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C A N D I D A T I Initlniri ale candidaților cu alegatorii

MINER FRUNTAȘ 
ȘI GOSPODAR HARNIC

Stația de cer
cetări pentru se- 
curitatea minieră 
Petroșani a de
venit un puter
nic centru știân- 
țifico-tehnic. Stu
diile întreprinse 
aici au rezolvat 
multe probleme 
grele din mine
ritul țării 
tre. IN 
ȘEU : In 
ratorul de 
liză

Marea Adunare Naționa
lă, tov. Salan Iosif, can
didat în circumscripția re
gională nr. 85, Mișec Pe
tru, Moraru loan, candi
dați în circumscripțiile e- 
lectorale nr. 201, respec
tiv 
nai

zilei de 
spre ci- 
Uricani 
grupuri

Francisc, 
fost dis- 

Ordinul 
clasa a 

Medalia

Numele mineru
lui fruntaș Bartha 
Francisc de la mi
na Petrila este bi
ne cunoscut mine
rilor din Valea 
Jiului și chiar și 
altora din țară. 
Nu odată presa lo
cală și centrală a 
publicat materia
le care au oglin
dit succesele mi
nerilor conduși de 
Bartha 
care a 
tins cu 
Muncii 
Hl-a și
Muncii. In vara anului 1960 el a fost oaspetele 
minerilor din Tatabânya (R.P.U.), participînd la un 
schimb de experiență.

Cu deosebită satisfacție vorbesc de Bartha Fran
cis: minerii Iszlay Mihai, Dobrotescu Ioan, Molnar 
Matei șefi de brigăzi și mulți alții care au învățat 
de la el tainele meseriei de miner.

Din anul 1949 de cînd este șef de brigadă, prin 
mina sa au trecut mulți oameni.

De aceea Bartha Francisc se bucură de încre
derea oamenilor, de stima și respectul minerilor din 
Petrila. în producție Bartha s-a dovedit a fi un bun 
organizator al muncii. Cu dragoste și căldură își aju
tă ortacii, le arată cum trebuie să muncească și pune 
umărul acolo unde crede că-i necesar ajutorul său.

Nu rare au fost cazurile cînd vecini de-ai lui sau 
alți cetățeni cunoscuți cu el, îi cer părerea in diferite 
probleme de gospodărire a orașului Petrila. O femeie 
mai în vîrstă, vecină de-a lui Bartha spune: „'Tre
buie să-ți arunci privirea numai în curte sau să mergi 
odată în casă, că-ți dai seama dacă omu-i gospodar 
ori nu“.

Cu satisfacție și bucurie au primit cetățenii din 
Petrila, prezenți la adunarea populară care a avut 
loc în sala clubului minier din Petrila, propunerea 
ca Bartha Francisc să candideze în alegerile de la 
5 martie în circumscripția electorală nr. 52 Petrila, 
pentru Sfatul popular al orașului regional Petroșani. 

Minerul fruntaș 
Bartha Fr. merită 
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Muncitori forestieri 
fruntași

In parchetele forestiere de la 
Cîmpu lui Neag, muncitorii au 
obținut în luna ianuarie și în pri
ma decadă a lunii februarie a. c. 
realizări sporite. Antrenate în în
trecerea pe profesii, brigăzile com
plexe de la punctele de lucru Va
lea Morii, Siglăul, Gîrbovu și 
Strîmbu au reușit să valorifice o 
cantitate însemnată de lemn de 
diferite sorturi și sa depășească 
sarcinile planificate cu 3—18 la 
sută. In fruntea întrecerii s-au si
tuat brigăzile conduse de tova
rășii Todea Ioan, Costea Vasile 
și Roba Gheorghe.

I. MIHAIASA
muncitor — Cîmpu lui Neag
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Angajament îndeplinit
Cu cîtva timp în unmă, tinerii 

muncitori din secția Il-a a Fila
turii Lupeni s-au angajat să re
ducă cu 0,5 la sută deșeurile la 
fabricarea firelor de mătase. Mun
cind cu atenție, utemiștii Voinea 
Marin,
Gheorghe 
au reușit 
de bobine 
ianuarie a. 
îndeplinit.

V, DOBROIU
muncitor — Filatura Lupeni

Crăiniceanu Ilie, Șlincă 
și Ghiocea Gheorghe 
să centreze cîte 5000 
fără deșeuri. Pe luna 
c. angajamentul a fost

încrederea ce 
acordat.

FLAVIU
1STRATE

s-a

Cu încredere în viitor
în după-amiaza

10 februarie a.c. 
nematograful din 
se îndreptau în 
zeci de cetățeni.

E ora 16. Sala cine
matografului e arhiplină, 
sînt prezenți mineri, ță
rani muncitori intelectuali 
și gospodine, tineri și vîr
stnici — locuitorii noului 
oraș apărut pe harta țării 
în anii regimului demo
crat-popular — Uricani.

Dintr-o dată în . .dă 
izbucnesc aplauze puterni
ce. Privirile se îndreaptă 
spre prezidiul adunării. 
Aici, au luat loc tov. 
Furdui Petru, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al Comitetului re
gional de partid Hunedoa
ra, candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală 
nr. 11 pentru alegerile în

203 ale orașului regio- 
Petroșani.
Scopul adunării noas- 

este acela ca alegăto- 
din Uricani împreună 

cu candidați! F.D.P., pro
puși de ei, să discute pro
blemele unei mai bune 
gospodăriri a localității — 
a arătat deschizînd adu
narea tov. Lazăr David, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
Petroșani, președintele 
Consiliul orășenesc F.D.P. 
Petroșani.

1. DUBEK

tre 
rii
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noas- 
CLI- 
labo- 
ana-

a gazelor 
de mină, tehni
ciană Pozdăres- 
cu Rireta execu
tă analize cu a- 
jutorul aparatu
lui Orsat.
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PAROȘENI

Un cartier termofîcat

(Continuare în pag. 3-a) 
-O----------------

Munca politică de masă 
în campania electorală

Colectivul de propagan
dă și agitație de pe lingă 
Consiliul orășenesc al 
F.D.P., pe baza indicații
lor date de Biroul Comi
tetului orășenesc de partid 
Petroșani, a desfășu
rat o intensă muncă 
politică de masă, mobili- 
zînd mii 
muncii la 
au Ioc în 
torală.

S-a făcut instruirea a 
5.966 agitatori din Va
lea Jiului, ei fiind înar
mați cu cele mai impor
tante probleme. S-a pus 
accentul pe sarcinile ce 
revin în domeniul crește
rii calității producției, a 
productivității muncii, re
ducerii prețului de cost, 
popularizării realizărilor

de oameni ai 
activitățile ce 

campania elec-

regimului democat-popu- 
lar, intensificării activită
ții colectivelor de la case
le alegătorului.

Agitatorii au fost re
partizați pe străzi și gru
puri de case ; la cele 27 
case ale alegătorului din 
Valea Jiului au fost for
mate colective compuse 
din 5—7 tovarăși.

Programele caselor ale
gătorului au cuprins întîl- 
niri între vîrstnici și ti
neri care votează pentru 
prima oară, 
pra 
de

recenzii asu- 
unor cărți, expuneri 
conferințe politice,

IOAN BADEA 
activist de partid

(Continuare 
în pag. 3-a)
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Printre cșle mai importante 
realizări din Valea Jiului un loc 
de frunte ocupă termocentrala din 
Paroșeni. Odată cu termocentrala 
s-a construit și un cartier nou 
care cuprinde un număr de 12 
blocuri moderne du peste 220 a- 
partamente spațioase. Pentru lo
catarii cartierului s-au construit 
în ultimii ani o școală modernă, 
magazine și un dispensar medi- tat, el folosindu se numai la u- 
cal, iar în prezent este în curs de 
amenajare o cantină. Cartierul 
este canalizat, are străzile asfalta
te. iar apartamentele sînf alimen
tate în conditiuni optime cu apă 
potabilă.

Condițiile de viață ale locata
rilor din cartierul termocentralei 
Paroșeni, s-au îmbunătățit și mai 
mult în prima lună a anului cu
rent, prin punerea în funcțiune a 
instalațiilor de termoficare 
apă supraîncălzită în circuit 
chis.

In prima tranșă s a pus 
funcțiune termoficarea la blocu
rile А. В, C, D, N 2, școală, dis
pensar precum și încălzirea gră
tarului RAR de la priza baraju
lui principal de pe Jiu.

Instalațiile de termoficare a 
blocurilor permit reglarea tem
peraturii apei de încălzire prin 
recircularea parțială a acesteia

cu 
în

în
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Tras de coloșii de oțel, trenul aleargă grăbit spre a aju nge la timp la destinație. Și fie 
că e vorba de trenurile de persoane ori de marfă, ele trebuie să meargă cu o precizie de crono
metru. La buna desfășurare a transportului își aduc contribuția și muncitorii Depoului C.F.R. din 
Petroșani. Cu cît calificarea lor este mai înaltă și transportul feroviar se desfășoară în mai bune 
conditiuni. In acest scop, pe un teren viran, s-a construit o școală a personalului C.F.R. care a- 
sigură ridicarea continuă a calificării lui. Clădirea din clișeu cuprinde școala, o bibliotecă și altele.
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cu ajutorul elevatoarelor monta
te la nodurile de comandă, iar în 
interiorul încăperilor reglarea 
temperaturii se poate face după 
dorință cu ajutorul robineților de 
reglare.

In apartamentele termoficate ca 
și în jurul cartierului, atmosfera 
este curată deoarece consumul de 
cărbune și lemn este foarte limi-

nele bucătării unde nu există în
că cuptoare de aragaz sau reșouri.

Apa din rețea poate fi încăl
zită pînă la 150 grade C. Presiu
nea de regim a apei Ia plecarea 
din instalație, este de 8 kg./cmp.

Pentru încălzirea apel se poate 
utiliza după necesități abur de 
potențial scăzut la o presiune cu
prinsă între 1,2—8 atmosfere, ca
re în prealabil a fost folosit în 
instalațiile energetice, lucru prin 
care se realizează și importante 
economii.

Instalațiile de termoficare au 
fost executate de Trustul de con
strucții și montaje energetice — 
grupul de șantiere Paroșeni.

Probele de funcționare ale 
instalațiilor au dat rezultate bu
ne, ele rătnînînd în funcțiune. 
Pînă la sfîrșitul trimestrului I al 
anului curent, este prevăzută pu
nerea în 
la toate 
lariaților 
seni.

ing. ROMUL MUNTEANU
I.C.T. Paroșeni

funcțiune a termoficării 
blocurile cartierului sa- 

termocentralei Păro-
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Activitatea obșteasca 
rodnică

La Uricani, activitatea rodnică 
a comisiei de femei a fost ramar- 
cată de multe ori. Pe tărim ob
ștesc roadele muncii femeilor se 
văd pretutindeni. La sfat, școa
lă, dispensar și în alte locuri 
membrele comisiei de femei din 
Uricani au găsit totdeauna tre
buri la care să dea o mină de a- 
jutor. De exemplu, zilele trecute 
au sprijinit personalul medico- 
sanitar al spitalului din locali
tate pentru a mobiliza cetățenii 
la vaccinări antigripale și anti- 
poliomielitice. De asemenea, ele 
au sprijinit activitatea agitatori
lor pentru a anunța data și lo
cul adunărilor populare care s-au 
ținut cu prilejul desemnării candi- 
daților F.D.P. Acum, membrele 
comisiei de femei printre care se 
numără tovarășele Mogoș Iu- 
liana, Variași Elvira, Lazăr Ma
ria, Crișanovschi Elisabeta, Sfiș- 
tea Elena, Răchițeanu Elena, Bor
za Elisabeta și Matei Aneta se 
străduiesc 
program 
zinte în 
gerL

să pună în scenă un 
artistic pe care să-l pre- 
cinstea apropiatelor a1e-

MIHUȚ MARIA
corespondentă
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In R.P.R. a fost 
construită baza 

economica a 
socialismului
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In zilele noastre este cu totul firească afirmația că Petro- « 
șaniul este centrul cultural al Văii Jiului. Ba mal mult decît atît: 1 
₽ste unul din centrele universitare ale țării. Dar să ne întoar- ț 
cern cu ani în urmă. O asemenea afirmație er fi fost — nici ♦• 
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cern cu ani în urmi. O asemenea afirmație er fi fost — 
maî mult nici mal puțin — decît o batjocură la adresa locali
tății, a oamenilor care viețui au aid. O așa-zisă casă națională 
de cultură (ridicată, bineînțeles, pe spatele muncitorilor, pentru 
că patronii nu aveau nfcl un Interes să facă așa ceva), un ci
nematograf (să-î spunem așa pentru a respecta terminologia mo
dernă), două școli elementare, un hibrid nedefinit numit cînd li
ceu, dnd gimnaziu, (dar numai pentru băieți!) șl cîteva zed 
de cîrclumi bine plasate (din punct de vedere comercial, bine
înțeles) pe cuprinsul orașului — erau f- dorii meniți să ateste, 
chipurile, că pe aceste meleaguri ar exista o viață culturală.

Cele cîteva mH de analfabeți existenți, rarele afișe care a- 
nunțau vreun spectacol dat de vreo trupă de comedianți rătăcită 
pe aici — iată no tablou veridic al Petroșaniului rtcultural“ din 
alte timpuri. Ce ironiei in cadrul așa-zisei case de cultură se 
organizase un curs de dans. Imbuibăților zilei li se părea că 
e singurul lucru ce lipsește minerilor. Rămtnzi și goi, neștiu
torii de carte erau invitați să învețe si danseze!

Am pomenit aceste timpuri pentru a face ca cei ce le-au 
cunoscut să-și aducă aminte de ele (oare este vreun om al mun
cii care le-ar fi putut uita I ?), tar cei tineri care nu le-au trăit, 
să aibă acest ghid simplu pentru a înțelege valoarea uriașelor 
transformări care au avut loc.

Școli de toate gradele nou construite sau lărgite, teatre, bi
blioteci, școală populară de artă, o largă rețea de radioflcare, 
cercuri de artă plastică și literare, universități muncitorești, clu
buri, iată o enumerare succin tă, dar care vorbește de la sine 
despre marile prefaceri înfăptuite de poporul nostru sub condu
cerea partidului, despre faptul că Petroșaniul a devenit cu ade
vărat centrul cultural al Văii Jiului,

Dezvoltarea culturală (șl nu numai cea culturală) a Petro- 
șaniului este o realitate vie, confirmată de faptul că analfabe
tismul a fost complet lichidat încă cu ani în urmă, numărul ele
vilor s-a triplat, cel al artiștilor amatori, ai cititorilor din bi
blioteci a luat proporții, îar despre cel al studenților nu se poate 
vorbi neavînd pe aceste locuri nici un element de comparație, în 
trecut.

■t

Petroșani, numai, 
biblioteci (centra-

...In orașul 
în cadrul a 4 
lă. a Institutului de mine, a clu
bului central al sindicatelor și a 
Societății științelor medicale) e- 
xistă un număr de aproape 
112.000 volwNj oeea ce înseamnă 
că pe fiecare locuitor revin 4,1 
cărți. Dacă socotim și volumele 
din bibliotecile mici, atunci- pe 
fiecare locuitor al orașului sînt 
5 exemplare. In afară de acestea, 
bineînțeles, sînt cărțile (și multe 
la număr !) din bibliotecile per
sonale.

...în orașul Petroșani rulează 
anual cea. 170 filme din care, în 
medie, fiecare locuitor vizionea
ză 32; numărul filmelor viziona
te însă de fiecare locuitor matur 
depășește cifra de 40.

...numai în cursul anului I960 
în orașul Petroșani s-au ținut cî
teva sute de conferințe pe teme 
educative și cultural-științifice, 
seri literare etc. Conferențiarii 
S.R.S.C. au ținut 340 expuneri 
cu o participare de 21.515 persoa
ne. organizația U.T.M. — cea. 
100 conferințe cu 20.000 pârtiei - 
panți, la căminele culturale s-au 
orezentat 43 conferințe la care 
au luat parte 9.124 cetățeni, fi
liala Societății științelor medi
cale în cadrul ședințelor de cer
curi și referate a prezentat a- 
proăpe 500 referate, biblioteca 
centrală a organizat peste 30 ac
țiuni cu măi bine de 5000 partl- 
c'panți. Fiecare locuitor matur, în 
medie, a participat la 7—8 confe
rințe.

...dacă în trecut n-au existat 
decît aproximativ 600 aparate de 
radio, în prezent în orașul Pe
troșani 
și 1550 
seamnă 
He este 
sau difuzor, avînd astfel oosibill- 
tatea să asculte emisiunile pos
turilor de radio.

...de la înființarea sa, Școala 
populară de artă din Petroșani a 
avut cca. 1600 elevi, dintre care 
multi sîrit în prezent instructori 
ai formațiilor artistice, alții ar
tiști amatori sau fac parte din 
colectivele unor teatre profesio
niste. In orașul regional sînt a- 
proape 30 instructori pregătiți de 
școală, pește 200 artiști amatori. 
Școala are în prezent 19 cadre 
didactice care pregătesc elevii ta 
diferite domenii ale artei.

sînt 5.203 aparate radio 
difuzoare. Aceasta în

că aproape fiecare fam!- 
posesoare al unui aparat

PETROȘANI — 
centru cultural al Văii Jiului
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...artiștii din cadrul Cenaclului 
Uniunii Artiștilor Plastici, filiala 
Petroșani, în număr de 15, au e- 
xecutat aproape 300 de lucrări 
originale (llnogravuri, xilogra
vuri, acuatinte, picturi, desene în 
tuși Cu multe din acestea au 
participat la aproape 10 concursuri 
republicane și 5 internaționale, 
obținînd succese frumoase.

...într-un singur an, 1960, „Li
brăria noastră11 din Petroșani a 
vîndut cărți în valoare de 980.000 
lei. reprezentînd peste 200.000 
volume, ceea ce înseamnă că, în 
medie, fiecare locuitor începînd 
de la vîrsta școlară și-a cumpă
rat 10—12 cărți. E de menționat 
faptul că din totalul arătat, va
loarea cărților școlare cumpărate 
are o pondere foarte mică, ținînd 
seama de faptul că manualele 
pentru clasele I—VII s-au dat 
gratuit, ele valorînd mai bine de 
250.000 lei.

Învațamîntul de cultura generala
Ca ta întreaga țară de altfel, 

și în Valea Jiului școala burghe
ză își avea caracteristicile ei. In 
primul rînd ea nu era accesibilă 
pentru popor. Dacă fiii oamenilor 
muncii Izbuteau să urmeze 4 sau 
7 clase primare, apoi liceele erau 
aproape exclusiv pentru copiii ce
lor avuți (O trăsătură a faimoa
selor libertăți bungheze — fiii ce
lor multi erau „liberi11 să rămînă 
analfabeți, să trăiască în obscuran
tism). O altă trăsătură — relie
fată șl la Petroșani — a fost a-

In tulii regimului democrat-popular au fost construite în Valea 
Jiului școli noi la Maleta, Livezeni-Surduc, Bănit», Petrila, Dără- 
ueșfl far la alte școli printre care și la Școala de 7 ani nr. 1 Petro
șani, (ta clișaul alăturat) an fort construite zed de săli noi da clasă.

I

doar cind ne gîndim la 
în trecut în Petroșani 

doar cițiva studenți, dar 
numai în timpul vacan-

ft (alina iu Шаіі 
li Шг-н alt colt al адіііі

Iată clădirile impunătoare ale 
Institutului de mine din Petroșani. 
Sînt construite în -ultimii ani. De 

„ pe colina cu brazi, unde se află 
clădirile, fi se deschide o prive
liște minunată : Petroșaniul cel în
tinerit te privefte prietenos...

Institutul de mine, de la înfiin
țarea sa a pregătit 842 cadre de 
ingineri și 205 tehnicieni care as
tăzi își desfășoară activitatea în 
diferite părți ale țării, contri
buind la înflorirea economiei.

Bilanțul acestor ani e deosebit 
de bogat, 
faptul că 
se găseau 
și aceștia 
felor.

In acest an, cursurile institu
tului sînt urmate de 938 studenți 
ei avînd condiții din cele mai bu
ne pentru învățătură. Laboratoa
rele modern-utilate, căminul cu 
330 locuri, cantina cu 200 locuri, 
sala de sporturi — fac ca viața 
studenților să fie frumoasă.

„In aceste locuri în trecut n-a 
fost nimic", iar azi aici se înfăp
tuiește una din sarcinile trasate 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
partidului: se pregătesc cadre cu 
o înaltă calificare tehnică, capabi
le să rezolve problemele cele mat 
complexe pe care le pune dezvol
tarea industriei noastre socialiste.

Pregătirea ' cadrelor, necesare in
dustriei noastre miniere se face, 
în orașul Petroșani, nu numai la 
Institutul de mine, ci și în cadrul 
Grupului școlar minier, unde a- 
nual sînt pregătite cadre tehnice 
medii, cu un înalt nivel de cultu
ră și profesional. In acest an la șco
lile de maiștri, profesională, cea 
tehnică de topografi învață 683 
elevi. Există un internat cu 160 
de locuri unde elevii beneficiază 
de cazare și masă gratuită. E po
sibil oare să se compare această 
viață cu cea pe care au avut-o In 
trecut ucenicii ? Ar fi absurd. In 
loc de bătăile, umilirile de care 
aveau parte ani de-a rîndul, la pa
troni, de nesiguranța care-i aștepta 
după terminarea uceniciei, azi cei 
ce frecventează această școală și 
altele de seama ei se bucură de 
o grijă deosebită, le stau la îrt- 
demînă toate mijloacele pedago
gice moderne pentru a face cunoș
tință cu tainele științei, pentru a 
însuși cit mai temeinic meseria 
pe care și-au ales-o.

ceea că fetele erau lipsite de po
sibilitatea de a urma școala me
die, cea mai apropiată de Petro
șani era la Deva (O expresie a 
„egalităților11 proclamate de bur
ghezie) .

Pe vremuri în Petroșani erau 
două școli elementare și un liceu 
(hibridul de care am pomenit la 
începutul paginii) cu uu total de 
30 cadre didactice. In școlile de 
cultură generală învățau vreo 
1000 de elevi. Astăzi învață a- 
proape 3000! Mulți dintre aceștia,

Printre cei pes-
te 400 elevi ai
Școlii populare
de artă din Pe-
troșarii, se află
și minerul An
drei Petru din
sectorul III al
minei Petrila. I 
a îndrăgit acor
deonul . Fotore 
porterul l-a sur
prins în timpul 
unui exercițiu

4.000; 4СЕІАІ.І tlFRf tU
SEMNIFICAU PROFUND DEOSEBIȚI
In orașul Petroșani, moștenire 

de la regimul burghezo-moșieresc, 
au rămas 4.000 de analfabeți și 
alte cîteva mii de oameni care nu 
se încadrau oficial în statisticile 
vremii în această categorie, cu 
toate acestea cunoștințele lor nu 
depășeau cu mult limitele unei 
semnături puse anevoie pe listele 
de plată în dreptul unor sume 
mizere pentru truda lor zilnică.

4000 de analfabeți numai în o- 
rașul Petroșani, la o populație 
care nu era de nici 17.000 de su
flete în 1938. Aproape 20 la sută 
din populație !

4000 de spectacole date de Tea
trul de stat din Petroșani, creație 
a regimului democrat-popular. A- 
ceeașt cifră, dar care arată în 
modul cel mai izbitor contrastul 
dintre două lumi! 4000 de spec
tacole vizionate de aproape 
1.200.000 de spectatori, ceea ce 
înseamnă 100.000 pe stagiune, 
deci aproape atît cît e populația 
Văii Jiului!.

Teatrul de stat din Petroșani 
se află în cel de-al 13-lea an al 
existenței sale, la cea de-a 101-a 
premieră. El a devenit un răs- 
pînditor al culturii, prezenttad 
piese din repertoriul clasic uni
versal, cele mai' valoroase creații 
ale dramaturgiei originale și în 
mod deosebit creații ale drama
turgilor contemporani, piese care 
oglindesc eroismul poporului nos
tru condus de partid. Peste 40 la 
sută din repertoriul teatrului o 
reprezintă dramaturgia originală.

In orașul Petroșani, la Școala

— bun al tuturor
adică 264, stat tineri muncitori ca
re fără a părăsi producția urmea
ză cursurile serale.

Cîtă importanță i se acondă 
învățămîntulul de cultură gene
rală, rezultă și din faptul că azi 
numărul școlilor elementare a 
crescut de 4 ori față de trecut: 
sînt 4 școli elementare de 7 ani, 
4 școli elementare de 4 ani, un 
complex al școlii medii cu o sec
ție romînă și alta maghiară. Nu
mărul cadrelor didactice a sporit 
la 318, încluztad și pe cei din 
învățămîntul profesional și supe
rior. In ultimii ani, pe lîngă noile 
construcții, spațiul școlar s-a 
dezvoltat cu 28 săli de clasă, la
boratoare. Printre școlile care 
și-au mărit capacitatea se numă
ră nr. I, 2, 3, cele din Malela 
și Llvezeni. In noul cartier Gh. 
Dimitrov s-a construit o grădini
ță nouă, numărul total al acestor 
așezăminte ta orașul nostru fiind 
de 10. In cartierul Llvezeni este 
în curs de construcție o nouă 
școală modernă cu 16 săli de cla
să, laboratoare etc. In anul șco
lar 1960—1961 s-au distribuit e- 
levilor din clasele I—VII peste 
60.000 manuale în mod gratuit, 
valoarea lor rldicîndu-se la peste 
un stat de milion.

populară de artă, care ființează 
de 8 ani, s-au pregătit zeci de 
cadre de instructori care astăzi 
sînt răspîndlți în întreaga Vale 
a Jiului contribuind prin munca 
lor la pregătirea formațiilor de 
artiști amatori. In prezent școal- 
are peste 400 de elevi. Copii 
oamenilor muncii, tineri munci
tori învață aici zi de zi să de
prindă frumusețile artei, își con
sacră o parte din timpul liber 
muzicii, picturii, artei dramatice, 
școala oferind un vast cîmp de 
activitate. Programul realizat în 
ultimii ani e demonstrat și de 
producțiile școlii, de punerea în 
scenă a unor piese, operete și o- 
pere. Aici, unde în trecut nici 
sensul cuvîntului operă nu putea 
fi pătruns de cei mai mulți, acum 
amatorii montează opera „Țrar 
viata11. E un pas deosebit de ma
re! Intr-un răstimp atît de scurt 
în orașul unde erau 4000 de a- 
nalfabeți se montează un spec
tacol de operă, sute de tineri în
vață muzica, artă plastică și 
dramatică. Numai ta ultimii an! 
formațiile amatoare din Petro
șani au dat 130 de spectacole v’ 
zionate de 26.000 spectatori.

Cele redate sînt numai frîntuii 
din vastul tablou pe care îl pre
zintă azî Petroșaniul pe tărîm 
cultural. Există în oraș o biblio
tecă centrală care dispune de pes
te 25.000 volume, o bibliotecă a 
clubului sindicatelor ■ și biblioteci 
volante care au alte cîteva mîf 
de cărți, există două cinemato
grafe de stat (unul nou construit 
cu 3 ani în urmă), două cinema
tografe sindicale. In anul 1960 
numărul spectatorilor de filme a 
fost de peste 835.000, iar al ci
titorilor care au împrumutat cărți 
de la biblioteci de 17.000.

La acestea se adaugă cenaclul 
artiștilor plastici din Petroșani 
și cercul literar „Minerul11. Des
ime aceste lucruri în trecut nu 
s-a putut vorbi, pe simplul con
siderent că ele n-au existat. Din 
cenaclul U.A.P. s-au ridicat ta
lente autentice, artiștii de aici 
făcînd cunoscute în întreaga țară 
și peste hotare crîmpeie din via
ta trecut s! cea de azi a mi
nerilor exoozițîile deschise la Pe
troșani. I.upeni. Petrila au dus 
în mase frumusețile artei. Lucră- 
ri’e acestea, îzvorîte din realită
țile noi. .au o-ăsît ecou în depăr
tate colturi de lume ca Moscova, 
Ricrq Helsinki. Veneria;

Membrii cercului literar „Mi
nerul11. aoroape 50 la număr, ti
neri creatori, muncitori dornici 
de a activa în domeniul poeziei 
sau nro?ei adesea «i au 'ă»ut 
roade1e strădaniei lor atît în 
ziarul local. în cel . ге":о.Гя’ în 
revistele „Luceafărul1: si „Tribu
na11. Fiecare succes este un semn 
al vieții noi pe care îl trăiește 
tineretul nostru, al dezvoltării 
sale culturale, al dorinței de a 
merge mereu înainte.

Pagină redactată de 
VICTOR FULES1 

Foto: Al. Riegelhaupt
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CU ÎNCREDERE IN VI1TOR
(Urmare din pag. l-a)

Prin cuvinte calde, cei prezenți 
Ja adunare au înfățișat cu min- 
drie transformările petrecute pe 
meleagurile vechiului sat ciobă
nesc Uricani, ca și pe întreg cu
prinsul patriei, în anii puterii 
populare.

— Cu 17 ani în urmă, a arătat 
țăranul muncitor Ciurea Lascu în 
comuna noastră au existat doar 
360 de familii de țărani, care tră
iau în mizerie, lipsiți de lumina 
culturii, de îngrijire medicală. In 
vremea aceea în comuna noastră 
nu se găseau nici sare, chibrituri 
sau petrol. De lumină electrică 
nici vorbă, iar mulți locuitori erau 
analfabeți. Atît tovarășul Ciurea 
Lascu, cit și alegătorii Crișanovs- 
chi Elisabeta, Brici Vasile și alții 
au vorbit cu legitimă mîndrie des
pre realizările regimului democrat- 
popular, despre noul oraș Uricani. 
Ei au amintit că în această loca
litate s-a deschis o mină a cărei 
producție de cărbune cocsificabil 
crește an de an, s-au construit 48 
blocuri moderne, două cămine, 
cantină. în prezent se înalță o 
școală cu 16 săli de clasă.

Cei prezenți nu s-au mărginit 
numai la trecerea în revistă a 
realizărilor, ci au dezbătut amă
nunțit posibilitățile de a obține 
noi succese în gospodărirea comu
nei, fădnd în acest scop numeroa
se propuneri candidaților și. anga- 
jîndu-se să sprijine din plin ac
țiunile sfatului popular.

Tov. Crișanovschi Elisabeta, 
Brici Vasile, Coconeț Vasile, Uju- 
pan Gheorghe, Peșitz Iosif au fă
cut propuneri pentru crearea de 
condiții și mai bune activității 
unităților sanitare, pentru îmbună
tățirea muncii culturale și de de
servire a populației. Ei au propus 
ca blocul nr. 7, unde funcționea
ză în prezent dispensarul medical, 
să fie transformat intr-un spital, 
care să cuprindă o secție de copii 
și o maternitate. Bufetul din ora
șul nou să fie mutat din localul 
actual și in locul lui să se des
chidă cantina pentru salariații mi
nei. Vorbitorii au propus ca în 
localitate să se deschidă o brută
rie, un centru de distribuire a 
buteliilor cu aragaz, o sifonărie, 
iar unitățile O.A.D.L.F. să fie mai 
bine aprovizionate cu legume, ouă

și fructe. Mai mulți vorbitori și-au 
exprimat dorința să se amenajeze în 
localitate o popicărie, să se cons
truiască un nou club, cu săli de 
cinematograf și de repetiții pen
tru formațiile artistice. Tov. Co
coneț Vasile a propus ca aprovi
zionarea cu apă potabilă a orașu
lui să fie îmbunătățită. De ase
menea, a arătat că transportul în 
comun între Uricani — Lupeni se 
desfășoară cu lipsuri și a propus 
să se ia măsuri de îndreptare. 
Tov. Ciurea Lascu a propus să se 
construiască un nou pod, în locul 
podețului existent din fața cine
matografului și să se lărgească 
drumurile în cătunele țărănești.

în încheierea adunării, alegăto
rii au ascultat cu mult interes cu- 
vîntul tov. Furdui Petru. Vorbito
rul a arătat că prin grija partidu
lui nostru în anii următori orașul 
Uricani va cunoaște o înflorire 
continuă. El a chemat cetățenii să 
sprijine acțiunile sfatului populat 
pentru înfrumusețarea comunei, 
prin crearea de zone verzi, prin 
îngrijirea și buna gospodărire a 
noilor cartiere, făcînd ca Orașul 
nou — Uricani să devină un cen
tru muncitoresc tot mai înfloritor.

Munca politică de masă ia campania electorală
(Urmare din pag. l-a)

au-științifice și de popularizare, 
diții colective la radio, programe 
artistice prezentate de echipe de 
amatori, de actori ai Teatrului de 
stat, de elevi ai Școlii populare 
de artă.

Pînă în prezent, pe baza unui 
plan, 20 de formații artistice au 
făcut deplasări la casele alegăto
rului unde au prezentat programe 
atractive.

Un aport însemnat în desfășu
rarea muncii politice de masă l-au 
adus și colectivele stațiilor de radio- 
ficare din Valea Jiului. în urma 
instructajului făcut, , aceste colecti
ve au prezentat zilnic auditorilor 
marile realizări înfăptuite de re
gimul democrat-popular, aspecte 
din activitatea candidaților pro

puși, a agitatorilor, au populari
zat fruntașii în producție.

Colectivele gazetelor de perete 
s-au îngrijit să se publice articole 
care să oglindească succesele ob
ținute în producție în cinstea ale
gerilor, dezvoltarea întreprinderi
lor etc,

Munca cu presa de 
s-a îmbunătățit. Ziarele

majoritate ajung la 
cititori așa că ei

cu

asemenea 
în marea 

timp 
sînt la

2^ PUBLICITATE =

întreprinderea Filatura Lupeai
Organizează in ziua de 27 februarie 1961, la sediul Între

prinderii, un CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST PE 
MAISTRU ÎNTREȚINERE MECANICA.

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.

Candidați! vor depune la serviciul personal «I Invățămînt 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 a 

muncii al întreprinderii.

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 minieri
— maistru mecanic.

Se pot prezenta Ia 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 în 
funcția de maistru.

Cererile Însoțite de actele necesare se pot depune zilnic I* 
sediul exploatării miniere Lupeni, unde se pot obține informații 
suplimentare.

SUMARUL 
revistei „Flacăra ' nr. 6
• Noua victorie a științei so

vietice : satelitul de șase tone și 
jumătate. „Flacăra'1 pune la dis
poziția cititorilor săi o prezentare 
grafică a marilor realizări sovie
tice de pînă acum pe țărîmul cu
ceririi cosmosului.

• „Dincolo de Gara de Nord" 
— un amplu fotoreportaj despre 
stadiul lucrărilor de reconstrucție 
a Căii Grîviței și felul In care se 
va dezvolta acest cartier,

• Eclipsei totale de soare ce 
va avea loc la 15 februarie, „Fla
căra" îl închină două pagini în 
texte și fotografii: cum se va 
produce eclipsa, ce vor putea ve
dea și studia oamenii de știință. 
— De ce doar o dată la 144 de 
ani ? — Astronomii din diferite 
țări vin în Rominfa. — Cum s-au 
pregătit astronomii roniîni.

• Mihai Beniuc acasă și în ac
tivitatea obștească — fotorepor
taj.

• Radioreportaj — schiță de 
Marfa Arsene.

• Cine este Reinhold Schmidt : 
un mistificator sau un paranoic ? 
El afirmă că s-a întilnit cu... 
marțieni și un așa-zis congres 
„științific" îi ascultă palavrele. 
Ce este U.F.D. și ce scopuri ur
mărește. Despre toate acestea ci
tiți foiletonul „Nemaipomenitul 
voiai al domnului Schmidt" de I. 
Coriban.

• Mai tare ca Frankestein — 
este așa-zisa pictură modernă 
occidentală. Cîteva fotografii și 
și un comentariu de Lascăr Se
bastian ne edifică asupra orori
lor ce se intitulează „opere 
artă"

• O alegere sub liberali — 
teva amintiri văzute și trăite 
1. Peltz.

• In pagina de satiră și umor, 
citiți și întîmplările cu haz po
vestite de Virginica Romanovschi.

• Cuvinte încrucișate, sfaturi 
practice, poșta redacției și cîteva

• ■ sfaturi pentru siWtele pline.

lor 
la 
curent cu evenimentele petrecute 
în țară și pește hotare.

în scopul popularizării dezvol
tării economice, culturale etc. a 
Văii Jiului în ultimii ani, colec
tivul de propagandă și agitație a 
confecționat grafioe comparative 
care oglindesc succesele obținute 
în toate domeniile de activitate, 
grafice care au fost expuse pe pa
nouri aflate la locuri vizibile.

Pentru a veni în ajutorul pregă
tirii unui repertoriu cu un con
ținut mai bogat, adecvat, prin Con
siliul local al sindicatelor și Sec
ția de învățămînt și cultură s-au 
făcut instructaje. Drept urmare, 
formațiile artistice au prezentat 
cca. 200 programe închinate ale
gerilor de la 5 martie. Programe 
artistice bogate s-au prezentat la 
Aninoasa, Lonea, Livczcni, Uri-

câni și alte localități cu prilejul 
depunerii candidaturilor sau după 
întîlnirilc dintre candidați și ale
gători.

In scopul îmbunătățirii agitației 
vizuale, s-au repartizat la întreprin
derile și instituțiile din Valea Jiu
lui peste 6000 afișe cu conținut mo
bilizator care cheamă masele de 
oameni ai muncii la realizarea mă
rețelor sarcini puse de partid.

Cu toate aceste realizări, tre
buie arătat că mai sînt și o serie 
de lipsuri ce se cer lichidate. Ast
fel, unele colective ale caselor ale
gătorului nu desfășoară o activita
te continuă, nu toate acțiunile ce 
au loc sînt urmate de programe 
artistice, agitatorii nu întotdeauna 
își desfășoară activitatea la nivelul 
cerințelor.

In scopul îmbunătățirii muncii 
pilitice de masă, se cere din par
tea comitetelor de partid orășe
nești și de la exploatările miniere, 
din partea tuturor organizațiilor 
de bază, să sprijine și să orienteze 
activitatea agitatorilor, a colecti
velor caselor alegătorului, pentru 
ridicarea nivelului muncii politice 
de masă, pentru mobilizarea cu 
succes a tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

de

cî- 
de

Preparația cărbunelui Petrila
ține in ziua de 15 februarie 1961, orele 9 la sediul prepa- 

rației un concurs pentru ocuparea unui post de
MAISTRU ELECTROMECANIC

Se pot prezenta la concurs cei care au diploma de maistru ■ 
sau diploma de absolvire a unei școli tehnice echivalente, ш j 
care la data de 1 iulie 1956 aveau o practică de 12 aed în * 
funcția de maistru. |

Cererile însoțite de actele necesare se pot depune silnic ia | 
sediul preparației cărbunelui Petrila, unde se pot obține tofor- ! 
mâții suplimentare. 1 J

(întreprinderea de explorări Lupeni J
cu sediul în Lupeni str. Avram lancu nr. 1 ♦

angajează maiștri mecanici și maiștri sondori ♦ 
* Doritorii trebuie să posede diploma de maistru în 2 
* specialitatea respectivă sau o vechime de 12 ani ca ; 
f maistru la data de 1 iulie 1956, ț
2 Informații suplimentare la serviciul organizării | 
J muncii al I. E. Lupeni. ț
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Cu sprijinul muncitorilor 
de la LI. R. U. M. P.

...Sub tăietura cuțitului șpanul 
se desfășoară lăsînd bolțul cu o 
față netedă, lucioasă. O fărîmă 
de șpan aruncată cu viteză lo
vește ochiul muncitorului. Medi
cul oculist trebuie să intervină.

...Despicat de bătaia vijelioasă 
a picbamerului, cărbunele se des
prinde din strat căztnd pe crațer. 
Deodată unul din pichamerele în
șirate pe fîșie se oprește. Minerul 
se dă într-o parte căutînd în gra
bă batista. Ceva i a intrat în ochi. 
Și aici medicul trebuie să inter
vină pentru a reda grabnic omu
lui putința de a munci.

Asemenea cazuri se ivesc des
tul de des la spitalul din Petro
șani. La o seamă de intervenții 
intimpinam însă greutăți din lipsa 
unor aparate speciale. Așa de 
pildă, pentru unele intervenții a- 
vent nevoie de un aparat numit 
Pantostat. La spital există un pan
tostat vechi, scos din uz. Văzin- 
du-l m-am gîndit să cer ajutorul 
muncitorilor de la U.R.U.M.P.. ca- 

1 re ne-au sprijinit și în alte ocazii
* pentru repararea lui. Metrologii 
» conduși de ing. Bojenescu Alexan-
♦ dru n-au stat mult pe gloduri și 
? ne-au dat ajutorul cerut. La ve-
* chiul pantostat au fost confecțio- 
I nate mele piese lipsă, s-a pus la 
j punct schema sa de funcționare.
• Zile întregi colectivul acestei sec- 
» ții condus de ing. Bojenescu

1 * Alexandru a studiat aparatul pînă ce
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4
într-o zi Ta adus în secția de spi
tal ca nou.

Altădată s-a ivit problema ascu
țirii electrice a bisturielor fine 
de ochi, piese care se aduceau din 
import. Tov. Vlad Virgil, metro
log la U.R.LJ.M.P., s-a oferit să 
ne execute prin muncă voluntară 
și din material recuperat la uzi
nă un dispozitiv pentru ascuțirea 
acestor bisturie. El l-a și execu
tat. Trebuie să arăt că aici am 
avut și sprijinul activ al tov. dr. 
Vlad Constantin, directorul spita
lului și al chimistei Moșescu L. 
care ne-au asigurat chimicalele ne
cesare electropolizării bisturielor.

Și vă mai spun ceva : în curînd 
secția de oftalmologie va avea și 
un dispozitiv de ionoforeză, cu a- 
jutorul căruia se vor putea intro
duce medicamente direct în țesu
turile ochilor fără injecții, pică
turi etc. Tovarășii de la LLR.U.M. 
Petroșani ne-au promis și în a- 
cest caz sprijinul lor.

, Toate aceste aparate și dispozi
tive, cu care lucrăm datorită aju
torului prietenesc, tovărășesc al ce-t 
lor de la U.R.U.M.P., ne aduc și 
economii bănești, dar mai impor
tante sînt economiile obținute în 
scăderea zilelor de incapacitate a 
celor ce ne solicită ajutorul pen
tru a fi vindecați. A.ceasta-1 prin
cipalul 1

dr. 1OAN EȘANU 
oftalmolog — medic primar

O. C. L. Produse Industriale Petroșani, anunță clientela 
că a pus în vînzare prin toate raioanele specializate, tradițio
nalele

MART«Ș®ARE
Vizitați magazinele noastre bine aprovizionate!
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8,7 milioane locuințe construite 
în 3 ani

(Agerpres). — TASS transmite: 
ani în orașele și localitățile rurale din Uniu- 
construit peste 8,7 milioane de locuințe, în

MOSCOVA 11
In ultimii trei 

nea Sovietică s-au 
timp ce In Statele Unite ale Americii s-au construit în această 
perioadă numai

In 1960 la 
construit peste

4,1 milioane locuințe.
fiecare mie de locuitori în Uniunea Sovietică s-au 
14 locuințe, iar in S.U.A. —
-------- ---- o-------------

7,6.

В

Plenara С. C. 
a luat

(Agerpres). —MOSCOVA 11
TASS transmite: 

La 10 februarie
luat sfîrșit lucrările celei de-a 9-a 
plenare a Comitetului Central al 
U.T.C.E. din U.R.S.S. Plenara a 
discutat problema participării or
ganizațiilor de comsomol la în
deplinirea hotărîrii plenarei din 
ianuarie (1961) a C.C. al P.C.U.S. 
„Cu 
naluî

C. L.

privește producția

4.

la Moscova au

privire la îndeplinirea pla- 
de stat și angajamentelor

al U. T. 
sfîrșit
socialiste în ce
și vînzarea către stat a produse
lor agricole și animaliere în anul 
1960 și cu privire la măsurile 
pentru dezvoltarea continuă a a- 
griculturii".

Plenara C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. a adoptat o hotărîre în 
problema discutată. Plenara a e- 
xaminat de asemenea probleme 
organizatorice.

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

Cuvîntarea căpitanului Galvao
HAVANA 11 (Agerpres).
După cum transmite corespon 

■dentul din Recife al agenției Pren- 
sa Latina, la 10 februarie Aduna
rea Legislativă a statului Per
nambuco a făcut o primire festi
vă căpitanului Enrique Galvao, 
conducătorul insurgenților portu
ghezi.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Galvao a vorbit despre te
roarea care domnește în Portu
galia. El a declarat că Franco în 
Spania și Salazar în Portugalia 

vor menține mult timp 
stabilește 
adversarii

i se acorda azil politic, s-a pre
zentat la sediul Adunării Legis- 
lative însoțit de cîțiva insurgenți 
portughezi care au participat îm
preună cu el la capturarea trans
atlanticului „Santa Maria".

începerea

unitatea 
celor doi

cuvîntării

Legislativă, 
lui Galvao, 
„am politic 
portughez",

„nu se 
deoarece se 
politică între 
•dictatori".

înainte de
lui Galvao, Costa, liderul mino
rității din Adunarea 
a declarat că vizita 
pe care el l-a numit 
reprezentînd poporul
constituie o mare cinste pentru 
Adunarea Legislativă a statului.

Galvao, care a acceptat propu
nerea guvernului brazilian de a

L. I. Brejnev a plecat 
spre Guineea

RABAT 11 (Agerpres). TASS 
transmite:

In dimineața zilei de 11 februa
rie președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., L. I. 
Brejnev, și persoanele care-1 în
soțesc au plecat pe calea aerului 
cu un avion „IL-18" spre Repu
blica Guineea.

Pe aeroportul din Rabat, L. I. 
Brejnev a fost condus de regele 
Marocului Mohammed al V-lea și 
de prințul moștenitor, Mulay 
Hassan.

O-----

La New York

Miting de solidaritate 
cu poporul cuban
NEW YORK 11 (Agerpres). 
„Comitetul de luptă pentru 

atitudine justă față de Cuba"
o 
a 

organizat la New York un miting 
în sprijinul Cubei, la care au 
participat peste o mie de persoa
ne. Participanții la miting au ce
rut ca președintele Kennedy „să 
revizuiască politica dușmănoasă 
dusă de Departamentul de Stat 
față de Cuba". Participanții la 
miting au adoptat o declarație în 
care cer reluarea relațiilor diplo
matice și comerciale cu Cuba și 
anularea interdicției asupra călă
toriilor în Cuba. Poporul cuban, 
se spune în declarație, trebuie 
să-și hotărască singur soarta fă
ră nici un amestec din afară.

Maia (oaiitelolui national indonezian al naiiizanilor jtâiii
DJAKARTA 11 (Agerpres).
La 10 februarie s-a deschis la Djakarta plenara Comitetului na

țional indonezian al partizanilor păcii care va discuta problema ac
tivizării luptei poporului indonezian pentru pace.

In raportul său prezentat la plenară Aminat Hidaiat, președin
ta Comitetului național indonezian al partizanilor păcii a declarat că 
„sarcina principală este să oprim la timp pe agresori, să împiedicăm 
izbucnirea unui război".

La plenară a luat de asemenea cuvîntul Subandrio, ministrul 
Afacerilor Externe al Indoneziei. El a îndemnat la întărirea luptei 
pentru consolidarea păcii și colaborării internaționale. Subandrio a 
subliniat legătura indisolubilă dintre lupta pentru pace și lupta pen
tru independența națională, pentru progres social.

Subandrio a subliniat că pentru asigurarea păcii este necesară 
în primul rînd realizarea dezarmării, încetarea experiențelor cu ar
me nucleare.

La plenară au luat de asemenea cuvîntul Arifin, președintele 
Parlamentului Indoneziei și ministrul Rumambî.

în-

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNATIONALE
Un excepțional succes 
al științei sovietice

Săptămînă care a trecut a
ceput sub semnul puternicului 
xmu internațional prilejuit de ul
tima victorie dobîndită de Uniu
nea Sovietică prin plasarea pe or
bită a celui mai greu satelit ar
tificial al Pămîntului lansat pînă 
мат. Comentatorii presei inter- 

. naționale au fost unanimi în a 
aprecia că lansarea pe orbită a 
unui satelit atît de greu dove- 

• idește încă o dată excepționala 
precizie a calculelor, siguranța 

■ funcționării aparatajului și a di
feritelor aparate telemetrice. Co- 
mentînd lansarea noului satelit 
sovietic al Pămîntului, presa a- 
merfdană a amintit cuvintele spu
se recent de noul președinte al 
S.U.A., Kennedy, că U.R.S.S. „se 

- află în frunte în ceea ce privește 
capacitatea de a plasa pe orbită 

«sateliți mari". La sfîrșitul săptă- 
*rriînii trecute.
Times" scria:
re a căpătat o confirmare senza
țională.

ziarul „New York 
„Această aprecie-

Falimentul „Consiliului 
comisarilor “

Atenția opiniei publice mon- 
dtele continuă să fie concentrată 
spre evenimentele din Congo, un
de de mai bine de jumătate de an 
curgă sînge. In ultima săptămînă 
JBdAGȚIA ȘJ ADMINISTRAȚIA'

situația din această țară s-a a- 
gravat în mod simțitor. Mario
netele colonialiștilor belgieni Mo
butu și Chombe au făcut intense 
pregătiri în vederea unei ofensi
ve împotriva regiunilor controla
te de guvernul legal cu capitala 
la Stanleyville. A fost creat un 
stat major general congolez în 
care rolul de căpetenie îl joacă 
ofițerii belgieni. In tot timpul 
săipțămînii au continuat să so
sească „voluntari" europeni din 
care în prezent este înjghebată o 
„legiune străină".

După ce a restabilit oficial re
lațiile diplomatice cu Belgia, Ka- 
savubu a recurs Ia o ultimă ma
nevră, fonmînd un nou guvern 
marionetă, care a înlocuit „con
siliul comisarilor generali", a că
rui existență s-a dovedit falimen
tară chiar de la începutul ei. In 
legătură cu caracterul acestui 
așa zis „guvern provizoriu" pre
zidat de marioneta Ileo, Josef 
Kasongo, președintele Camerei 
Deputaților a parlamentului con
golez, a declarat că „noul gu
vern" nu este legal, deoarecei el 
nu are mandat din partea orga
nului reprezentativ al poporului 
— parlamentul. De altfel, chiar 
imediat după formarea „noului 
guvern", mai raulți miniștri și-au

dat demisia, declarînd Că ei aii 
fost incluși în acest guvern fără 
aprobarea

Intîlnirea

*

lor.

De Gaulle-Adenauer

relatărilor presei vest-Potrivit 
germane în cadrul convorbirilor 
care au avut loc la Palatul Elysee 
între Adenauer și De Gaulle, un 
loc principal a fost acordat dis
cutării politicii noului guvern a- 
tnerican Kennedy și crearea unor 
mijloace comune pentru a influ
ența această politică în direcția 
dorită de militariștii vest-germani. 
In același timp au fost discutate 
problemele specifice ale așa-numitei 
colaborări europene, pline de contra
dicții care se ascut între blocul 
celor șase în fruntea cărora se 
află Franța și R.F.G. și blocul 
celor 7 la cîrma căruia se află 
Anglia. De fapt, după cum scrie 
ziarul „Frankfurter Algemeine", 
„Bonnul ar dori să stea atît pe 
scaunul francez, cît și pe cel bri
tanic". Dar cea mai nouă Idee a 
lui Adenauer, care prevede unirea 
celor 6 și a celor 7 sub același 
acoperiș al '„Uniunii vamale eu
ropene" nu s-a bucurat de înțe
legere la Paris.

Vizita lui L Brejnev în Africa

Politica externă a Uniunii So
vietice, de prietenie și colaborare 
cu toate țările, de sprijinire și a-

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U.
Africa
cerut țărilor independente din A- 
frica să-ș.i întărească unitatea și 
solidaritatea în fața primejdiei pe 
care o reprezintă 
imperialismul.

Jn cuvîntările 
ții statelor Mali, 
au condamnat politica banditeas
că a țărilor imperialiste în A- 
frica.

colonialismul și

lor reprezentan- 
Guineea, Sudan

pentru
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). 
La Addis Abeba își continuă 

lucrările cea de-a treia sesiune a 
Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Africa. In ședința din 10 fe
bruarie în cursul discuției gene
rale au luat cuvîntul reprezentanți 
ai R.A.U., Mali, Guineei, Suda
nului și altor țării.

Mahmud Riad, conducătorul de
legației Republicii Arabe Unite, a

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

I anglia j Mișcarea pentru renunțarea 
nucleară ia amploare 

a sindicatului s-a pronunțat pen
tru renunțarea unilaterală de că
tre Anglia la arma nucleară. A- 
nul acesta pe ordinea de zi a 
conferinței au fost înscrise 19 re
zoluții în sprijinul acestei cereri 
și numai două rezoluții contra.

In 8 rezoluții conducerea parti
dului laburist este criticată pen
tru că a încercat să renunțe la 
hotărîrile conferinței 
partidului laburist 
rough care, după 
s a pronunțat cu 
voturi pentru ca 
nunțe unilateral la arma nucleară.

unilaterală la arma
LONDRA 11 (Agerpres).
Un număr tot mai mare de 

membri ai Sindicatului național 
al lucrătorilor din comerț și din 
rețeaua de desfacere — unul din 
cele șase sindicate mari din An
glia — cer ca Anglia să renunțe 
unilateral la arma nucleară. A- 
cest lucru reiese din rezoluțiile 
prezentate pentru a fi incluse pe 
ordinea de zi a conferinței anuale 
a acestui sindicat care va avea 
loc între 30 aprilie—1 mai la 
Bournemouth.

Anul trecut în .pofida rezisten
ței pe care au manifestat-o mem
brii conducerii, conferința anuală

anuale a 
de la Scarbo- 
cum se știe, 
majoritate de 

Anglia să re-

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

AuBtralia ] Ritmul construcțiilor 
de locuințe scade catastrofal

CANBERRA 11 (Agerpres).
Din cauza reducerii alocărilor 

financiare pentru construcțiile de 
locuințe, în Australia a început 
să crească rapid numărul munci
torilor constructori care nu mai 
au de lucru.

După cum anunță postul de 
radio Melbourne, la 9 februarie 
reprezentantul Uniunii celor șase 
mari societății de construcții de 
locuințe, a declarat că în ultimele 
două luni societățile au concediat 
2.300 de muncitori și în urmă
toarele două săptămîni vor mai 
fi concediați încă 1.000 de oameni 
El a anunțat, de asemenea, că 
ritmul construcțiilor de locuințe 
scade în mod catastrofal.

In ultimele 2—3 săptămîni sute 
de muncitori din Sydney au fost 
concediați. Federația muncitorilor 
din industria de automobile din 
Australia a cerut Consiliului 
sindicatelor din Australia să al-

jutorare în toate domeniile a ță
rilor din Africa, care șl-au do- 
bîndit independența, și-a găsit o 
nobă expresie în vizita pe care 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., L. I. Brej
nev a făcut-o în Maroc, aflîn- 
du-se în drum spre Guineea. Sa- 
Iutînd această vizită 
Fassi, președintele 
tiqlal, a declarat: 
mult ca contactele 
cătorii celor două 
tre să devină mai dese. Ele ar 
servi cauzei păcii și ar contribui 
la eliberarea popoarelor din Afri
ca de sub jugul colonialist".

Dorința sinceră manifestată de 
popoare de extindere a contacte
lor și de stabilire de relații prie
tenești între toate țările pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
face ca acțiunile acelora care se 
împotrivesc acestui curent să se 
izbească de o ripostă hotărîtă din 
partea opiniei publice internațio
nale. O deosebită indignare a 
stîrnit actul de banditism inter
național la care s-a dedat un a- 
vion militar francez împotriva a- 
vionului în care se afla L. I. 
Brejnev. Ziarele subliniază că nu 
este vorba numai de o violare 
gravă a prevederilor internațio
nale pentru circulația aeriană, ci 
despre o provocare armată împo
triva șefului unui stai! străin.

, Al aii El 
partidului Is- 
„Ne-ar bucura 
dintre condu- 

țări ale noas-

S Ptefrosaal. Sfr. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel interurban 322, automat 269. â

cătuiască o delegație care să facă 
o vizită ministrului de Finanțe, 
Holz, pentru a discuta problema 
concedierilor din industrie. Pre
ședintele Consiliului sindicatelor 
din Australia, Monk, a declarat 
că Consiliul executiv este serios 
îngrijorat de șomajul care a cu
prins cele mai importante ramuri 
ale industriei australiene.

PROGRAM DE RADIO
Sfatul 
de as- / 
dragă, 
de ca-

13 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 

medicului, 8,00 Din presa 
tăzi, 9,30 Tinerețea ne e 
10,00 Muzică romînească
meră, 10,30 Muzică ușoară din 
țări de democrație populară, 11,03 
Fragmente din opera „Freischutz" 
de Weber, 12,00 Să citim împreu
nă : Pagini din. volumul „Afișe 
de bal" de Pop 
Cîntece sovietice, 
cert de estradă, 
din folclorul nou și jocuri popu
lare romînești, 17,15 Jurnal elec
toral, 18,00 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 18,30 
Almanah științific, 19,05 Inter
pret! de frunte, activiști pe 
tărîm obștesc: Arta Florescu, 
20,45 Tribuna Radio : Pacea, pro
blema cea mai arzătoare a timpu
lui nostru, 21,00 Muzică simfo
nică de compozitori romîni, 21,30 
Din lucrările compozitorului Ghe- 
orghe Șoima. PROGRAMUL II. 
14,08 Cîntece de alegeri și jocuri 
ipopulare. 14,30 Muzică de estra
dă. 15,00 Din creația de . operă a 
compozitorilor noștri, 15,35 Mu
zică populară romînească, 
Vorbește Moscova ! 18,50 
cui sîptămînii : ..Cîntă-mi, 
ceteră" de Teodor Bratu, 
Din creația compozitorilor 
de muzică ușoară, 20,10 
crări corale romînești, 21,30 Me
dalion Shakespeare. Prezintă Mih- 
nea Gheorghiu, 21,55 Album de 
melodii.

Simion,
15,10

16,00

12,45
Con- 

Cîntece

16,30 
Cînte- 
cîntsă, 
19,40 

noștri 
Prelu-
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CINEMATOGRAFE
13 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Fiul meu se însoară; AL. 
SAHIA : Oameni și stînci; MUN
CITORESC : Casa părintească; 
PETRILA : Flăcări la graniță; 
LONEA : Sînge alb; ANINOASA : 
Pasărea cerului; CRIVIDIA : Dra
goste pe note; LUPENI : O zi de 
odihnă; URICANI : Oameni cu 
aripi.
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