nr. 2

Secția de votare 
nr. 27 și 28

La Casa alegătorului de la 
Clubul central.

O
ra

șu
l L Secția de votare

nr. 29
La Școala elementară din colonia 
Ștefan

Secția de votare 
nr. 30 și 31

La Casa alegătorului de la 
clubul Filaturii .

Secția de votare 
nr. 32 și 33

La Casa alegătorului de la 
cinematograful Bărbăteni

Comuna
Secția de votare 
nr. 34

La Sfatul popular ăl comunei 
Uricani

Uricani Secția de votare 
nr. 35

La Casa alegătorului de la 
Grădinița de copii mici

Comuna 
Cîmpu 
lui Neag

Secția de votare
nr. 36

La Sfatul popular el comunei 
Cîmpul lui Neag

La locul de afișare a listelor de alegători, cetățenii vor primi in
dicații la care secție de votare își vor depune votul la 5 martie 1961 
și în care anume localuri vor funcționa secțiile de votare.

organizații U.T.M. care nu acordă 
atenția cuvenită primirii de noi 
membri. Aceasta se datorește în
drumării lor insuficiente de către 
comitetele U.T.M., de către unii 
activiști U.T.M. — mina Vulcan, 
secretar tov. Popescu Stelian, 
mina Lonea, secretar tov. Ionuț 
Traian, oraș Petrila, secretar tov. 
Todea Vasile. Slab ajutor acordă 
organizațiilor U.T.M. în munca 
de primire de noi membri și tov. 
Buciu Anton, secretarul comitetu
lui orășenesc U.T.M. Vulcan. 
Munteanu Tiberiu, instructor al 
comitetului orășenesc U.T.M. pen
tru mina Petrilș și alții. Acești 
activiști nu participă la adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.M. unde se primesc noi mem
bri, nu ajută organizațiile U.T.M. 
pentru a atrage pe cei mai buni 
tineri în rîndurile utemiștilor.

O problemă importantă pe ca
re o ridică munca de întărire a 
organizațiilor U.T.M. este calita
tea celor noi primiți în U.T.M., 

pregătirea acestora pentru a me
rita titlul de utemist. Pînă acum 
au fost primiți în U.T.M, mulți 
tineri demni de a face parte din 
U.T.M. Printre aceștia se numă
ră tinerii Șerban Alexandru și 
Pascal Gheorghe din sectorul I 
Petrila, Rîșnoveanu Ioan de la 
U.R.U.M.P., Maxim Dumitru și 
Kelemen Gheorghe, de la mina 
Aninoasa. Unele ‘ organizații 
U.T.M. însă primesc în rîndurile 
lor tineri nepregătlțl. Unele adu
nări generale în care se primesc 
noi membri sînt caracterizate prin 
grabă și superficialitate.

Organizațiile U.T.M. din Valea 
Jiului au toate, posibilitățile pen
tru ași îmbunătăți substanțial 
munca de primire de țfoi membri. 
Se cere însă ca această muncă să 
fie condusă cu competență și spi
rit de răspundere de către comi
tetele orășenești și de miriă 
U.T.M. Prin întărirea rîndurilor 
lor, organizațiile U.T.M, vor pu
tea mobiliza masa ținerilor lă în
făptuirea sarcinilor economice 
puse de partid pe anul 1961..

1. DUBEK

T. P. E. D. M. N.
întreprinderea de explorări 

tu sediul în Lupenl str. Avram 
iancu nr. 1

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— maiștri sondori
— sondori șefi granic
— economiști
— contabili
— tehnicieni mecanici
— inginer foraj
— maiștri mecanici

întreprinderea 
Filatura Lupani

Organizează în ziua de 27 
februarie 1961, la sediul în
treprinderii, un CONCURS 
PENTRU OCUPAREA UNUI 
POST DE MAISTRU ÎNTRE
ȚINERE MECANICA.

Candidații trebuie să aibă 
la bază școala medie tehnică 
de maiștri ori o școală echi
valentă sau o practică de 12 
ani în funcția de maistru în 
specialitatea respectivă.

Candidații vor depune la 
serviciul personal și învăță- 
mint al unității pînă la 14 
februarie următoarele acte:

— certificatul de naștere 
tip R.P.R.

— diploma sau certificatul 
de studii

— Actul de vechime în 
funcția de maistru

— autobiografia
Lămuriri suplimentare se 

dau la serviciul de organizare 
i a muncii al întreprinderiL

■

: întreprinderea Comunal*
Orășenească Petroșani tele-

J fon 541, 544 și 335, execută 
pentru sectorul socialist șl 
particular lucrări noi și de 
reparații la instalațiile inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata ia 
rate lunare.
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PROGRAM DE RAM0
6 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Tinerețea ne e dragi, 
10,25 Prelucrări de folclor ale 
compozitorilor noștri, 12,00 Ciclul, 
„Din lumea capitalului11 — frag
mente din volumul „Anchetă la 
Palermo1* de Danrlo Doici. Pre
zentare în lectură dramatizată, 
13,05 Concert de muzică popu
lară romînească, 14,30 Soliști so
vietici de muzică ușoară, 15,20 
Muzică populară romînească, 
16,00 Tineri interpret i romîni de 
operă, 17,15 Jurnal electoral, 
18,30 Almanah științific, 20,30 
Formații muzicale care au luat 
ființă în anii puterii populare, ’ 
21,00 Mari ansambluri romîneștl 
de cîntece, 21,25 Din melodiile i 
compozitorilor noștri de muzică 
ușoară. PROGRAMUL II 14,30 
Muzică populară romînească. 
15,00 Muzică de estradă, 16,30 
Vorbește Moscova! 17,00 Muzică 
ușoară de Florentin Delmar șl 
Ștefan Kardoș, 19,40 Muzică . 
populară interpretată de so
liști și formații care ne-au vi
zitat țara, 20,10 Cîntece de ale
geri și jocuri populare. 21.55 Oaș* 
peți ai scenei romînești de on»ră.

CINEMATOGRAFE
6 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Discipolul diavolului; AL- 
SAHIA; Pe cărările junglei; 
MUNCITORESC : Părinți și co
pii; PETRILA : Normandie Nle- 
men; LONfiA: In întâmpinarea 
zorilor; ANINOASA: O zi de o- 
dihnă; LUPENI: Oameni cu *-, 
ripi; URICANI: Să prețuim iu
birea.



4 STEAGUL" ROȘU

I

1*—
f- . ■ i =; В

IN UNIUNEA SOVIETICĂ

A fost lansat cu succes un nou satelit 
de 6.483 kg.

tului a funcționat normal atîț pe 
sectorul plasării pe orbită cît și 
în cursul deplasării ulterioare.

Datele preliminare 
ajutorul complexului 
tori și calcule aflate 
au permis stabilirea 
parametri ai orbitei 
perioada de revoluție — 89,80 mi
nute, înălțimea perigeului — 
223,5 km. : înălțimea apogeuluîi
— 327,6 km.: înclinația orbitei
— 64 grade și 57 minute.

Parametrii constatați ai orbi
tei satelitului se aproprie de cei 
stabiliți prin calcul.

Sarcinile tehnico-știintifice fixa
te în legătură cu lansarea sate
litului au fost realizate.

cu o greutate
MOSCOVA 4 (Agerpres) — 

TASS transmite:
In conformitate cu planul de 

realizare și lansare a unor nave 
cosmice cu greutate sporită, la 4 
februarie 1961 în Uniunea So
vietică, cu ajutorul unei rachete 
perfecționate, cu mai multe trep
te, a fost lansat un satelit arti
ficial greu al Pămîntului. SATE
LITUL CINTĂREȘTE, 
ULTIMA TREAPTĂ 
TEI PURTĂTOARE,

Pe satelit se află 
sistem rad iote lemetric 
trolarea parametrilor 
constructive și un aparataj pen
tru măsurarea traiectoriei. între
gul aparataj de pe bordul sateli-

FARA
A RACHE- 
6.483 kg.
instalat un 
pentru con- 
elementelor

O

obținute cu 
de măsură- 
pe Pămînt 
următorilor 
satelitului:

La Leningrad, o filială 
a Asociației de prietenie 

sovieto-romîne
LENINGRAD 4 (Agerpres)
La Leningrad s-a creat o filială 

a Asociației de prietenie sovieto- 
rorriînă.

La ședința de constituire, care 
a avut loc la 3 februarie, a luat 
cuvîntul Valerian Stan, consilier 
al ambasadei R. P. Romîne în 
U.R.S.S.. El a vorbit despre suc
cesele poporului romîn în cons
trucția socialismului, subliniind că 
aceste succese au fost dobîndite 
datorită* colaborării frățești a R.P. 
Romîne cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări ale lagărulpi socialist.

INTR-UN SINGUR AN

Peste 50,000 refugiați s-au întors 
în R, P. D, Coreeană

4 (Agerpres) 
și ceva s-au înapoiat 
Populară Democrată

PHENIAN
Intr-un an 

în Republica
Coreeană venind din Japonia 54 
de loturi de cetățeni coreeni, 
total 54.281 persoane.

După cum anunță buletinul 
„Noutăți din Coreea" editat de 
Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană, din cele peste 50.000 de 
persoane care s-au înapoiat anul 
trecut în R.P.D. Coreeană, peste

în

MOSCOVA 4. Corespondentul 
Agerpres transmite

O serie de zi are 
vietice au publicat 
consacrate celei de-a 
sări a semnării Tratatului de 
prietenie colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Romînă și 
Uniunea Sovietică. In articolul 
publicat în „PRAVDA" de cores
pondentul ziarului la București se 
arată că anii care au trecut de la 
semnarea Tratatului „au întărit 
unitatea țărilor surori în lupta 

comună pentru idealurile luminoa
se ale socialismului și comunis
mului, au demonstrat marea forță 
vitală a Tratatului sovieto-romîn, 
au ilustrat însemnătatea lui ca 
factor al întăririi păcii în Balcani 
și în întreaga lume".

Un amplu articol publică zia
rul „IZVESTIA". „In anii aceș
tia — scrie ziarul — între țările 
noastre a crescut și s-a întărit o 
prietenie cordială, s au dezvol
tat spre folosul reciproc, legături
le economice și colaborarea cultu
rală. Prietenia frățească între 
U.R.S.S. și Romînia are manifes
tări tot mai profunde. Fie ca și 
în viitor să se întărească priete
nia cordială între popoarele sovie
tic și romîn".

In articolul său consacrat aces
tui eveniment, ziarul „SELSKA- 
!A J1ZN", trecînd în revistă re
zultatele obținute de poporul ro- 
mîn în dezvoltarea economiei scrie; 
„In Republica Populară Romînă

centrale so- 
ieri articole 
13-a aniver- 

Tratatului

s-a creat o puternică bază econo
mică a socialismului, și nu este 
departe timpul dnd poporul ro- 
mîn, sub conducerea gloriosului 
Partid Muncitoresc Romîn, va 
desăvîrși construirea societății so
cialiste. Garanția acestui fapt este 
entuziasmul mereu crescînd al po
porului, întărirea continuă a. prie
teniei Romîniei cu Uniunea So
vietică și țările socialiste, unita
tea de nezdruncinat a putemicu- 
iul lagăr socialist'1.

Proteste Împotriva majorării roitului meilicarnentelor io Aoglia
LONDRA 4 (Agerpres)
Comitetul Politic al Partidului 

Comunist din Marea Britanie a 
dat publicității o declarație în 
care se arată că hotărîrea guver
nului englez de a majora costul 
asistenței medicale aruncă o pova
ră suplimentară pe umerii oameni
lor muncii cu salarii mici, a bătrî- 
nilor și bolnavilor.

împotriva acestei hotărîri a pro
testat și Consiliul general al sin
dicatelor britanice, iar Sindicatul 
muncitorilor din transporturi și al 
muncitorilor necalificați a cerut gu
vernului să cerceteze problema fa
buloaselor profituri obținute de, 
firmele producătoare de medica- J 
mente pentru ca ele și nu muncito- * 
rii să suporte cheltuielile pentru a- * 
sistența medicală.

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

Apelul guvernului Laosului 
adresat poporului și armatei

HANOI 1 (Agerpres)
Guvernul Laosului a dat publi

cității Apelul către popor și ar
mată, adoptat la ședința lărgită a 
guvernului care a avut loc la 2 
februarie și a fost prezidată de 
prim-ministru ad-interim, Khamsuk 
Keola.

î
♦

І

94 la sută sînt originari din Co
reea de sud, dar nu au vrut să se 
întoarcă acolo.

Majoritatea repatriaților relatea
ză buletinul, nu aveau permanent 
de lucru în Japonia și trăiau din 
cîștiguri periodice. Dintre cei re- 
patriați, aproximativ 700 sînt spe
cialiști calificați, 4 doctori în știin
țe, aproximativ 300 sînt oameni de 
știință, cultură și artă.

Statul a asigurat repatriaților 
locuințe și locuri de lucru în con
formitate cu dorințele și aptitudi
nile lor. Mulți din ei lucrează la 
mari uzine și la întreprinderi ale 
industriei grele și ușoare, în ins
tituții și institute precum și în or
gane ale puterii populare. Bătrînii, 
invalizii și cei inapți de muncă pri
mesc pensii din partea statului.

----------------- ------------------- --------------- " ■—------------------- ------------

Oamenii muncii din Grecia luptă 
pentru apărarea drepturilor democratice
ATENA 4 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Oamenii muncii din Grecia con

tinuă să lupte cu îndîrjire pentru 
apărarea drepturilor lor. în luna 
ianuarie și în primele zile ale lu
nii februarie, în țară au avut loc 
noi greve ale metalurgiștilor, mi
nerilor, învățătorilor, mecanicilor 
și unor muncitori de alte profesii, 
la care au participat în total, cîte- 
va zeci de mii de persoane.

La 2 februarie, puternice forțe 
polițienești au atacat adunarea Sin
dicatului conducătorilor de autobu
ze din Atena. Ziarul „Avghi" re
latează că în timp ce cei prezenți 
analizau activitatea sindicatului, în 
sală au năvălit polițiști, care au 
început să-i lovească pe muncitori. 
Potrivit unor date preliminare, șase

muncitori au fost răniți grav, iar 
zeci de muncitori au fost bătuți. Au 
fost arestați membrii conducerii 
sindicatului și cîțiva muncitori.

După cum relatează ziarul „Av- 
ghi“, la 2 februarie un numeros 
grup de deputați, printre care și 
reprezentanți ai partidelor burghe
ze, au adresat parlamentului un 
protest vehement împotriva încăl
cării de către autorități a libertă
ții sindicatelor.

In aceeași zi, din inițiativa Co
mitetului de apărare a tradițiilor 
democratice, la Atena a avut loc 
o adunare a reprezentanților opiniei 
publice, la care s-a cerut respec
tarea drepturilor constituționale și 
sindicale, încetarea terorii împotri
va sindicatelor și eliberarea acti
viștilor sindicali care au fost ares
tați.

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Săptămîna aceasta a abundat în 

documente date publicității cu di
ferite prilejuri de noul guvern al 
Statelor Unite. Atît mesajul „Cu 
privire la starea Uniunii" cît și 
mesajul economic, ambele adresa
te Congresului, la care adăugăm 
Conferința de presă a lui Ken
nedy din această săptămînă, au 
fost de natură să înfățișeze unele 
aspecte ale politicii noului guvern. 
Mesajul „Cu privire la starea U- 
niunii" se deosebește în mod evi
dent de ultimul mesaj similar a- 
dresat Congresului de Eisenhower 
în special prin doza sa de realism 
în legătură cu dificultățile econo
mice prin care trec Statele Unite 
ale Americii. „Situația actuală a 
economiei noastre, a declarat Ken
nedy, stîrnește îngrijorare. Preluăm 
conducerea după o perioadă de 
declin economic care a durat șap
te luni; după o perioadă de slăbi- 
,re a activității economice care a 
durat trei ani și jumătate, după o 
perioadă de scădere a ritmului de 
dezvoltare, economică care a durat 
șapte ani și după o perioadă de 
'reducere a veniturilor fermierilor 
care a durat nouă ani".

In mesajul său Kennedy nu poa
te* ocoli probleme atît de spinoa
se pentru S.U.A. ca de pildă uria
șul număr al șomerilor, situația 
grea a absolvenților instituțiilor 
de învățămînt care nu pot găsi o 
aplicare pentru capacitățile lor, pre
cum și perspectivele de slăbire con
tinuă a economiei. Mesajul „Cu 
privire la starea Uniunii" ca și me
sajul economic, nu a putut de a- 
remenea să nu se refere la pro
bleme cum sînt deficitul balanței 
de plăți a Statelor Unite, deficitul 
bugetar precum și chestiunile le
gate de discriminarea rasială prac
ticată pe scară largă în Statele 
Unite. Președintele Kennedy a 
promis adoptarea unor măsuri ca
re să îmbunătățească situația eco
nomică a țării' și a populației. A- 
par însă îndoieli serioase în legă
tură cu faptul, va reuși oare noul 
președinte să îmbunătățească situa
ția S.U.A., dacă în continuare fon
duri uriașe vor fi alocate în sco
puri militare, iar eforturile și ener
gia a milioane de oameni vor fi 
cheltuite și pe viitor pentru pro
ducția unor tipuri de arme distru
gătoare din ce în ce mai noi ?. Pe

bună dreptate declarațiile preșe
dintelui Kennedy stîrnesc tocmai 
o asemenea nedumerire în legătură 
cu intenția noului guvern de a con
tinua în proporții sporite cursa 
înarmărilor.

în comentariile sale presa ameri
cană este de asemenea de părere 
că încercările de a echilibra econo
mia națională și cursa înarmări
lor nu pot merge mînă în m!înă. 
Comentatorul ziarului „New York 
Herald Tribune"-} David Lawren
ce scrie : „Este greu să-ți imagi
nezi că guvernul își va putea echi
libra bugetul, dacă propune pro
grame atît de mari de cheltuieli ca 
acelea comunicate de Kennedy".

Nu pot fi trecute cu vederea a- 
cele părți din mesajul președinte- 

a lui care demonstrează că cercurile 
conducătoare din Statele Unite nu 
renunță la politica falimentară „de 
pe poziții de forță"- deși preferă 
să o prezinte într-o formă oare
cum mai reținută. Tocmai la a- 
ceasta se referă cunoscutul comen
tator Walter Lippman care a lă
sat să se înțeleagă că capitolul de 
politică externă al mesajului lui

..............  I
Robinson Crusoe : 
al anului 1961 ;

NEW YORK 4 (Agerpres!)
Recent, marinarii de pe un spăr

gător de gheață american au des
coperit pe una din insulele 
locuite din Oceanul Pacific 
om care trăia după modelul 
Robinson Crusoe. S-a stabilit

r

ne-
un
lui

__  că 
lației să se unească strîns în jurul І numele acestuia este Tom Nil și 
guvernului și armatei, să lupte îm-| că este originar din Noua Zeelan- 
preună cu hotărîre pentru inde- ♦ dă. 
pendența patriei. J

Guvernul îndeamnă toate popoa-! 
rele iubitoare de pace să condam- J 
ne agresiunea împotriva Laosului t 
și să sprijine propunerea cu privire J 
la convocarea unei conferințe in- j 
ternaționale în scopul curmării a- * 
gresiunii imperialiste. .

Guvernul Laosului declară încă • 
o dată oficial că dacă agresorii , 
imperialiști nu-și vor retrage tru- j 
pele din Laos și nu vor înceta de * 
a mai acorda ajutor armat rebeli-| 
lor, va fi nevoit să apeleze după j 
ajutor la țări prietene pentru a ♦ 
menține independența și suverani-* 
tatea țării.

★

Potrivit postului de radio „Vo- * 
cea Laosului", în acest apel gu- ‘ 
vernul cheamă toate păturile popu- ♦

î

Stînd de vorbă cu cel pe care 
vroiau să-l salveze de pe insulă 
marinarii au descoperit că Tom 
Nil era „decepționat de viață'1 și 
a devenit de bună voie un Robin
son Crusoe. Tom s-a instalat pe 
insula nelocuită cu trei ani în ur
mă. El a luat cu sine gaz lampant, 
chibrituri, schimburi, săpun etc. El 
se hrănește cu pește, cu castraveți 
și dovleci sălbătici și cu ouă de 
broască țestoasă.

Robinson Crusoe al anului 7967 
nu a vrut să se întoarcă în Noua 
Zeelandă

XIENG-KUANG 4 (Agerpres)
După cum a anunțat postul de 

radio „Vocea Laosului", în pro
vincia Xieng-Kuang a fost consti
tuit Comitetul pentru pace, neutra
litate, conciliere națională și unifi
care; în cadrul unui miting la care 
au luat parte reprezentanți ai tu
turor păturilor populației, precum 
și ai partidelor politice patriotice 
din provincie.

Kennedy este încă influențat de 
vechiul aparat de consilieri și de 
interese care au orientat pînă în 
prezent și politica externă a guver
nelor trecute.

De asemenea, unele ziare ame
ricane ca de pildă „New York 
Times" critică fățiș faptul că pre
ședintele Kennedy a tratat unele 
probleme din capitolul extern al 
mesajului său într-o formă care a- 
mintește întrutotul de limbajul po
liticii de forță al predecesorilor 
săi. Se știe foarte bine că opinia 
publică americană și mondială exa
minează cu deosebită atenție mo
dul în care evoluează relațiile din
tre S.U.A. și U.R.S.S. In mesajul 
său adresat lui Kennedy N. S. 
Hrușciov șira exprimat speranța că 
prin eforturile comune ale celor 
două țări se va putea obține o 
îmbunătățire radicală a relațiilor 
dintre ele. Este cît se poate de 
important dacă tendințele noi în 
determinarea politicii externe a 
S.U.A. vor obține supremația, vor 
învinge inerția veche și dacă în 
Statele Unite cîrma va fi întoarsă 
într-o direcție ■ cu totul opusă poli
ticii agresive a guvernului trecut.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA îPetroșanî, Sic. (Hi, GHeorghîu-Dej яг. Б6. TeL taterurban 322, automat 269.

MOSCOVA. — Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
nîunii Sovietice și Consiliul 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat 
Kliment Voroșilov un mesaj 
salut cu prilejul împlinirii a 80 
ani.

u- 
de 
lui 
de 
de

BONN. — Ministerul de Răz
boi de la Bonn a plasat la uzinele 
suedeze „Bofors" și la filiala Iar 
din Franța o nouă comandă pen
tru rachete antisubmarine „Laura". 
Potrivit relatărilor presei, cu a- 
ceastă rachetă vor fi înzestrate 
contratorpiloarele și navele de 
cortă ale Bundeswehrului.

es-

Te- 
că

SEUL. — Agenția Centrală 
legrafică Coreeană transmite 
1000 de muncitori sud-coreeni, 
care deservesc forțele armate a- 
mericane de la Seul, Pusan și In- 
cion, au organizat demonstrații, ce- 
rînd majorarea salariilor 
nătățirea condițiilor de

și îmbu" 
muncă.

— Agen- 
că 5.000

RIO DE JANEIRO, 
ția France Presse anunță 
de emigranți, venind din nord-estul 
Braziliei, regiunea cea mai săracă 
a țării, sînt blocați pe șoseaua Rio 
pe Janeiro — Bahia, ca urmare a 
ploilor torențiale care s-au abătut 
asupra acestei regiuni transformînd 
căile de comunicație în torente de 
noroi și apă. Patru persoane au și 
murit de foame. i

Tiparul: „6 August'1 — Poligrafie


