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•Să fie eliberați conducătorii muncitorilor argentinieni!
• Ngo Dinh Diem a devenit un aliat al clicii rebele din Laos.
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Acțiuni de muncă 
patriotică

Ne mai despart puține zile 
pînă la alegeri. In cinstea aces-, 
tui eveniment, minerii din Lo
nea au extras cărbune mult. Si
lozul s-a umplut repede așa că 
o parte din cărbune a trebuit si 
fie stocat. Cărbunele însă nu pu
tea rămîne mult acolo. Și apoi 
prin incinta minei mai erau ri
sipite însemnate cantități de fier 
vechi. Tineri și vîrstnici s-au ho- 
tărît să organizeze o acțiune pa
triotică. Vestea despre aceasta 
s-a răspîndit repede. In diminea
ța zilei de 19 februarie au venit 
la muncă voluntară peste 200 
de tovarăși. Cei din sectoarele . 
IV, V și VIII au fost repartizați < 
la încărcarea cărbunelui din stoc. | 
Lopețile au început să se înfigă j 
în muntele de cărbune. La sfirși-I 
tul muncii voluntare au fost în- ț 
cercate și .trimise spre preparație 
400 de tone de cărbune.

' Cei prezență la muncă volun
tară din partea sectorului electro
mecanic au încărcat pentru Hune
doara 25.000 kg. fier vechi.

V. Ml HAI 
corespondent
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cărbune pentru augajații 
minei Aninoasa care au 
domiciliul în D£lja Mare.
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întrecerea 
e tot mai animată
Au trecut două decade din luna 

februarie. în perioada aceasta mi- 
rțyii din sectoarele II și III gle 
râmei Petrila au obținut succese 
remarcabile în întrecere. Colecti
vii! sectorului III a dat peste plan 
1637 tone de cărbune. Pe brigăzi 
la. loc de frunte în întrecere s-a 
situat aceea condusă de Cotoară 
Victor care a extras 797 ■ tone de 

“5 cărbune în afara sarcinilor de 
plan. Depășiri între 300 și 400 
tone au obținut și brigăzile con
duse de Kando Nicolae, Purda 
Constantin și altele care lucrează 
în abatajele sectorului III.

Deși are doar 1314 tone de 
cărbune extrase peste plan colec
tivul sectorului II nu consideră 
întrecerea pentru primul loc în
cheiată. Pînă la sfîrșitul lunii mai 
este încă, iar cu mineri cum 
sînt Păsărică Nicolae, Firoiu loan, 
Nistorean Gheorghe și alții nu 
prea te dai bătut așa că întrece
rea e tot mai animată.

I. CIUR 
corespondent

La Dilja Mare
La sediul circumscrip

ției electorale nr. 36 a 
avut loc recent, o întâlni
re între tovarășul Kalath 
Adalbert candidat în cir
cumscripția electorală nr. 
36 a Sfatului popular al 
orașului Petroșani și ale
gători.

La întâlnire au partici
pat mai bine de 120 cetă
țeni. Mulți dintre ei, prin
tre care Prisăcaru Vergii, 
Negoi Petru și Man Ioan 
au cerut să Se studieze po 
sibilitatea măririi spațiu
lui la magazinul alimen
tar. De asemenea s-a ară
tat necesitatea semănării 
cu iarbă și plante furaje
re a terenurilor virane, re
pararea drumului de la 
Dîlja Mare pînă la car 
bina nr. 1 funicular, pen
tru a se asigura în bune 
condițiuni transportul de

La Cimpa
La casa alegătorului 

din Cimpa, au avut loc 
în ultimul timp mai mul
te întâlniri între candida- 
ții F.D.P. și alegători.

Printre candidații care 
au avut întîlniri se nu
mără tovarășii Feher Io
sif, Mogoș Simion, Musca 
Iosif și alții.

La întîlniri au partici
pat peste 300 de cetățeni. 
Tovarășii Răducă loan, 
Branga Ileana, Ignat Pa- 
raschiva care au partici
pat la discuții au cerut să 
se repare podurile din 
Cimpa, să se pietrujască 
șoseaua Lonea—Cimpa, să 
se înființeze o unitate 
O.A.D.L.F. și altele.

R. BALȘAN 
corespondent

LA CASA ALEGATORULUI
Mă duc la casa alegă

torului spuse bătrînul Co
lesnic Gheorghe către 
nevastă-sa. Vreau să văd 
dacă 
listă.

am fost tre,cuți pe

★

Colesnic Gheorghe 
bătrînul către agi-spuse

tatorul de la casa alegă
torului. Vreau să știu da
că sînt trecut pe listă.

Aplecat puțin, agita
torul cercetă lista.

— Da
— Da’ baba mea, Ma

ria ?
— Și ea.
Bătrînul Colesnic se a- 

șeză mulțumit pe un 
scaun.

între timp la casa ale
gătorului nr. 24 din Lo- 
nea soseau tot mai mulți

între-

oameni. Unii pentru a se 
interesa dacă sînt trecuți 
pe liste, alții despre felul 
cum vor vota. Bătrînul 
Colesnic asculta la oa
meni. I se părură foarte 
interesante unele 
bări...

— Vă rog sărmi spuneți 
cum se procedează cu ce
tățenii care sînt bolnavi 
grav și nu se pot deplasa 
la circumscripție pentru 
vo t ?

— Echipele cu urnele 
volante, îi vor vizita a- 
casă.

Seara, acasă, bătrînul 
ii povesti nevestei multe 
de la casa alegătorului. 
„Ce să mai vorbim. Să 
tot stai la casa alegăto
rului... Mi-a plăcut mult 
formația artistică..."

ALE8*TQItll PROPUN
Cu ocazia intîlnirilor dintre a- 

legători și candidați oamenii 
muncii au făcut aproape 500 pro
puneri cu privire la gospodărirea 
și înfrumusețarea orașelor și co
munelor Văii Jiului. Iată clteva 
spicuiri din propunerile oameni
lor muncii :

PETRILA; Deschiderea unei 
librării și măcelării în satul Jieț 
și a două frizerii în Petrila de 
sus; Repararea drumului Lonea- 
Jieț; înlocuirea scărilor de lemn 
din gara Lonea cu scărj metalice; 
Pavarea străzilor din cartierul 
Pușkin și a celei care leagă mi
na de șoseaua principală; Con
struirea unei băi populare în Pe
trila; Deschiderea unei grădinițe 
în cartierul Fero; Amenajarea 
pieții din Lonea.

ANINOASA: înființarea unui 
curs seral pentru clasele V, VI și 
VH; Repararea drumului din par
tea de sus a comunei; înzestra
rea dispensarului medical cu un 
laborator și doi tehnicieni; Mări
rea sanatoriului de noapte; Pu
nerea în funcțiune a unui autobuz 
Aninoasa— Iscroni.

ISCRONI : Construirea unui 
cămin cultural; Punerea în func
ție a unei băi populare; Deschi
derea unui magazin de produse 
textile și industriale; Extinderea 
rețelelor de iluminat și de radio- 
ficare; Deschiderea de către coo
perativa meșteșugărească a unui 
atelier de fierărie.

BANIȚA: înființarea unui ca
binet dentar, a unei măcelării și 
a unui magazin O.A.D.L.F.; îm
prejmuirea școlii din Crividia; 
înființarea unei grădinițe de co
pii în Bănița și a unui cămin 
cultural în Merișor; Repararea 
drumului Merișor—Dealul Babii.

URICANI: înființarea unei
crescătorii de pești; Construirea 
uhui chioșc pentru difuzarea pre
sei; Crearea unei baze sportive; 
Construirea u- 
nui pod în fața 
cinematografu

lui; Amenaja
rea unui solar 
pentru copii; 
Aprovizionarea 

magazinului a- 
lîmentar cu 
produse lactate.
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Candidați

Dr. Vlâd Constantin, 
directorul Spitalului 
unificat Petroșani, 
candidează în circum
scripția electorală nr. 
14 a Sfatului popular 
al orașului regional 

Petroșani

Muncitoarea Kovacs 
Estera, de la Uzina 
de reparat utilaj mi
nier Petroșani, candi
dează în circumscrip
ția electorală nr. 24 
a Sfatului popular al 
orașului regional Pe

troșani
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Gospodina Cîmpeanu 
Maria, activistă a Co
mitetului orășenesc 
de femei Petroșani, 
candidează în circum
scripția electorală nr. 
4 a Sfatului popular 
al orașuli&" regional 

Petroșani

Muncitorul Ghițan 
Constantin, de la în
treprinderea de utilaj 
și transport Livezeni, 
candidează în circum
scripția electorală nr. 
22 a Sfatului popular 

comunal Iscroni
I
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tn aceste locuri în trecut n-a fost nimic

la unele locuri de muncă, au 
introduse mașini de încăr- 
locomotive electrice, s-a ex- 
iluminatul electric în abata-
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I Adunări de dări de seamă 
I fi încheierea contractelor 

colective

de rambleu hi-

med
fost
cat.
tins
je, s-au distribuit măști de praf
muncitorilor care lucrează la îna
intări în steril, s-a asigurat buna 
funcționare a băilor de la minele 
II și III, s-au luat măsuri pen- 

• tru amenajarea băii noi de la mi
na I și altele.

Rezultatele obținute se datoresc 
în bună măsură 
comitetului sindi
catului care, sub 
conducerea orga
nizației de par
tid, a desfășurat

8
8
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înainte cu cîțiva ani, Spitalul unificat din Petroșani era înconjurat de un teren viran unde 
bătăriile creșteau în voie. Apoi au venit constructorii. Terenul viran s-a transformat în șantier. 
La puțină vreme fundația a fost terminată, iar zidurile au început să se înalțe impunătoare. A- 
cnm blocurile sînt locuite și după cum se vede și din clișeu sînt frumoase; el₽ au apartamente 
mari, luminoase și confortabile.
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Cu fața spre noile angajamente
An de an înfățișarea minei 

nea se schimbă. Se deschid 
locuri de muncă, se introduc
laje și mașini moderne. In anul 
1966 întreaga producție a minei 
va fi extrasă pe puțul principal 
ce se construiește la mina II de 
către brigada minerilor de la in
vestiții, condusă de tovarășul 
Cozma Alexandru. Extracția ma
teriei utile pe noul puț se va face 
cu schipul, care va înlocui coli
via, elimlnînd 
astfel, definitiv 
transportul va- 
gonetelor de puț. 
La Defor se lu
crează intens la 
terminarea stației
draulic, la Cimpa I se adîncește 
puțul pînă la orizontul 400. iar la 
Jieț brigada tovarășului Rancea 
A. lucrează la excavarea galeriei 
principale de transport între 
nele II și III.

Despre toate acestea, cît și 
pre realizările obținute anul 
cut în procesul de producție de 
minerii loneni, au vorbit pe larg 
delegații prezenți la conferința 
sindicatului' minei Lonea. Cele 
două dări de seamă prezentate în 
fața conferinței de către conduce
rea administrativă a minei și co
mitetul sindicatului au oglindit 
felul cum a fost tradus în viață 
contractul colectiv pe anul 1960. 
Trebuie subliniat că aproape ma
joritatea angajamentelor reciproce 
din contractul colectiv au fost 
îndeplinite la termenele stabilite.

In cursul anului trecut, colec
tivul minei Lonea a extras 5645 
tone de cărbune peste plan, s-a 
studiat și aplicat perforajul u-

X

mî-

deș
ire-

o muncă susținută pentru atrage
rea colectivului minei la condu
cerea producției. Comitetul sin
dicatului a îndrumat și mobili
zat tehnicienii și inginerii în ve
derea realizării propunerilor ve
nite din masă, a urmărit aplica
rea hotărîrilor adoptate în con
sfătuirile de producție și. înde
plinirea angajamentelor luate de 
muncitori. In cadrul consfătuiri
lor de producție lunare s-au fă
cut 153 propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii.

In cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea dărilor de seamă, vor
bitorii au analizat cu simț 
răspundere și unele lipsuri care' 
s-au manifestat în procesul 
producție. In cuvîntul său, tova
rășul Feier Gheorghe. șeful mi
nei Lonea, a ținut să sublinieze 
că realizările în producție nu s-au 
ridicat la nivelul posibilităților. 
Nici unul din sectoarele produc-

Z. ȘUȘTAC
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(Continuare în pag. 3-a)
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Uzina „Himmaș" orașul
Pavlograd (Ucraina) a început să 
producă cisterne de aluminiu de 
mare capacitate. Ele se construiesc 
prin metoda sudurii automate pe 
standuri speciale. Fiecare stand 
de acest fel înlocuiește munca a 
15 persoane care lucrau înainte la 
construcția de rezervoare

ln casa pe care o vedeți în fo
tografie va vedea lumina zilei ge
nerația următoare. Acest proiect 
de maternitate a fost adoptat de 
organizațiile de construcții din 

. Moscova. In cadrul maternității 
vor funcționa de asemenea cabi
nete ' de consultații pentru femei 
și copii, O^șgcție pentru prețui
rea femeilor în vederea nașterii 
fără dureri, laboratoare etc. A- 
ceasta clădire va costa 3.279.2W 
de ruble.

O inițiativă prețioasă 
a

La stațiunea tehnică de repara
ții din Borispol (Ucraina) s-a or
ganizat din inițiativa comsomoliț- 
tilor o secție pentru recondiționa- 
rea ріеміог uzate- S-a calculat că 
prin recondiționarea suprafeței u- 
nci role de sprijin de la tractor 
se realizează o economie de a- 
proximativ 2 ruble. Or, numai 
colhozurile ți sovhozurile din U- 
craina folosesc anual aproximativ 
300.000 de role de sprijin. Dacă 
50 la sută din ele vor fi recon
diționate cu încărcarea metalului 
prin sudură electrică se poate rea
liza o economie de 300.000 ruble.

In afară de aceasta, se pot rea
liza loMmflate economii de metal 
— rolele uzate nu vor mai fi a-

comsomoliștilop
runcabe sau înlocuite, ci recondi
ționate.

La stațiunea tehnică de repara
ții Borispol se pune la punct și o 
metodă de recondiționate a supra
fețelor uzate ale arborelui cotit — 
cu încărcarea prin arc electric vi
brator. în general stațiunea este 
bine utilată cu instalații de sudură 
electrică — pentru sudura fontei, 
pentru călirea prin cutenți de înal
tă frecvență.

Inițiativa comsomoliștilor de la 
S.T.R. din Borispol s-a bucurat 
de o largă apreciere a acad. В. E. 
Paton, directorul Institutului de 
sudură electrică din Kiev, membru 
al Academiei de științe a R.S.S. 
Ucrainene.

O

Cea de-a patra treaptă a cascadei 
Nipru
electrică industriei din sudul U- 
crainei.

Hidrocentrala de la Dneprod- 
zetjinsk va intra în funcțiune cu 
un an înainte de termenul plani
ficat inițial. Aici au și fost cons
truite o ecluză navigabilă, un ba
raj deversor din beton și alte ins
talații hidrotehnice. Pe Nipru s-a 
format un lac de acumulare avînd 
lungimea de 125 km și lățimea de 
5—6 km.

In prezent pe Nipru se află în 
construcție cea de-a cincea treaptă 
a cascadei — hidrocentrala de la 
Kanev.

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

de pe
Pe șantierul hidrocentralei de 

la Dnepțodzerjinsk (Ucraina) a 
început montarea 
gat.

Această centrală
patra treaptă a cascadei energetice 
de pe Nipru. Puterea ei stabilită 
inițial la 250.000 kW a fost ridi
cată acum la 350.000 kW. Aici 
vor fi instalate opt turbine avînd 
o putere de cîte 43.500 kW. fie
care.

Noua centrală va permite să se 
sporească considerabil producția 
de energie electrică a celorlalte 
centrale ale cascadei de pe Nipru, 
piecum ți să se furnizeze energie

primului agre-

este cea de-a

Zăcăminte de petrol în pustiu
In subsphQ pustiului Kzîl—Kum 

(Uzbekistan) au fost descoperite 
șapte mari zăcăminte de țiței.

S-a stabilit că această regiune 
geologică este cea mai bogată din

și
de mă- 
cordPe magistralele de oțel ale țării 

a început să circule prima loco
motivă Diesel electrică de mare 
putere, cu transmisie hidraulică. 
Cele patru motoare, de cite 1.000 
C.P. fiecare, permit acestei loco
motive să transporte garnituri grele 
cu o viteză de 120 kilometri pe 
oră.

GieaetBl tamiDi ucrainean
In apropiere de străvechiul oraș 

ucrainean Cernigov, pe malul rîu- 
lui Desna se construiește o mare 
fabrică de fibre chimice. Noua 
întreprindere este denumită pe 
bună dreptate „un gigant al ca- 
pronului ucrainean". întreprinderea 
va produce mari cantități 
tase sintetică, țesături de 
blănuri artificiale.

Prima
ocupa o 
intra în 
Aici vor
automatizarea, telemecanizarea și 
dispozitive electronice de calcul.

Uzbekistan în privința rezervelor 
totale de combustibil lichid.

Belșugul de petrol, ca și marile 
rezerve de gaz natural vor cons
titui factorul de bază al industria
lizării regiunii Kzîl—Kum. In vii
torii 2—3 ani pustiul va deveni 
principalul furnizor de combusti
bil pentru republicile Asiei Cen
trale, Kazahstan și Ural.

care va
va

PRODUCȚIA DE OȚEL

1913, . 
mon* 
la 12

* Cele 300 milioane tone de oțel 
care se produc anual pe întregul 
glob, împreună cu energetica, de 
termină într-o măsură hotărîtoa- 
re posibilitățile tehnice ale ome
nirii de a-și satisface necesitățile 
sale vitale.

Anul trecut producția de oțel 
a crescut în Uniunea Sovietică cu 
încă 9 la sută (la fel ca și în 
1959) reprezentînd 65,3 milioa
ne de tone. Sporul anual absolut 
de 5,3 milioane tone este cel 
mai mare din istoria metalurgiei 
sovietice. Această creștere depă
șește în mod considerabil preve
derile planului septenal.

Anul trecut este remarcabil și 
prin faptul că în privința produc
ției de oțel calculată pe cap de 
locuitor, în U.R.S.S. a fost de
pășită bariera de 300 kg. Este 
adevărat că S.U.A. produce pe 
cap de locuitor de aproximativ 
1,5 ori mai mult oțel, dar trebuie 
avut în vedere faptul că în 
în preajma primului război 
dial, acest raport era de 1 
(27 și respectiv 327 kg.).

Mai mult decît atît în Uniunea 
Sovietică a existat o perioadă - 
anul 1921 — cînd raportul pro
ducției de oțel pe cap de locuitor 
dintre U.R.S.S. si S.U.A. a fost 
de 1 la 120.

Analizînd dinamica dezvoltării 
industriei oțelului în ultimii 7 ani, 
în afară de anul 1960 pentru care 
nu există încă date americane 
definitive, reiese că începînd din 
1954 pînă în 1959 sporul anual 
mediu al producției de oțel a 
fost în U.R.S.S. de 3,5 milioane 
tone, în timp ce în S.U.A. s-a ob
servat o scădere anuală. în medie, 
cu 2,7 milioane tone.

In ceea ce privește anul I960, 
datele producției sovietice de oțel 
au și fost publicate — 65,3 mili
oane tone. In Statele Unite, po
trivit datelor existente, după o 
creștere de o scurtă durată, a a- 
vut loc o nouă â&adere a preț 
ducției și se observa un declin 
general al producției industriale. 
In legătură cu aceasta, econo
mistul american Victor Peilo a 
relevat pe bună dreptate că în 
primul an al administrației Ei
senhower, în S.U.A. s-au produs 
101 milioane tone de 
anul al optulea — 90

otel, iar în 
milioane de

n»<

parte a fabricii 
suprafață de 100 ha., 
funcțiune în anul curent, 
fi folosite pe scară largă

în orașul de dincolo de cercul polar
Intre Moscova și orașul Norilsk, 

situat dincolo de cercul polar pe 
peninsula Taimîr, la 70 grade la
titudine nordică, a fost inaugurată 
o linie aeriană regulată de curse. 
Un avion de călători de tipul 
„AN-10" cu 100 de locuri, stră
bate distanța de 3.160 km. dintre 
cele două orașe în numai 5,5 ore.

Orașul Norilsk, care a sărbăto
rit recent 25 ani de existență, are 
în prezent o populație de 110.Q00 
de locuitori, dintre care majori
tatea lucrează la Combinatul me-

dintre celetalurgic — minier, unul 
mai mari din U.R.S.S.

Natura acestui ținut 
aspră : adeseori gerurile ating aici 
minus 40—50 de grade, in tim
pul iernii asupra orașului se abat 
aproape zilnic viscole puternice, 
denumite „Burga", stratul de ză
padă atinge uneori cîțiva metri. 
Cu toate acestea Norilsk cunoaște 
o viață trepidantă, munca în cele 
doyă cariere ale combinatului se 
desfășoară fără întrerupere.

Orașul are nu numai case 
mai multe etaje, care rezistă
orice fel de geruri, ci și cel mai 
nordic bazin de înnot din U.R.S.S. 
Sovhozul din apropiere aprovizio
nează pe locuitorii orașului cu le
gume ți fructe proaspete.

La Norilsk se desfășoară mari 
lucrări de construcție. Amploarea 
acestor construcții a crescut în 
special după ce un grup de ingi
neri localnici au propus o metodă 
eficientă de construcție în regiunea 
ghețurilor 
clădiri pe

este foarte

♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ 
♦ 
♦♦ '
♦♦♦ 
♦ * ♦ 
♦ ♦ 
♦♦ 
♦♦ 
♦
♦

cu 
la

♦
♦♦♦

♦
♦♦
♦♦♦

-♦

tone. In perioada acestor 8 ani, 
în Uniunea Sovietică producția 
de oțel aproape s-a dublat.

Probabil că nici chiar în Sta
tele Unite, nu exist» vreun eco
nomist cu simț de răspundere 
care să poată afirma care sînt 
perspectivele siderurgiei america
ne în anii următori. Deocamdată 
este clar că în prezent ea trece 
printr un declin ciclic. In ceea ce 
privește viitorul metalurgiei so
vietice, nu este necesar să se facă 
presupuneri fiindcă ea nti cunoaș
te crize și declinuri și după cum 
dovedește experiența îndelungată 

i în-..se dezvoltă necontenit, ca și 
treaga economie a țării.

Potrivit planului septenal, 
1965, în Uniunea Sovietică 
mează să se producă 86—91 
lioane tone de oțel. Dar chiar în 
1961 $-a hotărît ca producția să 
fie ridicată la 71 milioane de 
tone oțel. Prin urmare sporul 
față de 1960 va fi de aproxima
tiv 6 milioane de tone.

Pentru 
olanului 
U.R.S.S.

. cesare.
Este vorba, în primul rînd, de 

cei trei giganți al metalurgiei, 
ce se construiesc în estul țării. 
Primele agregate ale primului 
dintre acestea — uzina metalur
gică din Kazahstan au și înce
put să producă. In al doilea rînd, 
este vorba de sporirea capacită
ților la vechile întreprinderi și în 
al treilea rînd o rezervă impor
tantă o constituie perfecționarea 
continuă a tehnicii producției me
talurgice. care potrivit părerii 
specialiștilor, este mai perfecțio
nată decît în S.U.A.

în 
ur
mi*

îndeplinirea sarcinilor 
septenal. siderurgia 

dispune de rezervele ne-

Noul combinat chimic 
din Uzbekistan

La 
celui 
duse 
treprinderca va fi înzestrată 
tehnica cea mai nouă, care va per
mite automatizarea și mecanizarea 
proceselor de producție.

Noul combinat va produce din 
gazele naturale de la Buhara în
grășăminte minerale, blănuri arti
ficiale, celofibră, nitron, și alte 
produse chimice. Pentru construi
rea combinatului și a orășelului lu
crătorilor lui au 
mari.

In prezent se lucrează la cons
truirea clădirilor auxiliare iar la 
sfîrșitul anului se va începe ridi
carea principalelor clădiri ale 
combinatului, după proiectul ela
borat de Institutul de stat al in
dustriei azotului.

Combinatul chimic de la Navoi 
va începe 
în 1965.

Navoi s-a început construire» 
mai mare combinat de f \ f 
chimice din Uzbekistan. Гп-

cu

fost alocate sume

să dea primele produse

de apartamente 
la Baku

30.000
«
*
♦
♦*
*
♦♦
♦
♦
*
♦
♦
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*
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♦
♦
♦
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♦ ♦ 
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mare construcțieCombinatul de la Kacikanar — o 
a septenalului 

Alături de groapa de fundație 
se văd construcțiile de oțel ale 
clădirii stațiunilor de acționare 
— inima combinatului — de 
unde vor fi puse în mișcare in
stalațiile de concasare și înno
bilare. Iar acolo unde se ridică 
spre cer o adevărată pădure de 
coloane metalice se construiește 
clădirea instalației de concasa
re intermediară. Ceva mai jos, 
pe versantul muntelui, se întind 
pe o distanță de 
metru fundațiile 
clădirii instalației 

Pe calea ferată 
sosesc pe șantier 
utilajele. Aici sosesc mereu noi 
detașamente de comsomoliști. In 
așezarea care va deveni 
Kacikanar 
12.000 de 
tîmpinat 
convocării 
Congres al P.C.U.S. In 1961 ur
mează să fie pusă in funcțiune

Dintre cele 1.006 de construc
ții prevăzute pentru cel de-al 
treilea an al septenalului, 434 
sînt considerate ca deosebit de 
importante. Intre acestea face 
parte și Combinatul de înnobi
lare a minereului din Kacikanar 
(regiunea Sverdlovsk).

Combinatul de înnobilare — 
unul dintre cele mai mari din 
U.R.S.S. se construiește la poa
lele muntelui Kacikanar o ramu
ră mijlocie a Uralului. Aici 
vor extrage și înnobila anual 
milioane tone de minereu 
fier. Mai tîrziu capacitatea 
treprinderii va fi dublată.

...Pe șantierul clădirii insta
lației de concasare primară a 
minereului a fost excavată o 
groapă de fundație adîncă de 
60 de metri, 
dica cu 40 de metri deasupra 
pămîntului. 
vor prelucra 
de minereu pe oră.

prima parte a combinatului 
înnobilare. Brigăzile de

se
7,5 
de 

în-

peste un kilp- 
de beton ale 
de înnobilare, 
nou construită 
materialele și

♦ 
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

Clădirea se va ri-

Aici concasoarele 
pînă la 4.009 tone

locuiesc deja 
constructori. Ei 
cu însuflețire 
celui de-al

orașul 
peste 

au în
vestea 

XXII-lea

de 
con

structori și montori participă la 
întrecerea pentru obținerea înal
tului titlu de colective de mun
că comsomolistă.

In acest an urmează să se e- 
x ecu te un volum considerabil 
mai mare de lucrări de construc
ții și montaj decît în toată peri
oada precedentă. Vor fi termina
te corpurile de clădiri ale insta
lațiilor pentru concasarea prima
ră, intermediară și fină a insta
lației de înnobilare, precum și 

■ substația raională, se vor con
strui zeci de kilometri de cale 
ferată. Numai în cariera unde* 
se va extrage minereul urmează 
să se înlăture 2.300.000 m. c. de 
rocă.

Darea în exploatare a combi
natului de la Kacikanar va per
mite să se asigure întregul ne
cesar de minereu al regiunii U- 
rahtlui mijlociu.

Anul acesta la Baku capitala 
R.S.S. Azerbaidjane, se vor cons
trui case de locuit cu 30.000 de 
apartamente. In cursul septenalu
lui la Baku se vor construi atitea 
locuințe cîte existau în total 
întregul oraș Baku înainte

în 
de

veșnice a unor mari 
piloni din beton armat.

Recent 
terminate 
rile de restaurare 
a Kremlinului din 
Rostov, regiunea 

Iaroslavi, admira
bil ansamblu ar
hitectonic din se
colele XVl-XVll. 
Rostovul este u- 
ml dintre 
mai vechi 
din Rusia, 
înființat în 
cu aproape 
da ani.

au fost 
lucră-

arfe 
orașe 
fiind 
wmâ 
1.100

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

I
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PE TEME ACTUALE

un material

Sarcinile care stau în fața co* 
lectivelor miniere din Valea Jiu 
lui pentru anul în curs sînt con
siderabil sporite fată de cele din 
19S0. Sînt sporite de asemenea 
și posibilitățile de îndeplinire și 
depășire a acestor sarcini de 
plan.

In ianuarie minerii și-au de
pășit planul cu peste 8600 tone 
de cărbune cocsificabil și ener
getic, depășire care a crescut în 
februarie la circa 20.200 tone de 
cărbune; Sporirea producției s-a 
făcut în deplină concordanța cu 
creșterea productivității muncii, 
cu îmbunătățirea calității cărbu
nelui și cu reducerea substanțială 
a consumului specific 
riale și energie.

In reducerea continuă 
mulul specific de lemn 
s-au făcut pași însemnat'- Dacă 
în decembrie anul trecut s-au 
consumat în medie pentru fiecare 
O mie de tone de cărbune cîte 
43,02 m. c. lemn, în prima lună 
a lui 1961, consumul de lemn 
a scăzut pe combinat în medie Ia 
42.13 m. c.,/1000 tone de cărbu
ne. Economii de lemn au obținut 
în deosebi minerii de la Petrila, 

i, Aninoasa și Lupeni. La mina Pe- 
j tril a. de exemplu, cu lemnul e- 

conomisit fată de plan în ianua
rie, minerii au putut extrage cir
ca 6800 tone de cărbune, la Lu
peni circa 3200 tone de cărbune, 
fără consum de lemn nou din de
pozit. Pe întregul bazin s-au e- 
conomisit circa 132 ni. c. lemn 
de mină.

Reducerea consumului de lemn 
față de luna decembrie anul tre
cut s-a datorat în bună măsură 
extinderii anmării metalice și cu 
inele de f bolțari în galerii și cu 
armături metalice în mai multe

de mate

a consu- 
de mină,

abataje frontale. Astfel, s-au sus
ținut cu șină de cale ferată sau 
Inele Т.Н. circa 1500 m. galerie, 
cu bolțari aproape 650 ra. gale
rie, iar jiroducția de cărbune ex
trasă ''cu*ăbfflarea metalica se ri
dică în ianuarie la peste 56,000 
tone de cărbune din care circa 

.-139.100 tone cărbune cocsificabil.
Trebuie însă arătat că la unele 

exploatări (Lonea, Vulcan, Uri
cani) posibilitățile de reducere a 
consumului de lemn de mină n-au 
fost pe deplin folosite. Motivul 
invocat de conducerile acestor ex
ploatări ar consta în faptul că o 
bună parte din lemnul sosit a 
fost verde, de dimensiuni necores
punzătoare monografiilor de ar
mare. Admițînd acest motiv ar fi 
însemnat ca cel puțin în galerii, 
la exploatările de mai sus, să se 
fi realizat planul de armare cu 
înlocuitori ai lemnului. Or, la Lo
nea, s-a susținut сц fier abia ju
mătate din galeriile planificate, 
la fel și cu bolțari. La Vulcan și 
Uricani este o situație aproape 
asemănătoare celei de la Lonea. 
Depășirea consumului de lemn 
provine dintr-o slabă gospodări
re a acestui material de preț, din- 
tr-un dezinteres manifestat de 
conducerile sectoarelor pentru fo-

: PRIMA І

: PREMIERĂ ;
J Deși de mai bine de un an își ! 
f duce activitatea, clubul sindicate- ! 

maî ♦ lor din Petroșani nu a avut pînă ♦ 
sînt ț acum prea multe afișe. In ultima t

PUBLICITATE

losirea anrrtărilor cu fier și 
ales cu boltari care, oricum, 
mai greu de manipulat decît lem- j săptămînă au apărut însă in tot î 
nul, dar mult mai economice. ♦ orașul afișe mari anunțînd: „T... 7

Muncind cu tot mai mult avînt * trul de păpuși al clubului sindicate- ♦ 
în întâmpinarea alegerilor de la * lor din Petroșani prezintă duminică, І 
5 martie minerii obțin zilnic suc- ♦ 19 februarie orele 11 o poveste* 
cese de seamă în creșterea pro- • muzicală în trei tablouri de R. ♦ 
ductivității muncii, în creșterea f Ștepanschi, sub titlul „ARICIUL î 
producției._ Ei trebuie să urmă ♦ Șl IEPURAȘUL". Cu toate că J 
rească însă cu aceeași atenție în- I spectacolul este destinat celor mici * __- — »X S-12 _ —1 1- • * • 
toți indici i, inclusiv la ccnsumu- ♦ mari dornici să vadă un spectacol 
rile specifice de energie, de ma- ț de păpuși la Petroșani, rezultat 
teriale, de lemn. Așa cum se vede * ai muncii acestui colectiv. Desigur 
din rezultatele obținute pina a- • 
cum în reducerea consumului de 
lemn, sarcina de plan pe 1961 
poate i îndeplinita și depășită, ; după o muncă de citeva luni J
de toate colectivele miniere. Este . actQrilot d teatru j
insă necesară mai multă preocu- - ’
pare pentru gospodărirea lemnu
lui, pentru folosirea lui rațională, 
pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului de armare cu înlocuitori aî 
lemnului. Există toate condițiile 
pentru ca, paralel cu îndeplinirea 
planului la cărbune, să fie con 
tinnu scăzut consumul specific de 
lemn de mină pe seama extinde
rii armării

, abataje!
ing.

„Tw- ♦

deplinirea ritmică a planului la J ța et au asistat fi sțectatori mai I

♦
♦
*

Dar î

I pentru oamenii care minuiesc pă- 
J pușile nu a fost prea ușoară pre-
* gătirea acestui spectacol. ~

metalice în galerii și

GH. DUMITRESCU
—— =T= ♦ • «M

J copiii, a anunțat spectacolul prin- • 
f tr-un frumos afiș.
ț In curînd va apare un nou afiș ț 
J al clubului central din Petroșani, j 
4 El va anunța publicul că forme- J 
»(iile artistice — dansuri, cor și J 
- brigada artistică de agitație din * 
» cadrul clubului — prezintă pri-« 
J mul lor spectacol, (atît de mult • 
J așteptat de petroșinenty.
•

c O N С и В S
In ziua 

s-a tinut în sala cinematografului 
muncitoresc din Uricani ultima 
fază a concursului N.T.S. pe sec
toare organizat de serviciul pen
tru aeraj și protecție a muncii și 
comitetul sindicatului minier U- 
rlcani. La concurs au participat 
un număr de 300 de mineri, a-

de 19 februarie a. c.

N T. S
jutori mineri și 
punsuri exacte 
brigadă Ilin Cornel, Ileș loan și 
artificierul Gîlcă Nicolae care au 
cîștigat concursul.

De asemenea, răspunsuri bune 
au dat minerii Apostol Vașile, 
Ștefan Nicolae și Teodorescu 
Stancu de la sectorul 1 și Hrițcan 
Vasile de la sectorul II.

----------- o---------

vagonetari. Răs- 
au dat șefia de

Reducerea timpilor de manevră a vagoanelor de cale ferată este 
unul din indicii cei mai importanți în munca feroviarilor. Partida 
de manevră condusă de tov. Mură re ț Dumitru din stația Petroșani 
se remarcă prin buna organizare a muncii, prin reducerea timpilor 
de manevră. IN CLIȘEU : Tov. Murăreț Dumitru dișcută cu mun
citorii din partida sa.

CU FAȚA SPRE NOILE ANGAJAMENTE
(Urmare din pag. l-a)

tive ale minei nu a reușit să-și 
îndeplinească anul trecut anga
jamentul luat.

In ultimul trimestru al anului 
trecut, conducerile minei și cele 
ale sectoarelor, precum și comi
tetul sindicatului, nu s-au preo
cupat în suficientă măsură de 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție și reducerea prețului 
de cost al cărbunelui. De aceea 
anul trecut colectivul minei Lo
nea a depășit cu 2,75 lei prețul 
de cost pe tona de cărbune, în- 
registrînd pe această cale o pier
dere de peste 1.600.000 lei la pre
țul de cast al producției. O sla
bă preocupare s-a manifestat și 
în privința reducerii consumuri
lor specifice și în deosebi a lem
nului de mină care a fost depă
șit cu 5,05 m. c. pe mia de tone 
cărbune extras. La depășirea pre
țului de cost pe exploatare au 
contribuit în mod direct sectorul 
II, care anul trecut a rămas da
tor patriei cu 888 tone de căr

bune precum și colectivul secto
rului III care a rămas sub plan 
cu 333 tone de cărbune.

In cadrul consfătuirii s-a vădit 
din plin interesul delegaților față 
de îmbunătățirea procesului de 
producție. Ei au făcut numeroase 
propuneri legate de îndeplinirea 
angajamentelor reciproce din con
tractul colectiv pe 1961. In acest 
an colectivul minei Lonea s-a an
gajat să-și îndeplinească ritmic 
sarcinile de plan, să lupte pentru 
creșterea productivității muncii cu 
0,02Q tone pe post față de sarcl 
na planificată, să reducă consu
mul specific de lemn de mină cu 
1,5 m. c. pe mia de tone cărbu
ne, realizînd pe această cale e- 
conomii suplimentare în valoare 
de 600.000 lei.

In scopul traducerii în viață a 
angajamentelor luate conducerea 
minei Lonea. împreună cu comi
tetul sindicatului, au întocmit un 
plan de măsuri cu obiective pre
cise. Așa de pildă, în scopul a- 
Slgurării volumului de producție 
planificată s-au luat măsuri ca

exploatarea să dispună în perma
nență de linia de front necesară, 
astfel ca avansarea în abatajele 
frontale să fie de 25 m. 1. pe lună, 
în abatajele cameră de 73 m. 1,, 
iar avansarea medie în galerii de 
41 m. 1.

In 1961 colectivul minei Lonea 
s-a angajat să lucreze în abataje 
cu un randament de 4,255 tone 
cărbune pe post prin introducerea 
metodelor de exploatare de mare 
productivitate ca abataje frontale 
orizontale în stratul 3 din sec
toarele IV și V, și abataje fron
tale pe înclinare în stratele IV 
și V.

Mai mulți vorbitori ca Slanko 
Iosif, Nagy Emeric, Petrică Mi
hai, Miclea Pamfil, Doja Andrei, 
Bula Florean și alții s-au anga
jat să-și aducă • întregul aport 
pentru realizarea obiectivelor din 
noul contract colectiv. Ei au ce
rut însă ca inginerii și tehnicie
nii sectoarelor să sprijine mai 
mult activitatea brigăzilor, să 
lupte pentru o producție sporită, 
mal ieftină și de bună calitate.

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

LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de teaMurl

; au fost aprovizionate din abundentă cu i
— PÎNZA ALBITA 80-140 cm: I

; — PÎNZA NEALBITA 80-140 cm: I
: — PÎNZA PENTRU CEARȘAFURI: :

— SIFON 80-280 cm: <
- OLAND1NA 80 220 cm: J
- INLET ALB $1 COLORAT: j

: — DAMASC ALB SI COLORAT: :■ 
: —— GRADEL, so cm. ALTELE. i;

Vizitat! magazinele noastre de țesături |l 
cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. I

de

lei. 
condiții

de con*

0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI 
ANGAJEAZA UN TEHNICIAN CONSTRUCTOR I. 
Cu un salariu tarifar lunar brut de 950—1.2Q0 
Candidatul trebuie si îndeplinească următoarele 

pregătire și stagiu:
— Să fie absolvent al unei școli medii tehnice

structori, sau
— absolvent al unei școli tehnice de maiștri cu o 

chime la 1 iulie 1956 de 12 ani în funcția de maistru,
— absolvent al liceului industrial, sau
— absolvent cu diplomă al fostei școli de subingineri 

fostei școli de conductori tehnici cu o vechime de 5
Cererile însoțite de actele necesare se vor depune la 

viciul cadre al O.C.L. Alimentara Petroșani.

ve
sta

al
sau 
ani.

ser-

i
Preparafia cărbunelui Petrila

angajează-:
TEHNICIENI CU LIMITELE DE SALARII INTRE 750— 

1100 LEI.
Candidați! vor prezenta următoarele acte: certificat da 

naștere, autobiografia.
In ceea ce privește condițiile de pregătire necesare ocu

pării postului, acestea sînt cele prevăzute în „anexa nr. IV** 
a H.C.M 1953/1960.

Informații suplimentare se pot primi de la serviciul de 
planificare și organizare a muncii al întreprinderii.

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

telefon 541, 544 și 335

execută pentru sectorul socialist și particular 
lucrări noi și de reoarații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate 

:n toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

■■еммдееввеае»0«еве*аае*еее»е«е»ае ■■■•■маеві

T. P. E. D. M. N.
de explor ări cu sediul in Lupeni str.

i«■
i
i
a

I

10

vram
Întreprinderea 

lancu nr. 1

— maiștri
— sondori
— economiști
— contabili

ANGAJEAZĂ 
sondori 
șefi granic

IMEDIAT:
— tehnicieni mecanici

inginer foraj

maiștri mecanici

A-

I

I

I
I

O. C. L Produse industriale Petroșani, anunță clientela 
Că a pus in vînzare prin toate raioanele specializate, tradițio
nalele v

MARTIȘOARE
Vizitați magazinele4noastre bine aprovizionate!

O.C.M.M., șantierul Lupeni vinde prin licitație în ziua de 
28 februarie 1961, în oborul de vite din orașul Lupeni 5 

(cinci) asini.
Cumpărătorii sînt rugați a se prezenta la locui și data 

fixată. .
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OPINIA PUBLICĂ MONDIALĂ ÎNFIEREAZĂ 
ODIOASA CRIMĂ A IMPERIALIȘTILOR

DEMONSTRAȚIE LA FRANKFURT 
PE MAIN (R. F. 6.)

FRANKFURT PE MAIN 23 
(Agerpres).

In pofida interdicției autorități
lor localej în orașul vest-german 
Frankfurt pe. Main a avut loc o 
mare demonstrație de protest îm
potriva asasinării primului minis
tru al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba. Demonstrația — la ca
re au participat studenți africani, 
francezi, englezi, americani, italieni, 
turci și indieni de la universitatea 
din această localitate — s-a des
fășurat sub lozincile: „Libertate 
Africii !“■, „Jos colonialiștii bel-, 
gieni!“, „Trăiască Gizenga !“■.

Miting de protest 
fa Montevideo

MONTEVIDEO 23 (Agerpres).
In capitala Uruguayului a a- 

, vut loc un mare miting de pro
test împotriva asasinării lui Pa
trice Lumumba, la care au parti
cipat reprezentanți ai diferite 
partide politice, deputați în parla
ment, lideri sindicali, muncitori, 
oameni de diferite convingeri po
litice.

■ „Colonialismul nu a adus nici 
civilizație, nici cultură pentru 
Congo. El a adus acestei țări cea 
mai necruțătoare exploatare și 
mizerie" — au declarat partici- 
panț-ii la miting. „Asasinarea lui 
iLumumba este încă un episod 
trist în lupta maselor asuprite 
împotriva imperialismului".

Declarafia făriior participante 
la conferinfa de la Casablanca

ACCRA 23 (Agerpres).
In comunicatul dat publicității 

de participanții la conferința mi
niștrilor de Externe ai țărilor ca
re au luat parte la conferința de 
la Casablanca (Ghana, Guineea, 
R.A.U., Maroc, Mali și Guvernul 
Provizoriu al Republicii Algeria) 
este condamnată asasinarea bes
tială a lui Lumumba și a celor
lalți patrioți congolezi. .Miniștrii 
reafirmă că recunosc drept unic 
guvernul legal al Republicii Con
go guvernul condus de Antoine 
Gizenga, subliniind că țările lor 
acordă întreaga încredere acestui 
guvern. Miniștrii cheamă toaite 
țările să recunoască acest guvern 
și să facă schimb de misiuni di
plomatice cu el. Conferința chea
mă toate țările iubitoare de pace 
șl popoarele din întreaga lume 
să condamne asasinarea mișeleas- 
că a lui Lumumba și să ceară e- 
liberarea imediată și necondițio
nată a tuturor prizonierilor poli
tici din Congo.

In declarație se spune că parti
cipanții la conferință au aflat cu 
oroare despre punerea în aplicare 
a unui program sălbatec de asa-

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

sinate în Congo. Acest plan bar
bar întocmit de imperialiști și a- 
genții lor urmărește asasinarea 
tuturor membrilor parlamentului 
favorabili lui Lumumba, pentru 
ca apoi să fie convocat ceea ce a 
mai rămas din parlament, asigu- 
rîndu-se astfel o majoritate auto
mată favorabilă slugilor imperia
liștilor.

Partlcipanții la conferință reco 
mandă un ansamblu de măsuri 
pentru prevenirea războiului civil 
în Congo.

Miniștrii de externe întruniți 
la Accra recomandă, printre al
tele, constituirea unei comisii 
neutre care să alcătuiască un ra
port asupra evenimentelor petre
cute în Congo de la proclamarea 
independenței și pînă la asasina
rea Iui Lumumba, raport care va 
permite stabilirea responsabilități
lor în legătură cu uciderea primu
lui ministru congolez și judeca
rea celor vinovați, eliberarea tu
turor prizonierilor politici, con
vocarea parlamentului și evacua
rea din Congo a tuturor diploma- 
ților misiunilor 
lor străine.

HAVANA 23 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Santiago (Chile) al a 
Igenției Prensa Latina, conducă
torii organizațiilor sindicale din- 
tr-o serie de țări din America La
tină au cerut președintelui Ar
gentinei, Frondizi, să elibereze 
din închisori pe conducătorii 
muncitorilor argentinieni — Pe
dro Charanti, Carlos Eniscos,

eliberați conducătorii 
argentinieni !

Pasgual Perez, precum 
membrii comitetului de solidari
tate cu revoluția cubană, Fernan
do Nadra și Jacobo Pelman.

Reprezentanții organizațiilor 
muncitorilor latino-aimericani au 
formulat această cerere după con
ferința mesei rotunde de la San
tiago, la care au luat parte de 
legați din Chile, Brazilia, Uru
guay, Bolivia, Cuba și Argen
tina.

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

Și pe

și reprezentanțe-
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„Puterile occidentale poartă 
răspunderea pentru moartea 

iui Lumumba"
YORK 23 (Agerpres). 

cum transmite corespon- 
agenției U.P.I., un grup

NEW
După 

dentul 
de studenți africani care studiază 
la Institutul tehnologic de la 
Massachusetts la universitățile 
Harvard și Boston au organizat 
la 21 februarie la Boston o de 
monstrație de protest împotriva 
asasinării primului ministru al 
Congoului, Patrice Lumumba. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care1 scria: „Puterile occidentale 
poartă răspunderea pentru moar
tea lui Lumumba".

Partlcipanții la demonstrație au 
trecut prin fața consulatelor fran
cez și englez.

Mia Dinh Dltn а йеѵепіі an
HANOI 23 (Ageppres).
După cum anunță agenția viet

nameză de informații, Misiunea 
de legătură a comandamentului 
suprem al armatei populare viet
nameze a adresat Comisiei inter
naționale de supraveghere și 
control în Vietnam o scrisoare în 
eare protestează împotriva cîrdă- 
șiei autorităților sud-vietnameze 
cu clica rebelă- din Laos. In scri
soare sînt 
fapte care 
acordat de 
Diem clicii

„O crimă îngrozitoare"
DELHI 23 (Agerpres).
Ziarul. „Daily Times" în arti

colul ’ intitulat „O crimă îngro
zitoare" condamnă cu rnînîe a- 
sasinarea lui Patrice Lumumba, 
unul din cei mai mari patrioți 
africani. Ziarul subliniază că Or
ganizația Națiunilor Unite, în în
tregime, și secretarul ei general, 
în special, nu se pot eschiva de 

■ răspundere pentru crimele săvâr
șite în Congo de colonialiști.

an costa кіся

aliat al tlitii
van-Boun Oum 
va guvernului legal al Laosului. 

Guvernul Ngo Dinh Diem, se 
spune în scrisoare, a devenit un 
aliat al acestei clici aflate în sluj
ba imperialiștilor care se strădu
iesc să extindă războiul civil din 
Laos.

Misiunea de legătură cere Co
misiei internaționale să ia măsu
rile necesare pentru a pune capăt 
cîndășiei militare dintre autorită
țile sud-vietnameze și rebelii lao- 
țienl care contravin flagrant a- 
cordurilor de la Geneva pentru 
Vietnam.

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

Criza regimului dictatorial portughez
LISABONA 23 (Agerpres).
Corespondentul din Lisabona al 

ziarului american „New York 
Herald Tribune" a publicat un 
articol în care se face o amplă 
trecere în revistă a situației regi
mului dictatorial al lui Salazar.

Corespondentul menționează că 
„dictatura anhiconservatoare 
primului ministru Salazar, în ul
timii ani aliat de nădejde al 
S.U.A., trece printr-o perioadă de 
criză după evenimentele care au 
avut loc pe transatlanticul „Sântă 
Maria" și mai ales după agrava
rea situației în posesiunile 
idin Africa".

Analizând situația internă 
Portugalia, autorul scrie că 
zitînd această țară poți constata 
că „libertatea întrunirilor și a 
presei a dispărut cu desăvârșire 
Cine vrea să se folosească de li
bertatea cuvântului trebuie să se 
aștepte la cumplite neplăceri din 
partea' poliției secrete a lui Sa
lazar".

In continuare corespondentul

enumerate numeroase 
atestă sprijinul activ 
guvernul Ngo Di" 

rebele Fummi Nosa-

а

sale

din 
vi-

„Săptămîna luptei împotriva colonialismului"
SAN JOSE 23 (Agerpres).
Poporul costarican sărbătorește 

între 20 și 27 februarie „Săptă
mâna luptei împotriva colonialis
mului" prin mitinguri de masă 
care au loc în întreaga țară. 
La San Jose a avut loc un mare 
miting în cadrul căruia cetățeni 
de cele mai diferite convingeri 
politice au condamnat asasina
rea lui Lumumba și a tovarășilor 
lui de luptă.

Participanții la miting au cin
stit de asemenea, memoria lui 
Cesar Augusto Sandino, erou al 
poporplui din Nicaragua, asasi
nat în mod raișelesc de dictato-

nil Somoza la ordinul imperia
liștilor străini.

La locul mitingului se afla un 
mare tablou al lui Sandino și 
lozinci pe care scria: „Sandino 
și Lumumba, eroi ai luptei anti- 
imperiâliste, au unit America La
tină și Africa în lupta lor pentru 
eliberarea popoarelor".

Participanții la miting au che
mat poporul costarican să se pro
nunțe cu hotărîre împotriva ori
cărui amestec al imperialiștilor 
în treburile interne ale altor po
poare șî să ceară eliberarea tutu
ror popoarelor care se mai află 
în prezent sub jugul colonialiști
lor.

rebele tin lag;
în lupta împotri-

ziarului „New York Herald Tri
bune" arată că „poporul portu
ghez îndură astăzi cea mai nea
gră mizerie sub crunta dictatură 
a lui Salazar".

In încheiere ziarul arată că în 
actualele condiții cînd la nemul
țumirile interne se adaugă cele 
din posesiunile sale din Africa, 
dictatorul Portugaliei caută din 
nou o salvare la prietenii săi de 
peste ocean, în special la S.U.A.

LA PAZ. Agenția Associated 
Press anunță că potrivit relată
rilor unui purtător de cuvînt al 
guvernului bolivian, după decre
tarea stării excepționale în în
treaga țară, au fost arestate cel 
puțin 85 de nersoane, printre care 
se află principalii conducători ai 
partidelor și organizațiilor de o- 
poziție.

TOKIO. După cum anunță 
Ministerul Finanțelor și Banca de 
Stat a Japoniei, balanța de plăți 
a comerțului exterior al Japoniei 
s a încheiat pe luna ianuarie a.c. 
cu un deficit uriaș: 99 
de dolari. Acesta este 
mare deficit al balanței 
a țării după anul 1957.

NEW YORK. Camera repre
zentanților a Congresului S.U.A. 
examinează în prezent problema 
statutului Comisiei pentru cerce
tarea activității antiamericane ca
re, după cum se știe, în ultimele 
două decenii a persecutat pe frun
tașii progresiști din țară și a

mil ioane 
cel mai 
de plăți

„Strategia nucleară ameninț * 
lumea cu o catastrofă**
LONDRA 23 (Agerpres).
La Londra a fost dată publici

tății declarația Comitetului en
glez pentru apărarea păcii în 
care se spune: „In Anglia nu 
trebuie să se construiască nici
odată o bază pentru rachete „Po
laris". Strategia nucleară ame
nință lumea cu o catastrofă".

Cerând revizuirea întregii pro
bleme a bazelor militare din An
glia și din alte țări, Comitetul 
englez pentru apărarea păcii de
clară : „Poporul țării noastre aș
teaptă astăzi o altă politică, po
litica înțelegerii în problema de
zarmării în condițiile inspecției 
și controlului cuvenit. Numai a- 
ceastă politică poate oferi secu
ritate popoarelor din întreaga 
lume".

Mișcapea gpevistă din Anglia
LONDRA 23 (Agerpres).
Greva minerilor din bazinul 

carbonifer Yorkshire ia o tot maii 
mare amploare. La 22 febanarie 
au încetat lucrul minerii de la 
încă trei exploatări carbonifere. 
Astfel, în momentul de față, în 
regiunile Leeds și Castleford sînt 
în grevă ciîteva mii de muncitori. 
Greva a fost declarată în urma 
unui conflict cu patronii în ce 
privește retribuirea muncii.

Aproximativ 2.000 de muncitori 
de la o fabrică de biciclete a so
cietății „British Cicle Corpora
tion" au declarat grevă în semn

de protest împotriva intențiilor 
administrației de a reduce volu
mul producției și salariile.

De 11 zile continuă greva a 
peste 3.000 de muncitori de la o 
uzină din afopiere de Liverpool 
a societății „Dunlop Rubber Com
pany", declarată în semn de pro
test împotriva încălcării condi
țiilor de retribuire a muncii de 
către administrație.

In semn de solidaritate cu a- 
cești greviști au încetat lucrul 
■800 de muncitori de la o fabrică 
de cauciuc a societății „india 
Tire".

.O---------------------

Cresc cheltuielile militare ale Angliei
LONDRA 23 (Agerpres).
„La fiecare 5 lire sterline din 

cheltuielile bugetare ale Marii 
Britanii în anul viitor, 2 lire 
sterline vor fi alocate cheltuie
lilor militare", scrie ziarul englez 
„Daily Worker". Ziarul citează* o 
serie de cifre și date din proiec
tul de buget pe care ministrul de 
Finanțe, Selwyn Lloyd urmează 
să-1 prezinte dezbaterilor în Ca
mera Comunelor.

In bugetul pe anul viitor care 
va intra în vigoare o dată cu 
noul exercițiu financiar la 1 'a-

prilie, Selwyn Lloyd, scrie ziarul, 
cere 6 miliarde de lire sterline 
din care 2.460 milioane să fie a- 
cordate pentru cheltuielile mili
tare. In plus din restul bugetu
lui el cere 71 milioane pentru for
țele polițienești.

Opinia publică britanică consi
deră că aceste cheltuieli militare 
se fac în detrimentul 
ce ar trebui destinate 
rii economiei țării și 
tățirii condițiilor de 
populației.

alocațiilor 
însănătoși- 
a îmbună- 
viață ale

creat o atmosferă a războiului 
rece.

LONDRA. Cunoscutul activist 
sindical R. Casasola, fost mem
bru al Comitetului național exe
cutiv al Partidului laburist a de
clarat că rupe orice legătură cu 
acest partid și intră în rândurile 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie.

HAGA. In urma presiunilor о у 
piniei publice, Camera inferioară j. 
a parlamentului olandez a hotă- 
■rît să trimită în Irianul de vest 
o comisie specială pentru anche
tarea acțiunilor sîngeroase săvâr
șite de autoritățile coloniale îm
potriva populației locale.

La 27 februarie

încep ігаіаііѵгіе intre De Daune 
și Burghiba

PARIS 23 (Agerpres).
La 22 februarie s-a anunțat o- 

ificial că pre ședințele Republicii 
Franceze De Gaulle, l-a invitat 
pe președintele Republicii Tuni
sia, Habib Burghiba, să viziteze 
Franța. Burghiba a acceptat in
vitația. Tratativele dintre cei doi 
oameni de stat vor avea loc "У 
reședința președintelui Franței ■ v- 
Rambouillet, la 27 februarie

Presa pariziană pune această 
întîlnire în legătură cu pregăti
rea unor tratative între guvernele 
ifrancez și Algerian.

PROGRAM DE RADIO
25 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Lucrări de tineri com
pozitori romîni, 9,25 Muzică u- 
șoară, 10,30 Muzică populară ro- 
mînească, 11,30 Cîntece din țări 
prietene, 11,50 Concert: de estra
dă, 14,00 Muzică ușoară, 14,20 
Muzică simfonică, 15,10 Muzică 
ușoară sovietică, 15,45 Actuali
tatea literară în ziarele și revis
tele noastre, 16,15 Vorbește Mos
cova! 17,30 Roza vînturilor (re
luare), 18,15 Știința în slujba' 
păcii, 19,15 Transmisie din Stu
dioul de concerte, a concertului 
orchestrei de muzică populară a 
Radioteleviziunii, 21,30 Muzică 
din operete .romînești. PROGRA
MUL II. 14,30 Formații romî
nești de muzică ușoară, , 16,30 
Gîntece de alegeri, 17,00 Muzică 
populară din R. P. Ungară, 17,30 
Cronică electorală, 18,05 Vreau 
să știu (reluare), 18,25 Muzică 
de dans, 19,30 Pe teme interna
ționale, 19,40 Muzică ușoară, 
20,30 Muzică din opere, 21,10 
Muzică populară rusă. 21,30 Mo
ment poetic: Cezar Bolliac, 21,35 
Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
25 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Ultimul viraj; AL. SA- 
HIA: Șapte mirese pentru șapte 
frați; PETRILA : Comandantul 
detașamentului; LONEA : Mame- 
lucul; LIVEZENI : Băieții noștri; 
ANINOASA: Dincolo de orizont; 
VULCAN : Să înflorească o nouă 
Germanie; LUPENI: Andreica; 
BARBATENI : Prima zi de pace; 
URbCANI: De la Apenini la 
Anzi.
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