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In noaptea pre
mergătoare zilei 
de 8 februarie, ro
tativele de la mo
numentalul Com
binat poligrafic de 
la Casa Scînteii 
și-au început ca

de obicei cîntecul lor obișnuit 
scoțînd în sute de mii, în milioa
ne de exemplare „Scînteia“, „Ro- 
mînia liberă", „Scînteia tineretu
lui", „Munca" și alte ziare atît 
de citite și iubite de oamenii 
muncii. Toate au pe prima pa
gină Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică asupra înde
plinirii planului de stat al R. P. 
Romtne pe anul 1960. Rotativele 
nu și-au încetat încă vuietul și 
primele pachete cu ziare au și 
fost trimise spre diferite colțuri 
ale țării ducînd vestea succeselor 
dobîndite, în primul an al șese- 
nalului, de poporul nostru mun
citor sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Vestea umple de bucurie și în
dreptățită mîndrie inimile oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
Planul producției globale al în
tregii industrii pe anul 1960 a 
fost realizat în proporție de 103,6 
la sută, astfel că producția in
dustrială globală a anului 1960 
a întrecut cu 16,9 la sută nive
lul anului 1959.

Sporirea substanțială a pro 
ducției s-a datorat în primul rînd 
creșterii necontenite a productivi
tății muncii care în comparație 
cu anul 1959 a sporit pe întrea
ga industrie cu 11 la sută. Cu 2 
la sută a fost redus față de anu' 
1959 și prețul de cost.

In cifrele Comunicatului sînt 
cuprinse uriașele realizări ale oa
menilor muncii din țara noastră.

★

Nici un ban 
pentru penalizări
Succesele obținute de minerii 

Văii Jiului în cursul acestui an 
sînt însemnate. De la începutul 
anului și pînă la 7 februarie mi
nerii au extras peste plan 10.818 
tone de cărbune din care peste 
4.340 ' ■ - •
bil.

La 
cărbunele extras în această peri
oadă a fost de bună calitate, în- 
cadrîndu-se în indicii planificați 
la cenușă. Intre 1 și 7 februarie 
la mina Lonea s-au extras peste 
11.600 tone de cărbune cantitate 
care a avut, în urma analizelor 
de laborator, un procentaj de ce
nușă redus cu 2,4 Ia sută față de 
plan. Aceasta înseamnă că mi
nerii loneni beneficiază deja de 
o bonificație egală cu valoarea a 
circa 280 tone de cărbune. O bo
nificație egală cu valoarea a cir
ca 82 tone de cărbune au și mi
nerii de la Uricani, ca urmare a 
faptului că întreaga cantitate de 
cărbune extrasă în februarie a 
avut un procentaj de cenușă re
dus cu 1,1 la sută față de norma 
stabilită.

Colectivele acestor două mine 
luptă acum pentru a da cărbune 
tot mai mult dar și pentru a 
realiza bonificații cit mai mari. 
Lozinca lor este : NICI UN BAN 
PENTRU PENALIZĂRI!

tone, de cărbune cocsifica-

majoritatea exploatărilor

noi înfăptuiri
Muncitorii de la termocentrala din 
Paroșeni, sînt mîndri de contri
buția uzinei lor la îndeplinirea 
planului pe 1960. Din comunicat 
reiese că Direcția Generală a E- 
nergiei Electrice și-a îndeplinit 
planul pe anul 1960 în proporție 
de 100,6 la sută, ceea ce înseam
nă 7.626 milioane kWh. și o rea
lizare de 112 
nul 1959.

Mîndri sînt 
la Hunedoara, 
căror hărnicie 
cut ca planul 
a Siderurgiei să fie realizat 
proporție de 103,5 la sută. Com
parativ cu anul 1959 producția 
de fontă a crescut cu 20 la sută, 
de oțel cu 27 la sută, de laminate 
finite pline cu 53 la sută.

Prilej de mîndrie e Comunica
tul și pentru minerii Văii Jiului, 
pentru toți minerii patriei care au 
dat în primul an al șesenalului 
8.163.000 tone de cărbune înre
gistrând o depășire de plan de
1.7 Ia sută. La baza succeselor 
minerilor a stat creșterea pro
ductivității muncii, urmare a dez
voltării gradului de mecanizare, 
a întrecerii pe profesii care a cu
prins masele largi de mineri, 
maiștri, tehnicieni și ingineri. 
Gradul de mecanizare la trans
portul în 
la sută, 
sută.

Cifrele 
ției Centrale de Statistică asupra 
îndeplinirii planului de stat al 
R. P. Romîne pe anul 1960 oglin
desc și succesele sectorului socia
list al agriculturii. Producția to 
fală la cereale boabe a fost de
9.8 milioane tone, la sfecla de za
hăr de 3,4 milioane tone. O creș
tere substanțială a avut loc și în 
ceea ce privește producția de car
ne care a fost cu circa 60.000 tone 
(greutate vie), mai mare decît în 
anul 1959.

îndeplinirea cu succes a sarci
nilor de plan pe primul an al șe
senalului a dus la sporirea con
siderabilă, a venitului național, la 
creșterea salariului real, precum 
și ia mărirea volumului de măr
furi desfăcute prin unitățile cot- 
merțUluî socialist. După date 
provizorii, venitul național a cres
cut in 1960 cu peste 8 la sută. 
Salariul real cu circa 11 la sută 
în comparație cu anul 1959 și 
circa 18 la sută față de 1958. In 
prețuri curente, volumul desface
rilor de mărfuri prin comerțul so
cialist a fost de 41,5 miliarde leî.

Realizările obținute de oame
nii muncii din patria noastră în 
anul 1960 constituie un imbold 
spre noi succese. Sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, poporul 
nostru muncitor e hotărît să do- 
bîndească noi realizări în tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
partidului.

la sută față de a-

și siderurgiștii de 
Reșița și Călan a 
și pricepere a fă- 
Direcției Generale 

în

abataje a ajuns la 78,9 
iar în galerii la 93 la

din Comunicatul Direc-

Din metal recuperat
Recent, la propunerea sudoru

lui Popescu Ioan II de la sec
ția de reparații termo-mecanice 
a termocentralei Paroșeni un grup 
de muncitori a executat din ma
terial recuperat mai multe scări 
și balustrade metalice pentru a 
face muncitorilor de la barajele 
de captare a apei din Jiu acces 
la stăvilarele montate care în 
timpul iernii trebuie des curățate 
de gheață.

In secția reparații termomeca- 
nice s-au mai evidențiat prin lu
crări economicoase și de calitate

■ mecanicii de la reparația de ca
zane Cernododea Vaier, Dumitrică 
Gheorghe, Slăvei Nicolae și mun
citorii specializați în reparații la 
turbine Jitovanu Iile și Popescu 
Ioan.

■ ing. TRUICA IOAN
I.C.T. Paroșeni 1

ft*

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

MIHERUL ГШШ
Aflînd vestea, Ionel o 

zbughi spre casă și abia 
ținîndu-și respirația șopti :

— Mamă dragă, ști, tă-
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CANDIDAȚI r. D. P

CEI DOI MARIENI

ticu a fost propus din nou 
candidat. S-a terminat a- 
dunarea. Acum trebuie să 
sosească, Stă de votbă cu 
tovarășul învățător Șimo 
și încă cu un tovarăș. Toți 
sînt foarte bucuroși... Ei 
cum îl primim ? Mărioa- 
ră tu nu ai învățat la 
grădiniță o poezie despre 
deputați ?

— Și tu o întrebi pe 
Marioara—interveni Laie, 
frățiorul dintr-a Vl-â. 
Hai, repede, să căutăm 
un ziar că acolo apar me
reu poezii despre depu
tați.

în seara aceea, cînd 
minerul Matei Ioan a fost 
propus candidat al Fron
tului Democrației Popu
lare în circumscripția elec
torală nr. 26, în casa lui 
a fost multă veselie. Cei 
trei copii nu-l slăbeau cu 
felicitările, dar nici cu în
trebările.

— Tăticule, toți depu
tății care au muncit bine 
sînt propuși a doua oa
ră ?... Au fost și ortacii

LICIU LUCIA

(Continuare în pag. 3-a)

Lucrează în același sec
tor al minei Petrila. Unul 
este miner șef de brigadă, 
iar celălalt șef de schimb. 
Se cunosc bine. Se întîl- 
nesc deseori în mină, pe 
stradă. Deși au același 
nume, nu sînt nici frați, 
nici rude.

La amîndoi însă le-a 
fost dat să trăiască — cu 
cîtva timp în urmă — 
aceleași emoții.

...Sala clubului minier 
din Petrila era arhiplină. 
Sute de mineri s-au adu
nat să-și propună candi- 
dații pentru alegerile de 
deputați în sfaturile popu
lare.

Intr-un colț al sălii se 
aflau mai mulți mineri 
din sectorul III al minei 
Petrila. înainte de începe
rea adunării ei discutau 
aprins.

— Orice ar spune cei 
de la II, noi tot în frunte 
o să fim — spunea un 
miner mai în vîrstă. Ați. 
auzit de Cotoară Victor ? 
La el curge cărbunele. 
Numai în trei zile a dat 
aproape 300 de tone peste 
plan. In abatajul lui s-a 
ajuns aproape la zece tone 
de cărbune pe post.

— Dar Marian Simion 
crezi că stă mai slab î — 
interveni un altul mai tî- 
năr. Are și el aproape 
120 tone de cărbune da
te peste plan.

Tînărul inginer 
Mircea, locțiitorul 
de sector care era 
ță, intră în vorbă,

— N-avem brigăzi în 
cărbune sub plan. Toate 
merg bine. Trebuie să ne 
menținem în frunte...

Felea 
șefului 
de fa-

în sală se așternu liniș
tea. Adunarea a început.

— Propun ca în cir
cumscripția electorală nr. 
54 pentru Sfatul popular 
al orașului regional Petro
șani, să candideze tovară
șul Marian Simion.

In sală izbucniră apla
uze.

Propunerile au conti
nuat. '

— Propun candidat 
pentru circumscripția e- 
iectorală nr. 72 pentru 
Sfatul popular regional 
pe tovarășul Marian Io
sif.

Din nou aplauze.
Printre primii care au 

luat cuvîntul a fost mais
trul miner Co stea Tra
ian.

— Eu — a spus Costea 
Traian — îi cunosc pe 
amîndoi. Simion care-i șef 
de brigadă la noi în sec
tor este un miner destoi
nic, știe să-și organizeze 
munca și să lucreze cu oa
menii. Este primul din 
sectorul nostru care lu
crează cu mașina de în
cărcat G.N.L. In produc
ție se situează printre mi
nerii fruntași. La fel este 
și losif, șef de schimb 
tot în sectorul
Depune mult interes 
muncă, ajută brigada 
tru a da cărbune de 
tate.

Dacă pînă acum 
fost cunoscuți cei doi
rieni numai de ortaci și 
vecini, acum îi cunoaște 
întregul oraș. Ei 
sînt propuși . can- ■ 
didați în alegerile 
de la 5 martie. 
Și merită această 
încredere cu pri
sosință. Au do- 
bîndit-o prin fap
te...

Barta Dionisie, miner 
.fruntaș, candidează în 
J circumscripția electora

lă orășenească nr. 7

nostru. 
în 

pen- 
cali-

au 
Ma-

aceste locuri în trecut n-a fost nimic“
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In and puterii populare Petrila, vechea așezare de mineri, s-a transformat într-un oraș în
floritor. Munca minerilor e ușurată de mașini cu o înaltă productivitate. In apartamentele spa
țioase ale noilor blocuri ei se bucură de un confort cum nici n-au îndrăznit să viseze în tre
cut. Minerii au condiții și pentru a-și petrece timpul liber în mod plăcut și folositor. Printre 
lăcașele social-culturale care s-au înălțat în ultimii ani în Petrila se numără și clubul. După 
cum se vede și din clișeu e mare și frumos. Și cînd te gindești că numai cu cîțiva ani în urmă 
pe aceste locuri nu era nimic!
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Mătăsăreanu Mkcea, 
muncitor de transport, 
candidează în circum
scripția nr. 27 pentru 
alegerile în Sfatul popu
lar al orașului Lupeni

Candîdații în nvjlocul 
alegatorilor

De îndată- ce înserarea s-a lă
sat peste orașul petrilenilor gru
puri de cetățeni s au adunat la 
club pentru a sta de .vorbă cu 
candidați! F.D.P. propuși în a- 
dunările populare de către oame
nii muncii.

In mijlocul alegătorilor au fost 
prezenti tov. Pall Irma candidată 
a F.D.P. în alegerile de deputați 
pentru Sfatul popular al orașu-.' 
lui regional Petroșani în circum
scripția electorală nr. 49, Gorbol 
Mihai, candidat al F.D.P. pentru 
alegerile de deputați în Sfatul 
popular al orașului Petrila în cir
cumscripția electorală nr. 1 și 
Foro Ignaț, candidat al F.D.P. 
centru alegerile în Sfatul popu
lar al orașului Petrila, în circum
scripția electorală nr. 2.

In cadrul întîlnirii cetățenii din 
circumscripțiile respective au ve
nit cu numeroase propuneri pri
vind buna gospodărire și înfru
musețare a orașului. Printre al
tele ei au propus să se aducă îm
bunătățiri canalizării de pe stra
da principală care funcționează 
defectuos, să se introducă în oraș 
iluminatul fluorescent, să fie îm
bunătățit iluminatul pe străzile 
de la periferie. De asemenea, ce
tățenii au mai propus să se con
struiască podețe tubulare de ac
ces peste cele două canale de pe 
strada Republicii, să fie întreți
nut în condițiuni igienice bufetul 
Cărbunele ele.

ILIE GHENEA 
corespondent
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LA CASELE ALECATOPULUl — 
a c t i vitate bogată
——------■* ■* _______ __ _____

Ziua alegerilor se apropie. Nu mai e nici o lună, pînă la data 
( cînd oamenii muncii, adevărații stăpîni ai țării, ai destinului lor, 
i se vor prezenta în fața urnelor pentru a alege pe cei mai des* 
I toinici reprezentanți ai lor în organul suprem și în organele lo* 
I cale ale puterii de stat.

Zilele care ne mai despart de 5 martie sînt zile de muncă 
, intensă a celor mai largi mase de oameni ai munciii pentru în

făptuirea sarcinilor sporite de plan pe anul 1961.
In munca de pregătire a alegerilor casele alegătorului ocupă 

un loc important. Ele au devenit importante centre ale muncii 
politice pentru popularizarea realizărilor regimului democrat- 
poputar, pentru popularizarea candidaților F.D.P. propuși de oa
menii muncid pentru alegerile de la 5 martie. In Valea Jiului 
funcționează în prezent 27? case ak alegătorului. Redăm mai jos 
câteva aspecte din activitatea tor.

AGITATORII LA LUCRU

IN FIECARE SEARA

Pe strada ce duce spre mina 
Vulcan săgețile indicatoare, prin
se din loc în loc, arată drumul 
spre casele alegătorului. In Gri- 
vidia, în apropierea minei Vul* 
can. s-a deschis una din casele 
alegătorului din Vulcan. In a- 
cest cartier locuiesc mulți mineri 
яі exploatării și țărani muncitori.

Casa alegătorului ocupă un 
loc important în munca politică 
pe care o desfășoară agitatorii 
organizației de partid din cadrul 
exploatării în rîndul minerilor și 
a celorlalți locuitori din Crivi- 
idia. pentru popularizarea reali
zărilor regimului democrat-popu
lar, pentru mobilizarea alegăto
rilor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru popularizarea candi
daților de deputați ce vor fi aleși 
la 5 martie.

La casa alegătorului din Cri- 
vidia comitetul de partid al mi
nei Vulcan a repartizat peste 100 
de agitatori, membri și candidați 
de partid și tovarăși din activul 
fără de partid, oameni cu o bo
gată experiență în munca politi
că de masă. Agitatorii au fost 
instrulți pentru a desfășura o 
muncă politică eficientă. Li s-a 
indicat să îmbine cît mai strîns 
munca de agitație legată de cam
pania electorală cu mobilizarea 
minerilor la îndeplinirea sarcini
lor sporite de plan pe anul 1961.

Îndrumați de comitetul de 
partid, pe baza programului ca
sei alegătorului, agitatorii au 
desiășurat ăici o bogată și va-

La sfat cu tinerii 
alegători

Amurgul s-a lăsat peste dealu
rile Aninoasei. Spre casa alegăto
rului se îndreptau grupuri de ti
neri muncitori din sectoarele mi
nei, care la alegerile din 5 mar
tie vor vota pentru prima dată. 
Aici, s-au întîlnit cu tovarășul 
Popa Pavel, care candidează pen
tru a doua oară pentru sfatul 
popular al comunei.

Tovarășul Popa Pavel, în cuvin
te simple dar pline de conținut a 
început să vorbească tinerilor des
pre condițiile grele de muncă la 
care erau supuși tinerii în regimul 
burghezo-moșieresc.

— în vremurile trecute — a 
spus tovarășul Popa — tinerii, din 
fragedă copilărie, trebuiau să tru
dească în adîncul pămîntului pen
tru un salariu de mizerie. Amen
zile și bătăile erau la ordinea zi
lei. Tinerii plecau la șut odată cu 
ivirea zorilor zilei și se reîntor
ceau cu noaptea-n cap. Toate aces
tea au rămas însă de domeniul 
trecutului. Regimul nostru demo
crat-popular a creat condiții opti
me de muncă și învățătură tine
rilor. Voi, acei care veți da primul 
vot din viața voastră în alegerile 
de la 5 martie, trebuie să fiți mîn- 
dri și demni de drepturile ce vi 
s-au acordat de către partidul și 
guvernul țării noastre.

N. ENC1U 
corespondent

Prosramel ie o siptnilDi 
a шеі ilegitiidii 
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riată activitate. Agitatorul Pe- 
nescu Petru, de pildă, a ținut r.u 
un mare grup de cetățeni o sea
ră de întrebări și răspunsuri în 
legătură cu decretul cu privire 
la alegeri, vorbind cu acest pri
lej celor prezenți despre marile 
drepturi și libertăți acordate de 
regimul democrat-popular. Intr-o 
altă seară, agitatorul Gol got Ca
rol a ținut o convorbire pe tema 
„Cine sînt deputății noștri" popu- 
iarizînd canclidații de deputați ai 
circumscripțiilor electorale din 
Crividia. In cadrul casei alegă
torului agitatorii popularizează 
pe larg realizările obținute în 
anii regimului democrat-popular 
în înflorirea patriei, succesele 
sfaturilor populare, vorbesc cetă
țenilor despre marile transfor
mări petrecute în ultimii ani în 
orașul Vulcan. Asemenea convor
biri au ținut agitatorii Drăghlcl 
Ioan. Borodi Ioan și alții.

La casa alegătorului a fost in
vitat și tov. Cotoț Iosif, șeful ex
ploatării. El a vorbit despre far
sa alegerilor de altădată, despre 
profundul democratism al siste
mului electoral în regimul demo
crat-popular. Tot în cadrul casei 
alegătorului au fost organizate 
convorbiri cu tinerii care votează 
pentru prima dată, cu gospodi
nele din cartier, cu pensionarii și 
țăranii muncitori. La aceste ac
țiuni întreprinse în caidrul casei 
alegătorului au participat pînă a* 
cum peste 300 de cetățeni. Agita
torii desfășoară o susținută mun
că politică și în cadrul circum 
scripțiilor din cartier. Ei mobili 
zează pe alegători să verifice da
că sînt trecuti pe listele electo
rale. cît și îa întîlnirile dintre 
candidați și alegători.

LUNI 6 februarie: Audiție co
lectivă la radio.

MARȚI 7 februarie : Conferința 
„Dezvoltarea artei dramatice în 
R P R

MIERCURI 8 februarie: Con
ferința: „înflorește Valea Jiului".

JOI 9 februarie: Seară de în
trebări și răspunsuri pe marginea 
legii nr. 9/1952 și a Decretului 
din 1953 cu privire la alegerile 
deputatilor în Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare.

VINERI 10 februarie: Convor
bire pe tema „Dezvoltarea orașu
lui Petroșani în anii puterii popu
lare".

SIMBĂTA 11 februarie: Seară 
literară pe tema: „Alegerile din 
trecut și azi".

DUMINICĂ 12 februarie: Au
diție colectivă la radio (ora 9,00 
Succese ale creației romînești de 
cîntece în anii de democrație 
populară).

Pentru a asigura aplicarea de 
zi cu zi a programului, colecti
vul casei alegătorului a reparti
zat cîte un agitator cu sarcini 
precise care organizează convor
birile sau expun conferințele pre
văzute. De exemplu, de progra
mul din data de 8 februarie au 
răspuns agitatorii Florean R. și 
Bălșan R., iar de organizarea se
rii ІИегаг-э pe tema „Alegerile din 
trecut și azi" răspunde tov. Pri- 
cop Lucia.

—=★=—

De vorbă cu viitorii 
deputati

La casa alergătorului amenajată., 
la clubul sindical al termocen
tralei Paroșeni s-au adunat ieri 
la amiază peste 150 de munci
tori,' gospodine și țărani munci- - 
tori din cartierul Sohodol. Ei, 
s-au întîlnit pentru prima dată 
cu viitorii lor deputați, propuși 
pentru alegerile de la 5 martie.

La întîlnire au fost prezenți 
tovarășii Dina Maria, candidată 
în alegerile pentru Sfatul popu
lar al regiunii Hunedoara, Mlli- 
țescu Gheorghe și Popa Ida, pro
puși candidați în Sfatul popular 
al orașului Vulcan. Candidații 
F.D.P., împreună cu alegătorii au 
discutat despre acțiunile de în
frumusețare a cartierului lor.

De la deschiderea sa, casa alegătorului din Lonea a devenit un puternic centru al muncii 
politice. Alei vin zilnic numeroși cetățeni din Lonea și satele din jur pentru a consulta listele de 
alegători, pentru a cere lămu riri asupra felului in care re vor desfășura alegerile de la 5 martie. 
La casa* alegătorului cetățenii ascultă emisiuni la aparatul de radio, citesc diferite broșuri, ziare, 
luînd cunoștință cu viu interes despre mărețele realizări ale puterii populare.

IN CLIȘEU : La numai citeva minute după ce agitatoarea Ileana Duraina, muncitoare la lăm- 
păria din Jieț, deschisese casa alegătorului, aici s-au prezentat mal mulți alegători, printre care Răs
coleau Petru, țăran muncitor, Gligor Iosif, pensionar, muncitorul vîrstnic Ldrincz Geza care au 
venit să răsfoiască șl să citească materialul documentar cu care este Înzestrată casa alegătorului.

„Casa alegătorului" - scrie cu 
litere mari, roșii pe fond alb de-a- 
supra intrării. Fațada clădirii, 
pavoazată cu drapele purpurii și 
tricolore, cu afișe mari care vor
besc despre marele eveniment din 
viața poporului nostru — alegerile 
de la 5 martie — are un aspect 
sărbătoresc.

Sîntem la casa alegătorului, a- 
menajatâ în clubul central al sin
dicatelor din Lupeni. Cetățeanul 
atras de aspectul sărbătoresc al 
clădirii trecînd pragul casei ale
gătorului rămine plăcut surprins, 
li întîmpină o atmosferă plăcută, 
flori, lozinci. La aparatul de radio 
se aud melodii populare. în jurul 
mesei lungi, așezată în mijlocul 
încăperii zăbovesc mai mulți oa
meni. Răsfoiesc reviste, ziare. Al
ții cercetează listele de alegători 
sau cer lămuriri.

în sală intră un grup de oa
meni.

— Noroc și bine ai venit, Nis- 
tore — a răspuns la salutul unui 
bătrîn cu mustață, agitatorul Ful- 
ga Petru.

După ce își strînseră mîinile. 
agitacorul și-a pus ochelarii și-1 
poftește pe noul venit :

—- Tot pe strada Gheorghe 
Gheorghiu-Dej stai așa-i ?

Apoi, după ce au găsit lista cu 
locuitorii din strada Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, se apleacă amîndoi 
și urmăresc numele celor trecuți.

— H?rța Nistor, 58 de ani și 
Herța Maria, 55 de ani — citește 
agitatorul -- iată că ești trecut 
pe listă.

...De cînd la clubul din Lupeni 
s-a deschis casa alegătorului Ful- 
ga Petru, sau Fulga-baci, cum îi 
spun cei mai mulți, a devenit unul 
dintre cei mai activi agitatori. 
Fulga Petru e pensionar. A lucrat 
în mină 45 de ani. A simțit în 
trecut din plin exploatarea patro
nilor minei, cei care sugeau cu 
sălbăticie sîngele, vlaga minerilor 
și a tuturor muncitorilor. Acum 

^Fulga-baci are cu viață tihnită. 
Trăiește fericit anii bătrâneții

într-una din serile trecute, Ful
ga-baci și alți mineri pensionari 
au avut o întâlnire în cadrul casei 
alegătorului cu tinerii mineri. Unui 
dintre tineri l-a întrebat înaintea 
începerii programului:

— Și cum o mai duceți Fulga- 
baci ?

Bătrînul a tresărit cu voioșie
— Acum ?! Păi cînd am putut 

s-o duc mai bine, băiatule ?
Prin expunerea pe care a făcut-o 

apoi Fulga-baci în fața tinerilor, 
el a găsit suficiente argumente 

pentru a dovedi temeinicia afir
mației sale. Bătunul a vorbit des
pre munca istovitoare, despre via
ța plină de mizerie și umilință a 
minerilor din anii regimului bur
ghezo-moșieresc. A povestit și des
pre farsa alegerilor de altădată. 
A amintit că tinerii de o vârstă cu 
cei prezenți nu aveau dreptul la 
vot. în alegerile de atunci mun
citorii nu aveau dreptul să-și alea
gă reprezentanți de-ai lor. A po
vestit despre metodele de „lămuri
re" folosite de burghezie, de a- 
genții lor electorali, de jandarmi 
care furau votul oamenilor

Apoi bătrînul a vorbit despre 
marile libertăți și drepturi de 
care se bucură oamenii muncii, 
tineretul în regimul democrat-popu
lar, despre însemnătatea alegerilor 
de deputați în organele puterii de 
stat. Expunerea lui Fulga-baci a 
stîrnit un interes deosebit în rân
dul tinerilor.

Aceasta a fost doar una din se
rile din viața casei alegătorului. 
Dar ce bogată este activitatea de 
aici, în fiecare zi I Iată doar cite* 
va spicuiri din programul casei 
alegătorului.

Aici a fost expusă nu de mult o 
conferință despre marile realizări 
ale regimului democrat-popular. 
Intr-o altă seară tov. Utto Ludo
vic, președintele sfatului popular, 
a fost invitat sa vorbească în fața 
alegătorilor despre „Lupeniul de 
ieri și de azi", despre perspectivele 
de dezvoltare ale orașului. S-a 
organizat zilele trecute ți o scară 
literară intitulată „Te slăvim pa
trie dragă" cu care prilej membrii 
colectivului bibliotecii clubului au 
citit din lucrările poeților și scrii
torilor noștri clasici și contempo
rani.

Nu trece o seară fără să se des
fășoare o activitate bogată la casa 
alegătorului. De aceea vin zilnic 
aici, ca la ei acasă, tot mai multi 
cetățeni.

Bogat program 
artistic

O seară obișnuită de iarnă. La 
casa alegătorului nr. 1 din Petrila 
situată intr-una din sălile clubu
lui muncitoresc al sindicatelor din 
Petrila, e animație. Seară de sea
ră vin aici numeroși muncitori.

In perioada premergătoare ale
gerilor, sălile clubului au devenit 
neîncăpătoare. In fiecare dintre ele 
Zilnic au loc activități variate or
ganizate în cadrul casei alegătoru
lui. Intr-una din săli, zeci de băr
bați și femei, tineri și pensio
nari ascultă convorbirea agitato
rului Niculescu Vasile, despre 
„Importanța alegerilor de la 5 
martie". In altă sală, tovarășul Po
pa Gheorghe, activist al Sfatului 
popular al orașului Petrila, vor
bește unui grup de alegători des
pre realizările regimului demo
crat-popular în regiunea Hunedoa
ra.

Aproape de fiecare dată con
ferințele, convorbirile, sînt urmate 
de bogate programe artistice. Co
rul, echipa de dansuri, brigada ar
tistică de agitație prezintă progra
me legate de campania electorală.

lată un fragment dintr-un pro
gram al brigăzii artistice de agi
tație :

Frunzuliță de cicoare
în țară e sărbătoare
De la munte pîn-la marc 1
Frunzuliță de arțari,
Cei mai harnici gospodari 
Ni-i propunem candidați 
Și-i alegem deputați.
După programul brigăzii inti

tulat „Țara e în sărbătoare" to
varășa Marinică Elena a recitat 
poeziile „Partidul", de M. Bresia- 
șu și „Un cintec de slavă" de 
Dan Deșliu. Acest program com
pletat cu dansuri populare ronA- 
nești, cu cîntece ale coriștilor pe- 
trileni, va fi din nou prezentat 
duminică după-amiază în sala de 
spectacole a clubului muncitoresc 
din localitate.
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•PRIMUL VOT
Ciad sondele se-nalță sp re cerul azuriu,
Cind Hunedoara cintă-a șarjei simfonic.
Și cind hidrocentrala Bicaz îșl ține-n frîu 
A apei tumultoasă vijelie,
Ascult uimit și-i simt suflarea 
Titanului care le-a zămislit,
Spre el mă-ndeamnă tainică-chemarea,
Prin el trăiesc eu azi necontenit-.
E Omul Nou, atotfăurito rul
Minunilor firești din țara mea,
El zi de zi aduce viitorul
Aproape, mai aproape, mi ndră stea...
Eu votul prim îl dau cu bucurie 
Constructorului acestor frumuseți. 
Aș vrea ca votul meu acum să fie, 
Intruchipare-a a mii și mii de vieți. 
Votez cu dragoste azi furnalistul, 
Cu-ncredere votez minerul frate. 
Ce diamante din adîncuri scoate. 
Votez în astă zi colectiv istul;
Cuprinși de clocotul nestăvilit al muncit,
Ce se revarsă în orice colț de țară, 
Trăiesc cu ei in fiecare clipă
Și votul lor, îl dau cu d rag, de prima oară 1

MARIN CALIN
lăcătuș — cercul literar Minerul 

Petroșani

NOTÂ De ce se practică numai 
fotbal ?

Este adevărat că fotbalul este 
disciplina sportivă care. se bucu
ră de cea mai mare popularitate. 
Dar în sălile și pe terenurile de 
sport se desfășoară, sub asisten
ța unui mare număr de spectatori 
întreceri și la alte discipline spor
tive, cel puțin tot atît de atră
gătoare ca și fotbalul. Sportul, ca 
parte integrantă a educației co 
muniste, trebuie practicat în to
talitatea disciplinelor lui. Totuși 
în anumite localități din Valea 
Jiului, și în mod deosebit la Ani
noasa. nu se practică decît fot
balul cu toate că sutele de tineri 
de aici îndrăgesc și alte disci
pline sportive. Care este cauza 
acestui fapt ? Cel puțin ia Ani
noasa această cauză este însăși 
poziția membrilor consiliului a- 
sociației sportive Minerul în 
frunte cu președintele Popescu 
DUtnitru LI. care văd... în sport 
numai fotbal. Nimic ele zis, a- 
ceastâ disciplină este îndrăgită 
de aninoseni, iar echipei lor din 
campionatul regional i se acordă 
tot sprijinul. Dar mulți tineri din 
Aninoasa doresc să practice în 
mod organizat și alte discipline 
sportive ca handbal, volei, tenis 
de masă, șah, popice, schi. Nn 
este deci vorba de organizarea 
competițiilor cu întreceri de per 
formanț ă, ci de organizarea unor 
concursuri de casă, la care să fie 
antrenați cît mai multi tineri și 
la toate disciplinele sportive. A- 
vînd în vedere această situație, 
comitetul de partid de la mina 
Aninoasa a luat, nu de mult, în 
discuție activitatea consiliului a- 
soclației sportive Minerul în ca
drul unei plenare lărgite. Parti-

clipanții la plenară au criticat as
pru poziția președintelui Popescu 
Dumitru II și a întregului con
siliu care nu a făcut nimic pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
activității sportive la Aninoasa. 
Consiliul a fost însărcinat să pre
zinte în termen de două săptiă- 
mîni un plan de activitate care 
să prevadă atragerea tineretului la 
practicarea tuturor disciplinelor 
sportive, în mod organizat. Exis
tă toate condițiile ca la Aninoasa 
să se practice și celelalte spor
turi, nu numai fotbal, așa că ho- 
tărîrea comitetului de partid este 
foarte bine, venită și ea va duce 
cu siguranță la practicarea tutu
ror disciplinelor sportive de că
tre tinerii din Aninoasa.

Minerul fruntaș
(Urmare din pag. l-a) 

dumneatale la adunare ?... Au a- 
rătat că dumneata ești miner frun
taș ?... Mi-a spus Puiu Măieruș la 
grădiniță că și mămica lui e can
didată...

Abia tîrziu minerul Matei loan 
a scăpat de răspunsurile pe care 
uneori îi erau destul de greu să 
le dea, căci atunci cind ești mo
dest ți-e greu să vorbești despre 
faptele tale.

în seara aceea, la adunarea 
populară de la sfatul popular, pre
ședintele sindicatului minier din 
Aninoasa, tovarășul Colda Andrei, 
a avut pentru minerul Matei nu
mai cuvinte frumoase : „Tovară
șul Matei e un miner fruntaș la 
lucrările de înaintări, e harnic, 
cinstit, modest și bun organiza
tor".

învățătorul Șimo Iosif, Todo- 
roiu loan, au amintit în adunare 
despre munca depusă de deputatul 
Matei loan, la asfaltarea șoselei, 
la amenajarea de ronduri și spații 
verzi, la îngrădirea curții școlii 
elementare, la... Dar unde nu a 
fost văzut deputatul Matei ? Peste 
tot unde s-au organizat acțiuni de 
folos obștesc.

E tînăr. La 30 de ani Matei 
loan e miner de frunte al Aninoa- 
sei, un deputat activ, un soț și 
tată care zi de zi aduce în cămi
nul său bucuria vieții noi.

Comunistul Biro Carol aste 
unul din muncitorii vîrstnici ai 
U.R.U.M.P. El lucrează in uzină 
de 26 de ani. In urmă cu zece 
ani el a devenit maistru sudor. 
Anii îndelungați de muncă i-au 
format o vastă experiență și o 
înaltă calificare profesională. 
Din experiența ltd maistrul co
munist împărtășește cu dragă 
inimă tinerilor muncitori. Foto
reporterul nostru l-a surprins pe 
maistrul Biro Carol discutînd cu 
sudorii Mardare Vasile și Voi- 
nicescu Gbeorghe despre îmbu
nătățirea continuă a calității pro
duselor secției.

Ce facem cu 
din

Anul trecut, mina Vulcan a 
primit de la cele două preparați! 
bonificații în valoare de peste 
500.000 lei. Aceasta însă nu pen 
tru scăderea procentajului de ce
nușă din cărbune, ci pentru res
pectarea indicilor de umiditate și 
granulație. ,

lntr-un articol la gazeta de pe
rete, apărut încă anul trecut, ingi
nerul șef adjunct al minei Săbău 
loan făcea o analiză a cauzelor 
pentru care exploatarea nu s-a în
cadrat în procentajul de cenușă 
admis. Pe lingă cauzele obiective 
cum sînt: existența unor vechi lu
crări miniere, intercalații mari de 
piatră la unele abataje ale minei, 
mai sînt și alte cauze care dacă 
ar fi fost înlăturate, s-ar fi îmbu
nătățit mult calitatea cărbunelui.

Alegerea șistului la locurile de 
muncă, pușcarea separată a cărbu
nelui, alegerea șistului de pe ben
zile transportoare sînt îndatoriri 
ale brigăzilor care lucrează în căr
bune și ale celor de la separație. 
Și dacă aceste îndatoriri ar fi fost 
îndeplinite cu conștiinciozitate, ca
litatea cărbunelui pe mină s-ar fi 
îmbunătățit simțitor.

Aceasta a fost o constatare a 
conducerii minei, și ea в fost adu-

calitatea cărbunelui, tovarăși 
sectorul I Vulcan ?
să la cunoștința șefilor de sectoare 
la diferite ședințe de lucru. Se -aș
tepta ca situația să șe îmbunătă
țească. Rezultatele din luna ianua
rie privind caltiatea cărbunelui do
vedesc iasă că, din contră, calita
tea cărbunelui la mina Vulcan este 
încă aesatisfăcăcoare.

Pe exploatare procentajul de ce
nușă a fost depășit cu 2,3 la sută, 
ceea ce înseamnă. o pierdere de 
peste 1000 tone de cărbune. Pen
tru aceasta o vină poartă și con
ducerea exploatării care nu a tras 
la răspundere în suficientă măsu
ră conducerile sectoarelor. Răspun
derea principală însă pentru cali
tatea cărbunelui revine conduceri
lor sectoarelor minei.

Sectorul I, de exemplu, stă cel 
mai rău cu calitatea cărbunelui. 
Față de 35,6 la sută planificat la 
cenușă în luna ianuarie s-a ajuns 
la 42,3 la sută. Șeful sectorului 
(inginerul Kovacs Emeric) moti
vează că această situație s-ar da
tora trecerii abatajelor prin multe 
lucrări vechi. Cu toate acestea to
varășul inginer Kovacs Emeric 
recunoaște că s-at fi putut îmbu
nătăți calitatea cărbunelui dacă 
era mai mult interes din partea 
brigăzilor de mineri, a tehnicieni

lor și a maiștrilor mineri. Vina 
principală o poartă unii tehnicieni 
și maiștrii cum sînt Miron Cons
tantin, Brîfizău Ioan, Petrik Alfred, 
Vlăducu Constantin care au mani
festat dezinters față de calitatea 
cărbunelui.

Ce au de gînd șefii de bri
găzi și maiștrii care trebuie să 
controleze și să supravegheze în
treaga producție și calitatea ei ?

Atît șefii de brigăzi, maiștri mi
neri, minerii și ajutorii mineri 
știu că pentru a da cărbune de 
calitate trebuie să respecte indica
ția de a pușca selectiv, de a alege 
șistul vizibil cu mare atenție.

Deși' cam tîrzju, e bine totuși 
că în planul de muncă al comi
tetului de partid s-a prevăzut să 
se analizeze activitatea sectoarelor 
care stau mai slab cu calitatea 
cărbunelui. Acest lucru trebuie să 
se facă cît mai grabnic.

Cu siguranță că dacă comuniștii 
vor lua măsuri și se vor situa în 
fruntea acțiunii pentru a da căr
bune de calitate, lipsurile se vor 
înlătura. Calitatea cărbunelui la 
mina Vulcan poate și trebuie să 
fie îmbunătățită. Există pentru a- 
ceasta toate condițiile I

F. ISTRATE

= PUBLICITATE

O.C.L. Produse Industriale Petroșani, anunță 
cumpărătorii că între 5 februarie și 5 martie 
1961 organizează

LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de țesături 

au fost aprovizionate din abundentă cu :
— PÎNZA ALBITA 80-140 cm:
— PÎNZA NEALBITA 80-140 cm:
— PÎNZA PENTRU CEARȘAFURI ■.
— Ș1FON So-sso cm:
- OLANDINA 80-330 cm:
- INLET ALB $1 COLORAT:
- DAMASC ALB Șl COLORAT: 
— ORADEL 80 cm. ȘI ALTELE.

Vizitați magazinele noastre de țesături și 
cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. I

Preparația cărbunelui Petrila
ține în ziua de 15 februarie 1961, orele 9 la sediul pnpa- :: 

rației un concurs pentru ocuparea unui post de
MAISTRU ELECTRICIAN

Se pot prezenta la concurs cei care au diploma de maistru. ; 
ii sau diploma de absolvire a unei școli tehnice echivalente, sau ■

•• funcția de maistru.
Cererile însoțite de actele necesare se pot depune zilnic 1a >| 

ii sediul preparației cărbunelui Petrila, unde se pot obține infor- ;j 
ți mâții suplimentare.

Exploatarea minieră Lupeni
ține în zilele de 15—16 februarie 1961, orele 9 la sediul' 

exploatării un concurs pentru ocuparea următoarelor posturi;
— maistru principal min ier;
— maistru minier;
— maistru mecanic.

Se pot prezenta la concurs cei care au diploma de maistru, 
sau diploma de absolvire a unei școli tehnice echivalente, sau 
care la data de 1 iulie 1956 aveau o practică de 12 ani In 
funcția de maistru.

Cererile însoțite de actele necesare se pot depune zilnic la 
sediul exploatării miniere Lupeni, unde se pot obține informații 
suplimentare.

!
 întreprinderea de explorări Lupeni ♦

cu sediul în Lupeni str. Avram lancu nr. 1 ?

angajează maiștri mecanici și maiștri sondori t

Doritorii trebuie să posede diploma de maistru în î 
î specialitatea respectivă sau o vechime de 12 ani ca X 
X maistru ia data de 1 iulie 1956. •
t Informații suplimentare la serviciul organizării X 
I muncii al I. E. Lupeni. ♦

♦♦♦»♦♦♦♦ «♦«»<>*♦< ♦♦♦♦•♦o»

întreprinderea Filatura Lupeni
Organizează în ziua de 27 februarie 1961, la sediul între

prinderii, un CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
MAISTRU ÎNTREȚINERE MECANICĂ.

Candidați! trebuie să aibă la bază școala medie tehnică de 
maiștri ori o școală echivalentă sau o practică de 12 ani în func
ția de maistru în specialitatea respectivă.

C.indidații vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
utiității pînă lâ 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 a 

muncii al întreprinderii.

T. P. E. D. M. N..
cu sediul în Lupeni' str.

vram
întreprinderea de explorări

lancu nr. 1 
ANGAJEAZĂ

— maiștri sondori
— sondori șefi granic
— economiști
— contabili

IMEDIAT:
— tehnicieni mecanici
— inginer forai

maiștri mecanici

A-
I■ a
I
1
I■

,î
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MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In dimineața zilei de 9 februa
rie Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a plecat cu un avion 
„IL-18" din Moscova spre Repu
blica Guineea.

La invitația președintelui Seku 
Ture și a guvernului Guineei, 
Leonid Brejnev va face o vizită 
oficială de patru zile în această 
republică.

Leonid Brejnev este însoțit de 
Alexandr Kuznețov, locțiitor al 
ministrului Culturii al U.R.S.S., 
Iakov Malik, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Artemi Aliihanov, vice- 
preșdinte al Comitetului de Stat 
pentru relațiile economice exter
ne de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., Ivan Semi- 
ceastnov, locțiitor al ministrului 
Comerțului! Exterior și alții.

O-

Joi s-a deschis la Moscova
cea de-a IX-a plenară a C.C. al U.T.C.L

MOSCOVA 9 (Agerpres). —
TASS transmite:

Joi s-a deschis la Moscova cea
de-a IX-a plenară a Comitetului
Central al Uniunii Tineretului
Leninist din U.R.S.S. (U.T.C.L.).

Plenara va discuta problema
participării organizațiilor de com-
somol la îndeplinirea 
plenarei din
Comitetului
„Cu privire

A. Kosîghin 
va vizita India
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Alexei Kosîghin, prim-vicepre- 

ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. va vizita India 
în a doua jumătate a lunii fe
bruarie 1961.

Invitația de a vizita India i-a 
fost transmisă lui Alexei Kosî
ghin de primul ministru al In
diei, Jawaharlal Nehru. Alexei 
Kosîghin a primit cu satisfacție 
această invitație.

—O—

hotărîrii
ianuarie (1961) a

Central al P.C.U.S.
la îndeplinirea plar

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

nului de stat și a angajamente
lor socialiste în ce privește pro
ducția și vînzarea către stat a 
produselor agricole și animaliere 
în anul 1960 și cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea conti
nuă a agriculturii".

La lucrările plenarei, 
fost deschise de primul 
al C.C. al U.T.C.L.,

care au 
secretar 
Serghei 

Pavlov, participă un mare număr 
de tineri fruntași din agricultură.

Succese în dezvoltarea economică 
a Poloniei

VARȘOVIA 9 (Agerpres).
Direcția Generală de Statistică 

a R. P. Polone a dat publicității 
comunicatul cu privire la rezul
tatele îndeplinirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
a Poloniei pe anul 1960.

Sarcinile trasate de planul e- 
conomic al Poloniei pe anul 1960 

fost îndeplinite în proporție 
103,8 la sută. In comparație

au 
de

pe anul 1960
cu anul 1959, producția mijloa
celor de producție a crescut cu 
11,5 la suta, producția bunurilor 
de consum cu aproximativ 10,3 
la sută, iar volumul producției 
agricole cu 5,4 la sută.

Concomitent, în comunicat sînt 
publicate rezultatele preliminare 
privind îndeplinirea planului de 
dezvoltare economică a Poloniei 
pe anii 1956—-1960.

O

O I
RIO DE 

preș).
Presa braziliană salută inten

ția președintelui Quadros de a 
lărgi relațiile diplomatice și co
merciale cu țările socialiste. Zia- 
zul conservator „O Jurnal" sub
liniază în articolul său de fond 
că această inițiativă este utilă în- 
.trucît problema desfacerii mărfu
rilor braziliene pe alte piețe este 
importantă pentru economia țării.

„Jornal do Brasil" arată că in
tensificarea comerțului cu țările 
răsăritene ar duce, după părerea

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

N I T I A T
JANEIRO 9 (Ager-

I L A
braziliene,

I V A UT
cercurilor economice 
lâ reducerea deficitului balanței 
comerciale externe și la înlătura
rea multor dificultăți interne ale 
Braziliei.

Ziarul relevă că intențiile pre
ședintelui în această privință nu 
sînt pe placul cercurilor militare 
braziliene care sînt 
de tendințele lui Quadros de 
„revoluționa" politica 
țării.

Trupele guineeze din Congo 

s-au înapoiat la Conakry

CONAKRY 9 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul agenției France Press la 
Conakry s-a înapoiat contingen
tul trupelor guineeze din cadrul 
trupelor O.N.U. din Congo.

După cum se știe guvernele 
unor state africane și asiatice au 
hotărît să-și recheme contingen
tele lor din efectivul trupelor 
O.N.U. aflate în Congo în semn 
de protest împotriva folosirii a- 
cestor trupe pentru înrobirea co
lonială a poporului congolez și 
reprimarea forțelor guvernului 
legal al lui Patrice Lumumba.

Situația din Angola este încordată
LISABONA 9 (Agerpres).
Situația din Angola continuă 

să îămînă încordată. După ce 
autoritățile colonialiste portughe
ze au căutat să ascundă amploa
rea luptelor care s-au desfășurat 
la Luanda, agenția portugheză 
de știri Lusitania recunoaște că 
în cadrul măsurilor represive au 
fost arestate 100 de persoane.

Corespondentul din Lisabona 
al agenției Reuter anunță că „la

Luanda au fost distribuite mani
feste chemînd populația la noi ac
țiuni în diferite locuri din An
gola". Despre distribuirea mani
festelor ă scris și ziarul portu
ghez de seară „Diario Ilustrado".
—_ ----- O-----

IN S. U. A.

----- O

Se înmulțesc accidentele 
de muncă în S.U.A.

NEW YORK 9 (Agerpres).
Potrivit datelor Ministerului 

Muncii al S.U.A. în anul 1960 
au murit în accidente de muncă 
13.800 de muncitori, 1.960.000 au 
devenit infirmi, iar 83.000 dintre 
aceștia și-au pierdut parțial sau 
total capacitatea de a munci.

îngrijorate 
a 
aexternă

Tineretul cuban 
este hotărît să apere 
cuceririle revoluției 
HAVANA 9 (Agerpres).
La 8 februarie, la Havana 

avut loc o mare demonstrație

iarnă 
G.

a 
a 

studenților și elevilor cubani or
ganizată ca o ripostă la încer
cările unui grup de contrarevo
luționari de a împinge tineretul 
la acțiuni ostile revoluției cuba- 
ne. Ziarele cubane au relatat că 
în unmă cu cîteva zile, un avion 
neidentificat a zburat în timpul 
nopții deasupra Havanei arun- 
cînd manifeste contrarevoluționa
re prin care se cere studenților 
să acționeze împotriva guvernu
lui Cubei și împotriva măsurilor 
•sale în domeniul învățămînțului. 

Tineretul participant la demon
strația de la 8 februarie și-a ma
nifestat hotărîrea de a apăra cu
ceririle revoluției, de a lupta, în 
strînsă unitate cu guvernul și 
poporul cuban, pentru înflorirea 
economiei și culturii țării, pen
tru a-i întări capacitatea de a- 
părare.

In cursul mitingului care a a- 
vut loc în piața din apropierea 
Palatului Prezidențial, au luat 
cuvîntul președintele Cubei, Os
valdo Dorticos, ministrul Forțe
lor Armate, Raul Castro și con
ducători ai tineretului cuban. In 
cuvîntarea sa, președintele Dor
ticos a subliniat că dușmanii re
voluției cubane au vrut ca, prin- 
tr-o demonstrație provocatoare a 
tineretului studios, să înceapă o 
etapă nouă în agitația contrare
voluționară. Ei au uitat însă că 
studențimea cubană este o stu- 
dențime revoluționară și că ea 
răspunde numai la chemarea re
voluției.

Ministrul Forțelor Anmate, 
Raul Castro, a relevat o serie de 
fapte care dovedesc participarea 
directă a unor preoți catolici la 
activitatea contrarevoluționară 
subversivă și a chemat pe cubani 
să-și întărească și mai mult uni
tatea revoluționară.

Manevrele de 
din R. F.

BONN 9 (Agerpres).
La 8 februarie în sudul Ger

maniei occidentale s-au terminat 
marile manevre de iarnă la care 
au participat peste 60.000 sol
dați americani, vest-germani și 
francezi. Manevrele au avut ca 
scop verificarea pregătirii 
luptă a trupelor americane din 
Germania occidentală și întări
rea colaborării cu trupele alia- 
ților din cadrul NA.T.O.

In cursul manewrelor s-au e- 
fectuat exerciții de luptă în care 
au fost înscenate „atacuri atomi
ce" ale artileriei și aviației de 
război.

Potrivit relatărilor presei vest- 
germane, manevrele au costat a- 
proximativ 15 milioane mărci în 
care nu intră la socoteală pagu
bele uriașe provocate economiei 
vest-germane.

și

de

Guvernul sprijină organizațiile de extrema dreaptă
— Declarația deputatului I. Siga —

Deputaților în parlament li s-au 
difuzat materiale documentare 
ale Direcției de poliție din prefec
tura Simane în care sînt mențio
nate numele polițiștilor și sumele 
pe care aceștia le-au remis unor 
membri ai diferitelor organizații 
de extremă dreaptă.

Dacă guvernul nu va lua mă
suri hotărîte de luptă împotriva 
terorii organizațiilor de dreapta, 
a declarat Siga, poporul se va 
apăra singur organizînd puterni
ce mitinguri și greve.

Demonstrație împotriva 
segregației rasiale

NEW YORK 9 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției U- 

nited Press International la 8 
februarie în orașul Rock Hill din 
statul Carolina de sud a avut loc 
o demonstrație a populației de 
culoare în semn de protest împo
triva condamnării la închisoare 
a 13 tineri negri sub acuzația de 
a fi luat parte la manifestații an- 
tisegregaționiste. Participanții la 
demonstrație, care au străbătut 
străzile principale ale orașului, 
iputttnd pancarte au condamnat 
de asemenea practicile rasiste ca
re interzic accesul cetățenilor de 
culoare în localurile și magazi
nele rezervate numai albilor.

TOKIO 9 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la 8 februarie 

în Camera Inferioară a Parla
mentului, losio Siga, deputat din 
partea Partidului Comunist din 
Japonia a criticat du asprime po
litica de îngăduință pe care o 
duce guvernul față de organiza
țiile de extremă dreaptă. Siga a 
demascat legăturile poliției, ma
relui capital și partidului libe
ral-democrat
organizațiile de

de guvernămînt cu 
extremă dreaptă.

O nouă încercare a
TOKIO 9 (Agerpres).
Numai cîteva zile după ce a 

fost săvîrșit un act terorist împo
triva familiei editorului revistei 
japoneze „Tiuo lcoron", Simana- 
ka, la 8 februarie, după cum re
latează agenția France Presse, la 
Tokio s-a anunțat că poliția a 
arestat încă un terorist, care a

organizațiilor teroriste 
încercat să-1 ucidă pe președin
tele Sindicatului învățătorilor din 
Japonia, Takeshi Kobayashi.

Teroristul a pus la cale aten
tatul în legătură cu „Partidul pa
triotic a! marei Japonii" și a 
fost arestat la sediul cartierului 
general al acestui partid fascist.

' ™ ........ ................ ■ -------------- TTTTTTrg^. ----- - --------- —

Comentar extern Teroarea nu poate înăbuși 
lupta tortelor patriotice din Vietnamul de sud

Știrile din Saigon, capitala 
Vietnamului de sud, anunță me
reu razii, arestări, expediții de 
reprimare, asasinate. Citind ase
menea știri, chiar și omul cel 
mai neinițiat în politică își poate 
imagina ce se petrece în acest 
„ținut liber", după cum numește 
propaganda de peste ocean Viet
namul de sud. Denumirea apare 
într-adevăr ca o batjocorire a rea
lității. Aici teroarea și abuzul 
sînt nelimitate. După răscoala 
din noiembrie, clica lui Ngo Dinh* 
Diem s-a dedat la abuzuri și mai 
mari. Sub pretextul „epurării" 
ea efectuează represiuni sîngeroa- 
se. Ngo și camarila lui aplică 
cele mai bestiale metode de ex
terminare a populației. Una din
tre metodele practicate cel mai 
frecvent este bombardarea regiu
nilor „cuprinse de tulburări". In 
provincia ThaKNin, în Valea

Trestiilor și pe podișul muntos 
sute de oameni au fost uciși, mii 
de oameni au rămas fără adă
post și fără mijloace de existență.

Dar, după cum se spune, cu 
baionetele poți face orice vrei, 
însă nu poți să stai pe ele. Te
roarea nu poate înăbuși lupta for
țelor patriotice din Vietnamul de 
sud. „Niciodată pînă acum, scrie 
ziarul francez „Tribune des na
tions", Ngo Dinh Diem nu a a 
vut de făcut față unor focare atît 
de numeroase de rezistență ca în 
prezent". In numeroase regiuni 
ale Vietnamului de sud partiza
nii desfășoară o activitate inten
să. După cum s-a anunțat, au 
avut loc lupte între trupele gu
vernamentale și partizani la nu
mai 30 de km. de Saigon.

Un eveniment important pentru 
patrioții Vienamului de sud a 
fost crearea Frontului național

de eliberare, constituit la o con
ferință a reprezentanților diferi
telor grupări care luptă împotri
va regimului lui Ngo Dinh Diem. 
Cu toate că nu există deocamdată 
știri detailate cu privire la com
ponența acestui front, programul 
lui a devenit cunoscut. Agenția 
„Eliberarea" — organ oficial al 
Frontului național de eliberare 
— a transmis textul Manifestului 
adoptat la conferință. In mani
fest se subliniază că Frontul na
țional de eliberare își propune 
drept sarcină să unească toate 
torțele populare, indiferent de 
concepțiile lor politice, în vede
rea luptei *• .potriva clicii lui 
Ngo Dinh Diem și a stăpînllor 
lui americani, să realizeze inde
pendența, democrația, pacea și 
neutralitatea, să înlesnească reu- 
nificarea pașnică a patriei.
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PR06RAM DE RADIO
11 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,25 Muzică ușoară din țări 
prietene, 10,30 Muzică populară 
mmînească și a minorităților na
ționale, 11,30 Cîntece din țări 
prietene, 1.1,50 Estrada melodii
lor. 12,30 Muzică populară ro- 
mînească, 13,05 Fragmente din 
opera „Portretul vorbitor" de 
Gretry, 14,00 Muzică ușoară, 
15,20 Din muzica popoarelor so
vietice, 15,45 Actualitatea litera
ră în revistele noastre, 16,00 An
sambluri artistice create în anii 
regimului de democrație populară, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Roza vînturilor (reluare), 18,15 
Știința în slujba păcii, 19,15 O- 
pereta „Valea de aur“ de Du- 
naevski, montaj muzical-literar, 
20,12 Muzică de dans, 21,30 Mu
zică populară mexicană, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 14,30 Soliști romînl de mu
zică ușoară, 15,00 Muzică popu
lară din țările balcanice, 16,30 
Cîntece de alegeri, 17,00 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare ro- 
mînești, 17,30 Cronică electorală, 
18,05 Vreau să știu (reluare). 
18,25 Din creația compozitorului 
Elly Roman, 19,30 Pe teme in
ternaționale, 19,40 Interpreți de 
odinioară ai muzicii populare ro- 
mînești, 20,30 Din creația corală 
a compozitorilor din țări socia
liste, 21,30 Moment poetic: Ve
ronica Porumbacu, 21,35 Muzică 
de dans.

CINEMATOGRAFE
11 febra arie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Scrisoare neexpediată; AL. 
ȘAHI A: Un cîntec străbate lu
mea; PETRI LA : Flăcări ia gra
niță; LONEA : Legea e lege; LI- 
VEZENI: Răsfățatul; ANINOA- 
SA: Să prețuim iubirea; LU- 
PENI : Pasărea cerului; BARBA- 
TENI: Casa părintească; URI- 
CÂNI : O zi de odihnă.
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