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' CETĂȚENI!
Vizitați centrele de afișare a 

listelor de alegători.
Verificați dacă ați fost înscriși 

în listele de alegători.

Pentru înflorirea 
pentru pace

In întreaga tară, milioanele de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate. • întâmpină, înțr-o atmosferă 
de puternică însuflețire, apropia
tele alegeri de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și sfa
turile populare. In, uzine și fa
brici, muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii desfășoară cu succes lupta 
pentru realizarea prevederilor ce
lui de-al doilea an al planului de 
6 ani, concentrîndu-și eforturile 
spre ridicarea nivelului tehnic al 
producției, creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. La sate se fac intense 
pregătiri pentru campania agrico
lă de primăvară de care depinde 
belșugul recoltei din acest an.

Ne mai despart numai două săp
tămâni de ziua alegerilor. In în 
treaga țară au loc zeci de mii de 
întâlniri între candidați și alegă
tori.

Ieri, cetățenii patriei noastre au 
luat cunoștință cu viu interes și 
satisfacție de Manifestul Consiliu
lui Central al Frontului Democra
ției Populare, document de mare 
însemnătate politică.

Ce contrast izbitor între mani
festul cu care se adresează po
porului forțele patriotice înmă
nuncheate în cadrul F.D.P. și pro
gramele electorale din trecut ale 
partidelor bungnezo-moșierești! 
Qamenii mai vîrstnici își amintesc 
ЧЙ demagogia deșănțată; ae pro
misiunile amăgitoare cu care par
tidele burgheze porneau la „vînă- 
toare de voturi".

Deosebirea ca de la cer la pă- 
ffitnt "dintre Manifestul' Consiliu
lui Central al F.D.P. și manifestele 
demagogice și diversioniste ale 
partidelor burgheze reflectă grăi
tor deosebirea fundamentală din
tre democrația socialistă și așa- 
zisa „democrație" burgheză. Citind 
Manifestul F.D.P., alegătorul va 
găsi, în locul vorbelor aruncate în 
vînt și al făgăduielilor de care 
erau pline manifestele electorale 
în trecut, nenumărate fapte care 
ilustrează grăitor marile progrese 
realizate de țara noastră în pe
rioada care a trecut de la ultimele 
alegeri. Iată, cu patru ani în 
urmă, în ianuarie 1957, Manifestul 
F.D.P. chema poporul să sprijine 
prin munca și votul său progra
mul de înfăptuiri stabilit de cel 
de-al II-lea Congres al P.M.R. 
Azi, acest program de înfăptuiri 
a devenit realitate, iar multe din 
cele mai însemnate prevederi ale 
sale au fost împlinite înainte de 
termen și depășite.

In Rotnînia a învins socialismul. 
In țara noastră nu mai sînt nici 
capitaliști, nici moșieri, nici chîa-

patriei socialiste, 
și bunastare
buri. A fost înlăturată pentru tot
deauna exploatarea omului de că
tre om. Poporul muncitor este 
deplin stăpîn pe munca lui, stăpîn 
in (ara sa liberă și independentă.

Manifestul F.D.P. este o dare de 
seamă, un raport pe care Fron
tul Democrației Populare îl pre
zintă în fa{a poporului cu pri
vire la activitatea desfășurată în 
perioada care a trecut de la ul
timele alegeri. Prin legile și mă
surile adoptate în problemele esen
țiale ale politicii țării, Marea A- 
dunare Națională, guvernul și-au 
îndeplinit cu cinste misiunea în
credințată de popor. Fiecare ci
fră, fiecare rînd al Manifestului 
evocă realizări cunoscute tuturor, 
cuceriri care au intrat în viața de 
zi cu zi a oamenilor muncii. Po
porul nostru s-a convins pe baza 
propriei sale experiențe că între 
vorbele și faptele partidului nu 
există deosebire, că de fiecare dată 
cuvîntul partidului devine faptă. 
Producția industriei noastre între
ce azi.de 5 ori nivelul dinainte de 
război. Oamenilor muncii le inspi
ră o profundă încredere că ceea ce 
cu 4 ani în urmă era înscris 
ca obiectiv și sarcini în Manifes
tul F.D.P. dinaintea alegerilor din 
1957 este întruchipat azi în reali
tăți concretizate în sute de fabrici, 
uzine, centrale electrice, mine, noi 
sau modernizate, în schimbarea în
fățișării satelor, în sporirea pro 
ducției agricole. Cea mai mare 
parte a țărănimii jHpășit pe calea 
arătată de partid — calea agricul
turii socialiste.

Muncitorii, țăranii, intelectualii 
simt tot mai puternic că tot ceea 
ce se înfăptuiește azi în țara noas
tră este spre binele și în folosul 
lor. Pe măsura dezvoltării econo
miei naționale, pe măsura realiză
rilor obținute zi ide zi în fabrici, 
în uzine, pe ogoare, se îmbunătă
țește traiul oamenilor muncii. Spo
rirea salariilor și pensiilor, intro
ducerea alocației de stat pentru 
copii, micșorarea sau desființarea 
impozitelor pe salarii, reducerile de 
prețuri, zecile de mii de apar
tamente nai. cartiere întregi de 
locuințe ce se ridică în mai toate 
orașele, dezvoltarea învățămîntu- 
lui, îmbunătățirea continuă a a- 
provizionării populației, grija pen
tru sănătatea publică, mai buna 
gospodărire a orașelor și satelor — 
toate acestea se răsfrâng în viața 
fiecărei familii.

An de an, țara noastră, menți
nută veacuri de-a rîndul în înapo
iere economică, înaintează rapid pe 
calea progresului; oamenii muncii 
trăiesc din ce în ce mai bine. Tre- 
cînd în revistă marile sale înfăp

(Continuare în pag. 3-a)

întâlniri ale candidaților cu alegătorii j
La căminul cultural
La masa prezidiului au luat loc 

tovarășii Furdui Petru, Bardocz 
Vasile și tânărul Manolescu Ilie, 
candidați ai F.D.P. în alegerile dc 
la 5 martie.

Scopul adunării era de a dis
cuta împreună — candidații și a- 
legătorii — problemele de interes 
obștesc ale comunei. Au luat cu
vîntul mai mulți participanți.

— Frumoase sînt realizările 
pină acum din comuna noastră 
a spus tov, Pavelionescu loan, 
problemă importantă este însă
ceea de a înlocui și la noi lumina 
lămpilor de petrol cu lumina be
cului electric.

Vorbitorii au arătat că ar fi bi
ne să se doteze căminul cultural 
cu un aparat de proiecție cinema
tografică și un aparat de radio.

Muncitorul Manolescu Ioan, a 
arătat

♦

♦
♦
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din Cîmpu lui Neag 
autobuz de transport pe ruta 
Cîmpu lui Neag — Lupeni sau 
Cîmpu lui Neag — Uricani de ♦
cel puțin două ori pe săptămînă. *

A luat apoi cuvîntul candida- T 
tul Bardocz Vasile.

— Cu sprijinul dv. vom realiza ; 
multe — a spus vorbitorul. în * 
privința problemelor ridicate se ♦ 
vor lua măsuri pentru introducerea j 
autobuzului, înzestrarea dispensa- * 
rului medical cu utilaj modern și J 
încadrarea lui cu un felcer, do- • 
tarea căminului cultural cu un a- j 
parat de radio și de proiecție. Și ț 
celelalte probleme, în limita po- ț 
sibilităților, de asemenea vor fi * 
soluționate.

Cei peste 300 de cetățeni care î 
au luat parte la adunare au plecat | . . . ț

i
mulțumiți.

CORNEA TITUS 
corespondent

Noi propuneri la Aninoasa
necesitatea introducerii unui

ANDREI ELENA- președin
tele Tribunalului popular Petro
șani candidează în chcums- 
cripția electorală orășenească 
nr. 25 a Sfatului popular al 

orașului Petroșani
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La 
casele 
continuă să aibă loc întâlniri în
tre candidații Frontului Democra
ției Populare în alegerile de la 5 
martie și alegători.

Intr-una din serile trecute, 
sala clubului, alegătorii s-au 
tîlnit cu tov. Țanczer Geza, 
cretarul comitetului de partid al 
minei Aninoasa, candidat în cir
cumscripția electorală orășenească 
Petroșani nr. 98 și comunală nr. 
21, învățătorul Șimo Iosif, candi
dat în circumscripția electorală 
comunală nr. 20 și cu strungarul 
Blag Teofil. Cu acest prilej alegă
torii au discutat numeroase pro
bleme care se cer rezolvate.

Minerul Botin Gheoaghe a ară
tat că aninosenit au o sală de 
spectacole destul de frumoasă dar 
care nu mai face față actualelor

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

Agitatorul vorbește cu însufle
țire. Din cînd în cînd își aruncă 
privirea pe ziar, apoi continuă :

— Realizări mărețe, 
care ne 
bilanțul 
alegerile 
jur. Vă 
locuri cu ani în urmă ? Se scăldau 
rațele prin bălți. Acum: aici se 
înalță 55 de blocuri moderne, cu 
sute de apartamente.

club, la sfatul popular, la 
alegătorului din Aninoasa

in 
îti- 
se-

înfăptuiri 
dau parcă aripi — iată 
cu care ne prezentăm la 
din 5 martie. Priviți în 

amintiți ce era pe aceste

In primele ore ale dimineții de 17 februarie cînd au sosit ziarele la chioșcul de difuzare a pre
sei primii cumpărători s-au și oprit să răsfoiască ziarul, citind cu atenție Manifestul Consiliului Cen
tral al Frontnlui Democrației Populare, Clișeul de față reprezintă un asemenea moment.

cerințe. Aici există de asemenea i 
o sală de cultură modernă ridi- 1 
cată în anîî puterii populare — • 
dar care nu e folosită în întregi- ț 
me în scopul pentru care a fost ♦ 
creată. Să fie mutat din acest lo- ? 
cal de cultură bufetul expres și * 
să se amenajeze în locul lui biblio- î 
teca noastră care are
19.000 de volume. _

— în spatele clubului e un loc ♦ 
viran care stă fără rost d_ .—IA . 
vreme
Costinaș Macarie. Propun să pu- * 
nem cu toții mina și să amenajăm * 
aici pentru vară un solar pentru 
copiii noștri.

S-au făcut și alte propuneri 
privind înființarea unui curs seral 
pentru clasele V—VII, înfrumuse
țarea cartierului din susul comu
nei și altele.

LICIU LUCIA

aproape i

. ___ ___ de multă ♦
a spus minerul pensionat *

ț
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șg mkindrbe
Apoi agitatorul continuă să < 

tească din ziar despre marile vie- » 
torii repurtate de întregul nostru T 
popor în făurirea vieții noi — * 
victorii consemnate în Manifestul * 
Consiliului Central al F.D.P. ;

Cuvintele sînt ascultate cu in- ♦ 
teres, sorbite cu nesaț de toți cei • 
prezenți — constructori, tineri și ? 
vîrstnici din echipa de zidari a • 
lui Froșt Ștefan, una din echipele J 
fruntașe ale șantierului de cons- ț 
trucții din Livezeni. Agitatorul, < 
maistrul comunist Nistor Aurel a ț 
venit în această dimineață mai ’ 
devreme pentru a discuta cu mun
citorii din această echipă despre ? 
’' ■' ■ — ......... — ’ aț J

. I tn 4
♦

♦

Manifestul Consiliului Central 
F.D P. apărut cu o zi înainte 
presă.

♦
ci- І

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Tehnicianul ANA FERDI
NAND, secretarul comitetului 
de partid al minei Lupeni, a 
fost propus candi'dat 
cumscripția electorală 
a Sfatului popular al

Lupeni

în cir- 
nr. 74 

orașului
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Muncitorul BLAG TEOFIL, 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 22 a Sfatului 
popular al comunei Aninoasa

- -- ------------■= —- Ж

A 3-a sesiune știinfifică a cadrelor cMuctice 
de la I. M. P.

Ieri dimineață s-a deschis la 
Institutul de mine din Petroșani 
cea de-a 3-a sesiune științifică a 
cadrelor didactice. La lucrările se
siunii participă ingineri și tehni
cieni din aproape toate centrele 
miniere și institutele de cercetări 
miniere din întreaga țară, un mare 
număr de studenți și ingineri ab
solvenți ai institutului. La festi
vitatea de deschidere a luat parte 
de asemenea tov. Vîjdea Gheor- 
ghe, secretar al Comitetului oră
șenesc regional "de partid Petro
șani. în cuvîntul său de deschidere 
tovarășul prof. ing. Kovacs Ștefan," 
rectorul institutului a subliniat în-

seninătatea actualei sesiuni care 
prin lucrările sale este strîns le
gată de problemele practice ale 
dezvoltării mineritului în țara 
noastră. în sesiune vor fi prezen
tate 50 de comunicări științifice 
ale cadrelor didactice din insti
tut.

A urmat apoi prezentarea comu
nicării „Sarcinile trasate de Con
gresul al IlI-lea ăl P.M.R, cu pri
vire la dezvoltarea industriei mi
niere din R.P.R. în anii șeșenalu- 
lui“ alcătuită de un colectiv în 
frunte cu tov. conferențiar Tomes- 
cu Ilie

Lucrările sesiunii condouă azi.

azi.de
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CINSTE HARNI

In pas cu dezvoltarea industrială a Văii Jiului

f

Ziua de 19 februarie, prima duminică după 16 februarie 
t 1961, dată la care s-au împlinit 28 de ani de la eroicele lupte 

ale ceferiștilor din 1933, poporul nostru o consacră sărbătoririi 
Zilei ceferiștilor. Semn al înaltei prețuiri de care se bucură fe
roviarii patriei noastre, sărbătorirea Zilei ceferiștilor constituie 
pentru muncitorii și tehnicienii căilor ferate un puternic imbold 
in munca lor de înaltă răspundere pentru bana desfășurare a 
transporturilor, pentru dezvoltare* ți continua înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Purtînd o glorioasă tradiție
In marele și entuziastul efort 

al întregului nostru popor pentru 
înfăptuirea socialismului, munci
torimea ceferistă ocupă un loc de 
frunte. Patria noastră se învest- 
mîntează în minunata haină a unei 
economii înfloritoare, care-i schim
bă peisajul și înalță viața oame
nilor ei. La Hunedoara se înalță 
noi coloși ai fontei și oțelului» în 
Valea Jiului producția minelor 
crește. Onești, Roznov, Blcaz, 
Brașov, Roman sau Galați sînt 
nume de localități care în min
tea noastră se asociază cu puter
nice industrii ale chimiei și e- 
nergiei electrice, ale oțelului șt 
construcției de mașini. Ca într-o 
minunată grădină, pe întinsul ță
rii înfloresc mari obiective ale in
dustriei socialiste, rod al politi
cii înțelepte a partidului ce con
duce cu mînă sigură harnicul po 
por spre bunăstare și progres.

Dacă oțelarul hunedorean simte 
aproape brațul puternic al mine
rului din Valea Jiului, dacă oțe
lul lui se transformă în strunguri 
sau nave, în mașini electrice sau 
tractoare, dacă superfosfații Nă
vodarilor ajung la timp pe ogoa
re, mărindu-le fertilitatea, dacă 
întreaga economie națională se 
încheagă într-un tot unitar, a- 
ceasta o datorăm harnicului de
tașament al muncitorimii ceferiste.

Pe ger sau arșiță, în zi sau 
miez de noapte, drumul de oțel al 
rețelei feroviare e scrutat mereu 
de ochiul ager al mecanicului de 
locomotivă, al celorlalți ceferiști, 

Punind cu sete umărul la con
struirea vieții noi, socialiste, mun
citorii ceferiști continuă glorioa
sa tradiție a înaintașilor lor, ca
re în 1933 au înroșit cu sîngele 
lor caldarîmul Griviței. Acum 28 
de ani, înfruntând eroic teroarea 
zbirilor burgheziei și moșierimii. 
muncitorii ceferiști 
eroic Ia luptă, sub 
partidului comunist, 
curbelor de sacrificiu 
guvernul claselor 
căuta să arunce 
truoasei crize economice care se 
abătuse asupra lumH capitaliste 
pe umerii proletariatului, ai ma-

—=★=—

s-au ridicat 
conducerea 
împotriva 
prin care 

stăpînitoare 
efectele dezas-

Alo cabina !...
— Alo cabina l Notează ; Cu 

numărul 265 iese din stație trenul 
2667 de la linia 4-a spre Livezenî. 
Impiegatul de mișcare Basarab 
Simion, (în clișeu) unul din cel 
mal destoinici tehnicieni ai sta
ției Petroșani, anunță aproape cu 
aceleași cuvinte mersul a zeci de 
trenuri pe zi. Apoi, după fiecare 
anunț, merge la blocul de coman

•: лі.

dă manevrînd despiedicarea par
curselor. Este un aspect obișnuit 
din munca feroviarilor, dar care 
are o importanță deosebită în a- 
sigurarea bunei desfășurări a 
circulației pe caile ferate. Ase
menea iul Basarab Simion, toți 
cei care au răspundere în aCest 
domeniu, se achită cu cinste de 
sarcinile ce le au...
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selor muncitoare. Depășind cadrul 
unor revendicări economice, gre
vele ceferiștilor din 1933 au con
stituit o puternică afirmare a ho- 
tărîrii de luptă a clasei noastre 
muncitoare împotriva înfeudării 
țării de către marile monopoluri 
din apus, împotriva războiului 
antisovietic pe care cercurile im
perialiste și slugile lor îl puneau la 
cale. Evenimentele din 1933 au o- 
glmdit hotărirea clasei noastre 
muncitoare de a lupta pînă la victo
rie Împotriva exploatării capita
liste, pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru construirea 
socialismului.

Sîngele vărsat eroic de munci
torii ceferiști în februarie 1933 
n-a fost zadarnic. Poporul nostru, 
condus de partid, devenit stăpîn 
pe munca și destinele sale, îșî 
construiește liber o viață nouă, 
prosperă. Planul de 6 ani și li
niile directoare ale programului 
de dezvoltare a economiei națio
nale în perspectivă însuflețesc po
porul nostru, îi dau aripi în lupta 
pentru desăvîrșirea ccnstrucției 
socialiste. In această luptă mun
citorii ceferiști, continuatori vred
nici ai glorioaselor tradiții ale 
înaintașilor lor, își unesc cu entu
ziasm forțele cu toți cel ce mun
cesc din patria noastră în marea 
operă de construire a vieții noi.

ției Lupeni a

t

9
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fi Cazan 
de la revi- 

controlează 
funcționare

a îmbunătățirii și modernl- 
sale fără o creștere prea 

a capacității sale statice. In 
scop, încă în anul curent

(
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Stația Petro 
șani se moderni 
zează an de an 
De curind au fost 
instalate primele 
aparate de verifi
cat frînele garni
turilor, aparate 
care contribuie la 
scurtarea timpilor 
de compunere 
descompunere 
garniturilor 
tren. IN CLIȘEU: 
Tehnicienii Susan 
loan 
Ioan 
zie, 
buna 
a noilor aparate.

de încăperi

Depoul de lo
comotive C. F. R. 
Petroșani. Pe un 
imaginar semi
cerc se înșiră cele 22 
ale remizei de locomotive, iar din 
jurul plăcii turnante, pornesc li
niile în formă de evantai spre 
toate compartimentele halei. Cîte- 
va locomotive „calde“, gata de 
drum, se îndreaptă spre placa ce 
le rotește, dîndu-le direcția. In 
marea hală a remizei, alte loco
motive „reci" îți fac „toaleta". 
Zeci de tineri îmbrăcați în salo
pete albastre înarmați cu chei și 
ciocane, meșteresc în jurul coloși
lor de metal, verifică fiecare pie
să în parte.

In trei din încăperile remizei se 
execută reparații mai complicate. 
Aici atenția ți-e atrasă de uriașele 
piese ale locomotivelor demontate. 
Patru vinciuri puternice ridică cu 
ușurință cele aproape 80 de tone 
cit cîntărește o locomotivă și per
mite lăcătușilor să lucreze în voie 
în „măruntaiele" ei.

Pe sub corpul locomotivei 
150.1098 lăcătușii din echipa con
dusă da Josan Adrian „umblă", ca

Rezultate
In pas cu dezvoltarea indus

trială a Văii fiului, transportul pe 
calea ferată a sporit de la an la 
an. Sarcinile care stau în fața co
lectivelor de muncă din Valea Jiu
lui în viitorii ani sint de asemenea 
mari. Ceferiștii sînt chemați să 
asigure un transport ieftin, rapid 
și sigur tuturor bunurilor produ
se în Valea Jiului și a celor ne 
cesare aici. Tovarășul ELV1REA- 
NU ANTON, șeful stației C.F.l- 
Petroșani a fost 
solicitat de un re
dactor al ziarului 
nostru să vor
bească despre re
zultatele de pi-
nă acum obținute de ceferiștii din 
Petroșani, iată ce a declarat;

„In ultimii ani minerii au dat 
tot mai mult cărbune, s-au pro
dus tot mai multe mărfuri, 
crescut consumul de bunuri 
larg consum în Valea Jiului, 
cestui trafic sporit de mărfuri 
feriștii din Petroșani, ca și

Interviu cu tovarășul 
Elvireanu Anton, șeful 
stafiei C.F.R. Petroșani 
______________________ !

a 
de 
A- 

ce- 
. cel 

de îa Vulcan, Lupeni, i-au făcut 
■ față cu cinste. Anul trecut, de 
pildă, prin stația noastră au tre
cui cu 48 la sută mai multe tone 
de mărfuri clecît în 1955, iar nu
mărul călătorilor a sporit cu 37 
la sută In 1960 colectivul sta 
ției noastre, și-a îndeplinit și de
pășit* 1 cu 18 la sută planul globa! 
de transporturi, lucrînd în con
tul lui 1961 de la 16 decembrie 
i960. Ajutat de muncitorii revi
ziei; de cei de la sectorul de lu
ci ări, de mecanicii și fochiștii de 
pe locomotive, colectivul nostru 
și-a îndeplinit sarcina de plan la 
regularitatea circulației în pro
porție de 98 la sută (un indice 
foarte bun!), iar la trenurile de 
călători în proporție de 100 la su

In întâmpina
rea Zilei noastre, 
a ceferiștilor, 
muncitorii stației 
noastre au repur
tat o seamă de

noi succese. De pildă, regulari
tatea circulației a sporit față de 
1960 cu 1,3 la sută Sarcina sta
tică, adică încărcarea maximă pe 
vagon și 
tizate au 
cîte 0,5 la 
medii din 
pentru munca depusă turele de 
mișcare conduse de tov. Hondo- 
reanu loan, Hulcă Gheorgbe. 0- 
prea Ioachim, pe impiegații de 
mișcare Stanca Emil, Basarab 
Simion, Constantinescu Teodor, 
partidele de manevră conduse de 
Vladislav loan ș! Murăreț Dumi
tru, pe revizorii noștri de ace, a- 
carii.

Despre dezvoltarea stației Pe
troșani în viitorii ani trebuie să 
spun că aceasta se va face în con
cordanță cu creșterea volumului 
de producție al Văii Jiului așa 
cum reiese din Directivele celui 
de-al Ш-lea Congres al partidu
lui. Linia pe care se va merge în 
dezvoltarea stației noastre este a- 
ceea 
zării 
mare 
acest 
vor înc«pe lucrările de moderni
zare a stației, fapt ce va determi
na sporirea considerabilă a capa
cității stației, a vitezei trenurilor,
creșterea productivității muncii 
și un transport mereu mai ief
tin".

sînt siguri că 
sînt de bună calitate. Ei îi cunosc 
doar pe lăcătuși...

...La începutul anului 1961, în 
sala de ședințe a depoului, zeci de 
mecanici ți fochiști discutau o pro

blemă importan- 
tă: preluarea ini- ***?- țiativei Eroului 

> f Muncii Socialiste,
Ștefan Lungu, a- 
nume organizarea 

echipelor de mecanici de locomo
tive pe brigăzi.

De la început s-a desfășurat o 
vie întrecere între noile brigăzi. 
Nu rareori au fost cazuri cînd me- 
conicul de locomotivă Marcu 
loan de pe locomotiva 230.024 a 
discutat cu tovarășii Zbora Cons
tantin, To th Francisc, cu Dascălu 
loan despre rezultatele lor în 
munci. El îți nota într-un carnet 
rezultatele obținute în fiecare z>- 
Același lucru l-a ficat ți mecani
cul Mad Pavel și mulși alți șefi 
de brigăzi-

supraveghează atent 
lovituri de 

lămpilor 
siluetele oame-

la ei acasă. Ei montează lagărele, 
cuzineții fi bielele mașinii, iar șe
ful echipei 
munca. Se aud doar 
ciocan iar la lumina 
electrice portative 
nilor sînt proiec
tate fantastic pe 
corpul mașinii.

Șeful de echi
pă e mulțumit de 
felul în care decurge lucrul.

Munca-i în toi. Atit echipa con
dusă de fosan cit și cea condusă 
de Deatcu Dumitru sau cei de la 
aparatele speciale, unde lucrează 
frații Cozma iți fac pe deplin da
toria. Cu cită satisfacție privesc 
ei mașinile care ies din remiză, 
bine reparate și apoi „intrînd" pe 
mina mecanicilor pricepuți par
curg zeci de mii de km. Pe cite 
din locomotivele din depoul din 
Petroșani n-au amprenta lăcătușii 
Depoului de locomotive dm Pe
troșani. Mecanicii de locomotive

transporturile marșru 
sporit în acest an cu 
sută față de realizările 
1969. Țin să evidențiez

perspective
tă. Prin reducerea timpilor de ma
nevră. de descărcare-încărcare, noi 
am obținut economii peste plan 
în valoare de 48.000 lei în loc 
de 6.000 lei cît fusese angaja
mentul inițial. In plus, anul tre
cut nu am avut nici un eveniment 
de cale. Pentru aceste rezultate 
STAȚIA PETROȘANI A FOST 
RECENT DISTINSA CU „DI
PLOMA DE STAȚIE FRUNTAȘA 
PE REGIONALA TIMIȘOARA".

Comunistul GHIOANCA IOAN 
este unul din cei mai buni 

revizori de vagoane.
I
*

♦

A
4

Tura de mișcare condusă de 
tov. HONDOREANU IOAN 
se situează în fruntea între

cerii pe profesii.

t
♦

Tov. MURAREȚ DUMITRU 
este șeful uneia dintre cele 
mai bune partide de manevră 

ale stației Petroșani.

I
I

Succese ale feroviarilor de la Lupeni
Laolaltă cu ceilalți ceferiști, colectivul stației Lupeni întâmpină 

Ziua ceferiștilor cu înseninate succese în muncă. Feroviarii de aici 
raportează că pe luna ianuarie au transportat cu peste 18.800 tone 
de mărfuri mai mult decît prevederile de plan. Vagoanele expediate, 
în cea mai mare parte încărcate cu cărbune cocsificabil, au avut o 
sarcină cu 0,500 tone pe osie mai mare decît cea planificată. Co
lectivul stației șî-a organizat mai bine munca, reușind să reducă 
timpii de manevră cu 26 de ore. Din conlucrarea mai strînsă cti 
muncitorii preparației, ceferiștii de aici au redus orele de staționare 
la vagoane cu 42 minute pe vagon. In luna februarie colectivul sta- 

obținut de asemenea indici tehnico-economici înalți.

De curind me
canicii au analizat 
rezultatul întrece
rii. Pe locul 1 la 

trenurile de călători s-a situat bri
gada de mecanici condusă de co
munistul Marcu loan cu 60 tone 
combustibil convențional economi
sit, iar la trenurile de marfă, Maci 
Pavel cu brigada sa cu o econo
mie de 80 tone combustibil con
vențional. Aplicarea inițiativei E- 
roului Muncii Socialiste Ștefan 
Lungu a adus depoului din Petro
șani frumoase economii. In luna 
ianuarie, de exemplu, au fost e- 
conomisite pe depou 
combustibil convențional, 
echivalează cu 160.110 
mai economisit 270 kg. ulei spe
cial și 631 kg. ulei mineral

...La depoul din Petroșani s-au 
obținut rezultate frumoase. Aces
tea se datoresc colectivului de aici 
care a muncit cu entuziasm, comu
niștilor care s-au situat în frun
tea tuturor acțiunilor. In viitor 
rezultatele vor fi și mai frumoa
se. Și e normal așa. Aici lucrează 
un colectiv harnic.

FLAVIU 1STRATE

reparațiile executate

593 tone 
ceea ce 

lei. S-au
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Activitatea cercurilor de invățămint 
In atenția biroului

Pe 
nr. 8 
nează 
vățămîntului: de partid în care sînt 
încadrați toți tnembrii -și candi- 
dații de partid precum și o bună 
parte ditî activul fără de partid. 
Prin grija biroului organizației de 
bază și a propagandiștilor s-a reu
șit ca învățămîntul de partid să 
se desfășoare în condițiuni bune. 
Atât lecțiile cit și seminariile se țiu 
cu regularitate, majoritatea cursan- 
țilot frecventează ședințele cercu- 
rilor și se străduiesc să asimileze 
cît mai multe cunoștințe.

O activitate rodnică desfășoară 
cercul de economie politică unde 
lecțiile predate de propagandist 
sînt bine întocmite, strîns legate 
de bunul mers al producției. în 
seminarii se dau exemple concrete 
de la locurile de muncă, ceea ce 
ajută pe cursanți să înțeleagă ma> 
bine materialul predat, să aplice 
în procesul de producție cele în
vățate. De asemenea, bine își des
fășoară activitatea și cercul de stu 
diere a Statutului P.M.R. condus 
de tov. Cozma R. Propagandiștii 
acestor cercuri se preocupă în per
manență de îmbunătățirea conținu
tului de idei al lecțiilor, participă 
de fiecare dată la pregătirile ce 
se fac în cadrul cabinetului de 
partid.

în scopul îmbunătățirii frecven
ței la învățământ, membrii biroului 
au fost repartizați să răspundă de 
aceasta la cîte un cerc sau curs; 
sâ participe la predarea și semi
narizarea lecțiilor. Dacă pînă în 
luna decembrie anul trecut frea- 
vența la învățămînt era de abia 
60—70 la sută, în prezent s-a a- 
juns ca ea că fie în unele cercuri 
de aproape 90 la sută. Printre 
cursanții care vin cu regularitate 
bine pregătiți la ședințele cercu-

lingă organizația de bază 
de la mina Petrila funcțio- 
4 cercuri și cursuri ale în-

• ț

organizației de bază!
lui sînt tovarășii Foro Iosif, Tă- • 
tar Nicolae și alții. în cadrul or- ș 
ganizației de bază sînt însă și • 
unii membri de partid care ne- t 
glijează ridicarea nivelului lor f 
politic și ideologic. Printre aceștia î 
se numără DănesCu Dumitru, șef J 
de echipă la repararea pompelor * 
de apă, care s-a obișnuit să-și ♦ 
scoată zilele de repaus tocmai a- i 
tunci cînd se ține învățămîntul ț 
de partid, Latkulik Ioan, cursant * 
la cercul de studiere a Istoriei | 
P.M;R. anul II care nu a pârtiei- ț 
pat decît la două ședințe ale cer- * 
cului, Galinski Franscis și Barna ț

Unul din tinerii 
zilelor noastre

Utemistul Fekete losif este stu
dent în anul 11 al facultății de 
electromecanică minieră a I.M.P. 
El s-a bucurat din plin de tot 
ceea ce partidul nostru a realizat 
pentru ca viața oamenilor muncii ț 
și a tineretului din patria noas- » 
tră să fie cît mai frumoasă. In ț 
toamna anului 1959 a terminat 
școala medie. Apoi a intrat la 
institut. Și aici a dovedit că este ț 
același tînăr harnic și cu dragoste 

♦ față de învățătură. De altfel re
zultatele sale la învățătură in pe
rioada cursului elementar și me
diu au fost întotdeauna bune și

ț 
i
r
4
4

♦

f i 
î 
i 
І r

Gheorghe care deseori lipsesc <ie*T ^totdeauna Pune șt {
la învățămîntul de partid aducând ’ lucru tl со”},г' tmotive neîntemeiate. î ™a Șl faptul ca ,la *Tma sesume :

TT j . . . . , ? «t» acest an, el a promovat cu T
Un cerc de invațamint rămas ? p'lne ioate examenele. Nu de mult t

.n urmă cu lecțiile este cel-, . ton<^us ’ el a împlinit vîrsta de 18 ani pâ- 
de propagandistul Bianki Anton ♦ și„d }n rîndul цпетЛаг

1 ГХ1Т О СЧ 1 Rionlzt rsn /-ІЛГІ l 1 4tovarășul Bianki, nu participă il“ 
pregătirile ce se fac cu propagau- ’ 
diștii la cabinetul de partid, nu se 
străduiește să se achite de această 
sarcină deosebit de importantă. _ 
Atitudinea tovarășului Bianki vjj 
trebui fără întârziere să fie pusa 
in discuția adunării generale și în 
același timp să fie luate măsuri 
ca activitatea cursului să se 
bunătâțească.

majori.
— Sînt nespus de bucuros — 

ț a sphs el — că, împlinind 18 ani, 
f am cinstea de a vota. Aștept cu 
* nerăbdare ziua de 5 martie cînd 
? imi voi da votul cu toată încre- 
J derea candidaților F.D.P., candi- 
I dații vieții noi și fericite pe care 
■t o trăim.

. * D. ALBESC II
lin ♦ Vulcan

L< iH/AN E^l — * — —- ■ — ■ ■ — ■ ' —■ ■ —' < —' ' —' ' — — — іф ..
-:"T-------------

încredere și mîndrie
(Urmare din pag. ba)
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La bibliotecă

PUBLICITATE

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

prinderii, un CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE 
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.

Candidații vor depune la serviciul personal și învățămînt al 
unității 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.

mai 
din 

către

mulți vizitatori ai. clu- 
Vulcan își îndreaptă 
sala de lectură a bi 

vedea zilnic

Cei 
bului 
pașii 
bliotecii. Aici, poți 
zeci de mineri, ingineri, profesori,
funcționari, împrumutând cărți sau 
citind ziare din colecțiile bibliote
cii. Numărul lor este mereu mai 
mare : numai în perioada 26 ia
nuarie 18 februarie a.c. 360 de 
cititori au împrumutat 1220 de 
cărți, adică de trei ori mai multe 
dedt în aceeași perioadă a anului 
trecut. Numărul fișelor la biblio
teca din Vulcan sporește zi de zi 
prin atragerea de noi cititori.

Și a fost primit cu bucurie 
constructori .

— Vedeți tot ce scrie aici, 
Manifest, sînt fapte. Realizări 
care le-am înfăptuit, 
asemenea obiectivele 
înfăptui cu siguranță 
în discuție șeful de echipă, Eroșt 
Ștefan. Uitați, eu sînt construc
tor de 37 de ani. In trecut, pe 
vremea capitaliștilor, am lucrat 
vreo 10 ani la București. Ce să 
vă spun ? Pe atunci am construit 
âte un bloc în 5 ani. Acum ? Nu
mai anuP' trecut echipa noastră a 
construit școala nouă din cartier 
cu 76 clase, a lucrat la construi
rea a 32 de blocuri cu cîte 4 apar
tamente. Iată diferența dintre ieri 
și azi, iată de ce sîntem mîndri 
de înfăptuirile arătate în

S-a ridicat la cuvînt și 
Vîlceanu Petru :

— Eu voi vota la
dată.

in
pe 
deVedem

care le vom 
— intervine

Manifest, 
utemistul

5 martie 
pentru prima dată. Manifestul 
F.D.P. e un adevărat program al 
construcției vieții noastre noi. tn
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acest document se arată că în ța
ra noastră învață azi 435.000 e- 
levi. Și eu am terminat nu de mult 
școala profesională din Tîrgu Jiu. 
Am învățat și am fost întreținut 
timp de trei ani din banii sta
tului. Acum, împreună cu alți 15 
tineri de pe șantier, mă pregătesc 
pentru liceul seral. Pentru aceste 
drepturi, pentru grija părintească 
cu care sîntem înconjurați, noi ti
nerii la 5 martie ne vom da votul 
cu mîndrie și încredere candida- 
ților P.D.P.

Au vorbit și alți muncitori at 
echipei. Prin cuvinte simple, izvo- 
rite din inimă ei și-au exprimat 
mîndria pentru marile înfăptuiri 
ale regimului democrat-popular, în 
crederea în viitorul măreț al pa
triei, înfățișat în Manifest, și-au 
exprimat hotărîrea de a munci ■ 
mai bine, mai spornic.

...Încredere, mîndrie, botărîre în 
lupta pentru înflorirea patriei — 
iată sentimentele cu care oamenii 
muncii din Valea Jiului au pri
mit Manifestul P.D.P., manifestul 
vieții noastre noi.

•11*11 ANGAJEAZĂ :
i
1•

t1i *“ 1 voiajor comercial la Petroșani
11

I
1 — 1 voiajor comercial la L,upeni 1

І■l — 1 șef secție la Petroșani
îi

j Cei interesați se vor prezenta la conducerea
■' filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Dej ■■ 
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O.C.L. Produse Industriale Petroșani, anunfft 
cumpărători! că între 5 februarie yi 5 martie • 
1961 organizează

LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de fesMurl 

au fost aprovizionate din abundent* cu *
- P1NZA ALBITA 80-140 cm: I

— PÎNZA NEALBITA 80-140 cm:
— P1NZA PENTRU CEARȘAFURI: L 
— SIFON 8o-«go cm:
— OLAND1NA so -$go cm: I
- INLET ALB ȘI COLORAT: ■:
- DAMASC ALB $1 COLORAT: P 
— GRADEL so cm. $1 ALTELE.

Vizitați magazinele noastre de ieșituri yi ! 
cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. I

Pentru in dorirea patriei socialiste, 
pentru pace și bunăstare

(Urmare din pag. l a)

tuiri, poporul nostru are de ce să 
и bucure, are cu ce se mîndri.

Oamenii muncii știu că toate 
succesele dobîndite în construcția 
socialistă, bucuria muncii libere, 
viața mai bună de astăzi, viața și 
mai bună de mîine — toate aces
tea se datoresc faptului că au în 
fruntea lor o asemenea călăuză în
cercată cum este Partidul Munci
toresc Romîn, neobosit luptător 
pentru cauza poporului. Forța de 
neînvins a partidului, uriașul său 
prestigiu în rîndurile maselor, iz
vorăsc din devotamentul fără de 
margini al comuniștilor față de 
popor, din politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare a partidului, din fap
tul că tot ceea ce și a propus și 
a înfăptuit partidul nostru expri
mă năzuințele și interesele vitale 
ale poporului. Oamenii muncii în
făptuiesc cu entuziasm politica 
partidului, în care văd propria lor 
politică.

Transformările înnoitoare care 
au schimbat din temelii viața ță
rii reflectă avîntul creator al po
porului nostru descătușat din lan
țurile exploatării; ele sînt rodul 
muncii eroice și hărniciei clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității.

Ajutorul frățesc al Uniunii So
vietice. colaborarea și într-ajuto- 
rarea cu toate țările socialiste, re
prezintă un factor de seamă în ob

ținerea succeselor istorice ale po
porului nostru.

Poporul nostru vede în Manifes
tul F.D.P. bilanțul însuflețitor al 
realizărilor dobîndite în ultimii 
ani sub conducerea partidului, o 
chemare spre noi înfăptuiri. De 
pe culmea pe care am ajuns, în
flăcărași de priveliștea minunată 
a viitorului, pășim în noua epocă 
a istoriei țării — epoca desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Calea 
este cunoscută — ea a fost clar 
arătată în istoricele hotărîri ale 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
Frontul Democrației Populare 
cheamă întregul popor la luptă 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de înflorire a patriei socia
liste trasat de partid.

îndeplinirea prevederilor planu
lui de șase ani va asigura un pu
ternic avînt în dezvoltarea econo
mică a țării. Ritmul susținut al 
industrializării socialiste a țării va 
face ca țara noastră să producă 
peste cinci ani în mai puțin de 40 
de zile atît cît s-a produs în Ro-* 
mima burghezo-moșierească în în
tregul an 1938. Prin dezvoltarea 
și consolidarea continuă a unită
ților agricole socialiste, prin mă
surile care vor fi luate de partid 
și guvern pentru a trimite la sate 
noi cadre de specialiști și pentru 
înzestrarea agriculturii cu noi ma
șini agricole perfecționate. îngră
șăminte chimice, semințe selec
ționate, se va asigura an de an un

ocișug tot mai mare de produse 
agroalimentare. Dezvoltarea eco
nomică a țării, creșterea produc
ției industriale și agricole, ridica
rea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost vor avea ca 
urmare ridicarea necontenită a ni
velului de trai al poporului. Prin 
mărirea . salariilor și reducerea 
treptată a prețurilor la mărfurile 
de consum va crește salariul real. 
Vor spori de asemenea veniturile 
țărănimii. Construcția de locuințe 
va continua să ocupe un loc de 
frunte în preocupările statului, vor 
crește simțitor fondurile alocate 
de stat pentru acțiuni social-cul- 
turale.

Oamenii muncii sînt încredințați 
că toate obiectivele însuflețitoare 
prevăzute în Manifestul F. D. P. 
vor fi realizate cu succes. Aceas
tă convingere se întemeiază pe 
hărnicia și talentul poporului, pe 
bogata sa experiență dobîndită în 
opera de construcție socialistă, pe 
faptul că poporul muncitor este 
mai unit ca oricînd în jurul parti
dului, în jurul Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Realizările amintite îri Manifes
tul F.D.P., ca și perspectivele care 
se deschid în fața poporului nos
tru constituie o strălucită expre
sie a marii forțe a democrației 
noastre socialiste, cea mai demo
cratică fonmă de guvernare din 
întreaga istorie a Romîniei. care 
asigură participarea largă, plină

de inițiativă și energie a maselor 
la viața politică și obștească, la 
rezolvarea treburilor obștești. în
săși desfășurarea campaniei elec
torale, felul în care oamenii mun
cii își propun candidații din rân
durile lor, caracterul larg repre
zentativ ai candâdaților, amploa
rea discutării de către masele 
populare a programului cu care 
se prezintă F.D.P. în alegeri — 
vorbesc despre superioritatea de
mocrației socialiste.

Manifestul F.D.P. dă glas voin
ței fierbinți de pace a poporului 
nostru, hotărîrii sale de a trăi în 
pace și bună înțelegere cu toate 
popoarele. Prietenia și alianța in
destructibilă cu Uniunea Sovieti
că și celelalte țări socialiste, 
coeziunea și unitatea de nezdrun
cinat a lagărului socialist este 
chezășia apărării independenței 
naționale a construirii cu succes 
a socialismului și comunismului 
în toate țările socialiste. Romînia 
nu mai are azi în arena interna
țională rolul de cenușăreasă pe 
care-1 avea în trecut; prestigiul ei 
peste hotare a crescut atît prin 
succesele dobîndite în construcția 
socialistă, cît și prin participarea 
ei activă la lupta pentru apăra
rea păcii. In strînsă unire cu ce
lelalte țări socialiste frățești, R. P. 
Rornînă va continua să promove
ze cu consecvență politica de co
existență pașnică, își va aduce și 
Tn viitor contribuția la lupta pen
tru destinderea internațională, pen
tru dezarmare generală și to
tală, pentru zădărnicirea uneltiri
lor cercurilor imperialiste agresi
ve, pentru apărarea păcii în lume.

In fața poporului se deschăd ori* 
zonturi noi de viață tot mai feri* 
cită, mai luminoasă. Fiecare om cu 
dragoste de patrie privește drept 
propria sa cauză realizarea obiec
tivelor enunțate în Manifestul 
F.P.D. Răspunzînd chemării Fron
tului Democrației Populare, oa« 
menii muncii de la orașe și sate, 
muncitorii, țăranii, Intelectualii, 
femeile, tineretul, oamenii mun
cii români și din rândurile mina- 
rităților naționale, își vor consa
cra întreaga lor capacitate, talen
tul și priceperea, luptei pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
pentru progresul industriei, agri
culturii și culturii noastre, pentru 
a face patria noastră tot mai bo
gată și mal puternică. Prin mun
ca eroică și plină de avânt a în
tregului popor, prin activitatea sa 
creatoare, va fi înălțat tot mal 
sus mărețul edificiu al socialis
mului în patria noastră.

Votul pe care poporul nostru Й 
va da candidaților Frontului. De
mocrației Populare și pe care-1 va 
întări prin noi realizări tft toate 
domeniile de activitate va fi un 
vot pentru înflorirea patriei socia
liste, pentru pace și bunăstare. 
Alegerile de la 5 martie vor pri
lejui o nouă și puternică manifes
tare a patriotismului fierbinte al 
maselor, vor exprima încrederea 
nețărmurită a poporului nostru 
în viitorul său luminos, voința sa 
de a înfăptui mărețul program de 
luptă pe care-1 înfățișează mase
lor Frontul Democrației Popu
lare.

(Articol de fond apărut 
în „Scînteia"



STEAGUL R0Ș(J

Scopurile lansării stețimii automate 
interplanetare spre

Comunicatul serviciului de presă al 
ambasadei U.R.S.S. din R.F. Germană

MOSCOVA 18 (Agerpres) 
TASS transmite :

După cum arată în numărul de 
sîmbătă al ziarului ;,Ekonomices- 
kaia Gazeta" specialistul în astro- 
nautică Nikolai Varvarov, datori
tă uriașei puteri a sistemelor so
vietice de rachete a devenit po
sibil să se reducă cu mai mult de 
o treime durata zborului stațiunii 
interplanetare automate sovietice 
și să realizeze o traiectorie de zbor 
care oferă condiții favorabile pen
tru observații neîntrerupte și pen
tru menținerea radiocomunicații- 
lor bilaterale.

Nikolai Varvarov subliniază că 
stațiunea interplanetară va ajunge 
în regiunea planetei Venus într-un 
moment tind această planetă va 
fi vizibilă atât cu ajutorul mijloa
celor optice cît și radiotehnice.

Autorul articolului scrie că în 
acest moment Venus se va afla în
tr-un punct îndepărtat de Soare. 
Prin urmare, se poate evita sau 
cel puțin atenua în mod însemnat 
radioparaziții provocați de aces
ta.

în afară de aceasta, în luna mai 
timpul este de obicei frumos, iar 
strălucirea vizibilă a planetei a- 
tinge un maxim. Venus va pu
tea fi observată nu numai dimi
neața la răsărit, ci și chiar ziua 
în razele solare strălucitoare.

După apropierea de orbita pla- 
• netei Venus, stațiunea interplane

tară automată va începe să se în- 
<■ depărteze tot mai mult de Pă- 

mînt împreună cu această planetă.

La 18 februarie în ziarul „Kras- 
naia Zvezda" a apărut un articol 
consacrat sarcinilor pe care trebuie 
să le îndeplinească stațiunea inter
planetară automată sovietică lansa
tă în direcția planetei Venus.

Ziarul comunică că aparatajul 
stațiunii interplanetare este desti
nat cercetării densității fluxurilor 
meteorice în adîncurile Cosmosu
lui; stabilind probabilitatea unei 
întâlniri cu corpuri mari.

Stațiunea va ajuta de asemenea 
la măsurarea intensității timpului 
magnetic terestru la distanțe e- 
norme.

Cu ajutorul stațiunii interplane
tare automate se va putea aduce 
lumină în multe chestiuni legate 
de problema razelor cosmice.

„Krasnaia Zvezda“ arată că la
boratorul interplanetar este che
mat să contribuie la elucidarea 
multor probleme legate de gene
rarea fluxurilor de raze cosmice 
a căror sursă sînt, 
ziile puternice ale 
late.

Ziarul subliniază 
fie pusă în studiu 
compoziției materiei interplaneta
re. Calculele teoretice arată că 
densitatea materiei interplanetare 
trebuie să crească, pe măsura a- 
propierii de Soare. Aparatajul 
instalat pe bordul stațiunii va per
mite să se verifice aceste calcule, 
să se măsoare concentrația materiei 
interplanetare în adîncurile Cos
mosului.

BONN 18 (Agerpres). — TASS 
Serviciul de presă al ambasa

dei U.R.S.S. din R.F. Germană a 
dat publicității la 17 februarie ur
mătorul comunicat:

în după amiaza zilei de 17 fe
bruarie A. A. Smirnov, ambasa
dorul U.R.S.S. în R.F. Germană 
a vizitat pe cancelarul federal A- 
denauer. In timpul convorbirii ca
re a avut loc ambasadorul sovietic 
a transmis cancelarului federal bu
nele urări din partea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și i-a în
mînat cancelarului federal răspun
sul lui N. S. Hrușciov la scrisoa-

rea cancelarului federal din 15 oc
tombrie 1960. După aceea amba
sadorul sovietic a expus amănun
țit punctul de vedere al guvernu
lui sovietic în principalele proble
me ale relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R.F. Germană, subliniind ne
cesitatea încheierii cît mai urgente 
a tratatului de pace. Ambasadorul 
sovietic a înmînat o notă memo
rials în această problemă.

Cancelarul federal a mulțumit 
pentru bunele urări ale președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și a declarat că nota me
morials va fi studiată cu toată 
atenția. I

posibil, explo- 
materiei ste-

că urmează să 
și problema

(Yorkshire) ац declarat o grevă ce,- 
rînd"majorarea salariilor.

JOHANNESBURG. — După 
cum anunță ttgențiâ United Frs'fs 
International pă, 47 februarie- la 
tnina auriferă din Rhodeport (așe
zare muncitorească în apropiere de 
Johannesburg'), aparțintnd compa
niei „General Mining Finance 
Corporation Limited" s-a produs 
o puternică explozie.

La această mină au explodat 20 
de lăzi cu dinamită. De pe urma 
exploziei și-au găsit moartea 60 
de muncitori.

LONDRA. — La 17 februarie 
s-a anunțat oficial că la 7 aprilie 
premierul Harold. Macmillan va 
pleca la Ottawa pentru a se în- 
tilni cu premierul canadian John 
Diefenbacker.

) LONDRA. — 2000 
de la mina de cărbuni 
Hague, în apropiere

de 
din
de

mineri
Water
Leeds

CARACAS. — Agenția United 
Press International anunță că la 
17 februarie sute de șomeri au 
manifestat violent în fața palatu
lui prezidențial din capitala Ve
nezuela. Poliția și garda națio
nală au respins pe demonstranți fă- 
cînd uz de gaze lacrimogene.

O=-^=-

CRONICA EVENIMENTELOR
Ziarele din toată lumea, 

rile de radio, oamenii de 
au căutat din nou în această 
mînă cele mai elogioase cuvinte, 
cele mai senzaționale formule pen
tru a caracteriza succesul lansării 
rachetei cosmice sovietice în di
recția planetei Venus. Zborul na
vei cosmice către Luceafăr este 
discutat în toate limbile globului 
cu o admirație egalată doar de 
cea manifestată la lansarea primu
lui sputnic, la prima rachetă care 
a fotografiat fața nevăzută a Lu
nii, la prima planetă artificială. 
Numai uimirea a încetat să mai 
fie cea de la începuturile explo
rării Cosmosului de către oamenii 
de știință sovietici. Acum, oame
nii de pretutindeni primesc vești
le despre deschiderea de către a- 
cești savanți a unor noi orizonturi 
(cuvîntul este luat în sensul lui 
propriu) ca pe un lucru așteptat, 
ba chiar de la sine înțeles. Pe 
toate căile Cosmosului, pioniera
tul aparține sovieticilor. Acest a- 
devăr a căpătat demult un carac
ter aproape axiomatic pentru toți 
cei interesați de problemele astro- 
nautitii.

Creind rachete tot mai puterni
ce și sateliți tot mai grei, știința 
și tehnica sovietică au îndeplinit 
în trei ani și jumătate un program 
a cărui caracteristică principală 
este rezolvarea într-un ritm rapid

postu- 
știință 
săptă-

a unor probleme extrem de com
plexe, pentru a defrișa mereu alte 
piste spre lumea din afară. Com- 
parînd acest program cu progra
mul american de lansare a sateli
ților și rachetelor, specialiștii re
levă că, mergînd în urma realiză
rilor sovietice la o distanță care 
se măsoară în ani de zile, reali
zările americane nu au nici anver
gura, nici îndrăzneala predecesoare
lor lor. Statele Unite au lansat 
un număr relativ mare de sateliți 
mici în timp ce Uniunea Sovietică 
a spart la fiecare cîteva luni o 
nouă barieră crezută înainte 
nebiruit.

în ce direcție încă virgină 
Cosmosului vor face rachetele 
vietice pasul următor ? Aceasta 
este singura întrebare pe care și-o 
pun observatorii de pretutindeni, 
pentru că în ceea ce privește fap
tul că acest pas va porni tot din 
Uniunea Sovietică nu se îndoiește 
nimeni.

de

a 
so-

★

a fost alarma sunată 
de Securitate și pe 

căi de Uniunea So-

Zadarnică 
în Consiliul 
diverse alte 
vietică și de alte țări iubitoare 
de pace I Patrice Lumumba, Мро- 
lo și Okito au fost asasinați ! 
Crima este cu atât mai' oribilă cu 
cît ea ar fi putut să fie preîntâm
pinată intrucît premeditarea ei era

Președinfele Braziliei 
va participa 

la a XV -a sesiune 
a O. N. U.

18 (Agerpres) 
transmite agenția 

din orașul Brasilia, 
cuvînt al Cancela-

BRASILIA 
După cum

Prensa Latina 
purtătorul de
riei președintelui Braziliei, a făcut 
cunoscut la 16 februarie că pre
ședintele Janio Quadros a hotărît 
să participe la cea 
siune a Adunării 
O.N.U. care-și va 
la 7 martie.

de-a XV-a se- 
Generale a 

relua lucrările

Opinia publica mondiala înfierează odioasa 
a uneltelor lora colonialiștilor și

Ivan 
Mi-

Gri-

MOSCOVA 18 (Agerpres) 
Cunoscuții cineaști sovietici 

Pîrîev, Serghei Gherasimov, 
hail Romm, Serghei Iutkevici, 
gori Alexandrov, Serghei Bondar-
ciuk, Romarț Karmen și alții au 
dat publicității o declarație în care 
condamnă asasinarea lui Lumumba 
ca fiind o crimă internațională, 
acțiunile Belgiei și rolul criminal 
al lui Dag Hammarskjoeld.

In numele Uniunii cineaștilor 
sovietici ei au chemat pe cineaștii 
din întreaga lume 
glasul la protestul 
melor săvîrșite de 
Republica Congo.

*
NEW YORK 18 (Agerpres).
Comitetul de luptă pentru o ati

tudine justă față de Cuba care se 
pronunță împotriva amestecului 
S.U.A. în treburile Cubei a che
mat opinia publică americană să 
protesteze împotriva asasinării mi- 
șelești a lui Lumumba. Comitetul 
a declarat că se va alătura celor
lalte organizații care vor manifes
ta la 18 februarie în fața sediului 
O.N.U. în semn de protest împo
triva asasinării lui Lumumba și 
a rolului pe care l-a avut Ham
marskjoeld în această crimă.

★
ROMA 18 (Agerpres)
Presa anunță că oamenii mun

cii din Italia trimit pe adresa 
consulatului belgian din Roma, a 
secretariatului O.N.U. și a guvernu
lui italian telegrame de protest 
împotriva asasinării conducători
lor luptei de eliberare națională g

să-și alăture 
împotriva cri- 
imperialiști în

SĂPTĂMÎNH
cunoscută și intrucît exista și po
sibilitatea certă de a opri mîna 
ucigașilor. Istoria omenirii a cu
noscut multe asasinate politice lașe 
și josnice. Niciodată însă crima 
nu a fost patronată de un for atât 
de înalt, niciodată ea nu a fost 
premeditată cu o atât de largă 
complicitate sau primejdioasă în
găduință internațională și aceste 
aspecte fac ca cinismul ei să fie 
și mai revoltător. Imaginea lui 
Hammarskjoeld stând la masa 
Consiliului de Securitate și mane- 
vrînd pentru tergiversarea discu
tării soartei lui Lumumba, în timp 
ce știa că acesta a și fost ucis, 
va deveni un exemplu clasic de 
ipocrizie și de batjocorire a opi
niei publice mondiale.

Este de neînchipuit ca în anul 
1961 conducătorii unei țări să fie 
asasinați de mercenari ai guver
nului altei țări. Dar și mai de neîn
chipuit este ca aceasta să se facă 
sub supravegherea O.N.U.; în timp 
ce* Consiliul de Securitate și în
treaga lume au atenția ațintită 
asupra locului crimei.

Reacția spontană de revoltă 
care s-a manifestat simultan nu 
numai în numeroase țări europene 
И afro-asiatice ci și la New York 
uade demonstranții au pătruns în

crima

Pretutindeni 
loc mitinguri 
condamnă cu 
lui Lumumba 
acestora. La 
alte orașe ale

poporului congolez. 
în întreprinderi au 
ai căror participanți 
asprime pe asasinii 
și pe protectorii 
Triest, Torino și în 
Italiei au avut loc greve ale mun
citorilor.

★
ATENA 18 (Agerpres)
Studenții de la Universitatea din 

Atena au organizat un mare miting 
de protest împotriva asasinării lui 
Lumumba și a colaboratorilor săi

★
PARIS 18 (Agerpres)
Comitetul de conducere al As^ 

ciației studenților congolezi din 
Franța a adoptat o rezoluție în 
care declară că întreaga răspun
dere pentru asasinarea odioasă a 
lui Patrice Lumumba și a colabo
ratorilor săi revine 
katangheze și celor 
jează.

autorităților 
care le prote

★
BRUXELLES 18
Sute de studenți ai Universități, 

din Bruxelles au participat vineri 
după-amiază la o manifestație în 
fața așa-numitei „reprezentanțe a 
statului Katanga" în Belgia. După 
cum anunță agenția Associated 
Press manifestanții au scandat: 
„Chombe criminal J“, „Cerem in
dependență reală pentru Congo !“.

★
PARIS 18 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că studenții Universității din Da
kar au organizat o manifestație în 
fața parlamentului Senegalului îm-

(Agerpres)

potriva asasinării primului minis
tru al Republicii Congo, P. Lu
mumba. A avut loc o ciocnire în
tre polițiști și manifestanți.

★
CARACAS 18 (Agerpres)
Asociația juriștilor demontați 

din Venezuela și sindicatul națio
nal al ziariștilor au trimis mesa
je ambasadei belgiene în Vene
zuela și Organizației Națiunilor 
Unite în care protestează împo
triva uciderii samavolnice a pri
mului ministru al Republicii Con
go, Lumumba și a tovarășilor săi 
de luptă Okito și Mpolo.

★
LAGOS 18 (Agerpres)
După cum anunță agenția As

sociated Press, la 16 februarie în 
capitala Federației Nigeria — La
gos — a avut loc o puternică de
monstrație în fața clădirilor am
basadelor belgiană și americană. 
Cei 10.000 de demonstranți au 
protestat împotriva asasinării mi- 
șelești a lui Patrice Lumumba și 
colaboratorilor săi Joseph Okito 
și Maurice Mpolo. Numeroși ma
nifestanți purtau doliu pe braț.

incinta Consiliului de Securitate 
(acum li s-a interzis accesul) a 
speriat pe autorii morali ai asasi
natului. Pentru a distrage atenția 
opiniei publice, propaganda colo
nialiștilor încearcă să acrediteze 
ideea că cererea ca Dag Ham
marskjoeld să fie demis din func
ția de secretar general al O.N.U. 
ar însemna, chipurile, „distrugerea 
O.N.U.". Demiterea lui Ham
marskjoeld este cerută însă în 
foarte multe țări, ale căror po
poare și adesea chiar guverne se 
alătură Uniunii Sovietice și în 
ceea ce privește cererile de pe
depsire severă a criminalilor de la 
Leopoldville; de retragerea ime
diată a trupelor belgiene din 
Congo și de dezarmare a bande
lor mobutiste pentru ca guvernul 
legal congolez să-și poată relua 
activitatea.

Din păcate, Consiliul de Secu
ritate nu a acționat nici de data 
aceasta cu promptitudinea și ho- 
tărîrea care ar trebui să-1 caracte
rizeze. Deși tragicele evenimente 
care au devenit cunoscute de-abia 
luni au arătat cît sînt de pericu
loase tărăgănările, a trecut o săp- 
tămînă și nu s-a adoptat nici o 
măsură pentru pedepsirea crimina
lilor și pentru restabilirea ordinii 
legale în Congo. Să sperăm că e- 
venimentele care vor urma nu vor 
confirma încă o dată primejdia 
tergiversării.

FELICIA ANT1P
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PR06RAM DE RADIO
20 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
0,30 Tinerețea ne e dragă, 10,00 
iCîntece pionierești, 10,25 Muzică 
populară romînească și a mino
rităților naționale, 12,00 Să ci
tim împreună : Pagini din roma
nul „Otelul" de Constantin Chi
tită, 13,05 Concert de muzică 
populară romînească, 14,30 Mu
zică ușoară romînească, 15,25 
Muzică populară din țări socia
liste, 16,30 Călătorie muzicală,
17.15 Jurnal electoral, 18,00 Pro
gram muzical 
producție din 
cultură, 18,30 
19,05 Concert 
19,50 Cîntece

Muzică populară din Cuba, 21,00 
Cîntă corul radioteleviziunii, 21,27 
Muzică de estradă. PROGRAMUL 
iii. 14,30 Din folclorul popoarelor,
16.15 Cîntece de alegeri și jocuri 
populare, 16,30 Vorbește Mosco
va I 17,00 Album de melodii de 
muzică ușoară, 17,35 Muzică 
populară romînească, 19,40 Cu 
cîntecul și jocul pe plaiuri olte
nești, 20,10 Muzică corală sovie
tică, 21,15 Formații artistice de 
amatori în studiourile noastre, 
21,55 Concert de muzică din opera.

—O-----

pentru fruntașii în 
industrie și agri- 
Alimanah știa'nțific, 
de muzică ușoară, 
de alegeri, 20,30

CINEMATOGRAFE
20 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Tizoc; AL. SAHIA: lize; 
MUNCITORESC : Visul spulberat; 
PETRILA : Steaua dimineții; 
LONEA : Blană de vizon; ANI- 
NOASA : De la Apenini la Anzi; 
VULCAN : Andrelca; CRIVIDIA : 
Pe răspunderea mea; LUPENI: 
Să înflorească o nouă Germanie; 
BARBATENI : Valurile Dunării; 
URICANI : Dincolo de orizont.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


