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COMUNICAT
eu privire le convocarea ședinței 

Goadtetaloi Poitec СеммНЫЬг al «felelor 
participanta la Tratatei de la Varșovia

Guvernele statelor participante la Tratatul de la Varșovia au ho- 
tărît să convoace la 28 martie 1961,,la Moscova, ședința Comitetu
lui Politic Cdasuftativ al țărilor Tratatului dfe la Varșovia, la nivel 
înalt și cu participarea miniștrilor afacerilor externe, miniștrilor for
țelor armate și comandantului suprem al forțelor armate unite.

BRUFAN ION 
mecanic de utilaje

bri- 
din 
Pe- 
mai 
mi-

BELEGA GHEORGHE 
vulcanizator

Angajamentele lucrătorilor 
din cadrul O.C.L. Alimentara

Lucrătorii din cadrul O.C.L. Alimentara — Pe
troșani, analizîndu-și posibilitățile de realizare a 
obiectivelor propuse de colectivul de lucrători al 
O.C.L. Alimentara interraională Deva, primește 
cu bucurie chemarea la întrecere socialistă în cin
stea aniversării partidului și se angajează să rea
lizeze următoarele :

— depășirea planului de desfacere cu 1 lai sută;
— reducerea cheltuielilor de circulație cu 0,5 

la sută;
— mărirea vitezei de circulație cu 2 zile;
— mărirea productivității muncii cu 3 la sută; 

, punerea în funcțiune a agregatelor frigori
fica, intrate în anul 1960, pînă la data de 30 a- 
prilie 1961 ;

— realizarea unei economii de 15.000 Iei la 
cheltuieli de circulație.

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

Au îndeplinit planul trimestrial
Antrenați în întrecerea 

socialistă în cinstea ani
versării partidului, mun
citorii, tehnicienii și in
ginerii de pe raza regu
latorului de circulație și 
mișcare Petroșani au reu
șit ca în ziua de 17 
martie se realizeze pla
nul trimestrial. Planul de 
încărcări a fost depășit 
cu
na

ou

lației la îndrumare și în 
parcurs a fost de 98,72, 
aducîndu-se o îmbunătă
țire de 5 la sută față 
de realizările trimestrului 
I 1960, opririle la sem
nale au scăzut Ou 25 la 
sută față de anul trecut, 
iar tonajul pe tren a spo
rit cu 2 la sută față de 
plan.

Muncitorii ceferiști de 
pe raza R.C.M.-ului Pe
troșani sînt ferm convinși 
că mergînd pe linia a- 
cestor realizări și dezvol- 
tînd și în viitor întrecerea 
socialistă vor întimpina

mai în- 
staționarea 

la încărcare- 
precum ți în
reușit ca sta- aniversarea a 40 de ani 
fie redusă cu 

sută, obținîndu-se

1630 tone, iar sarci- 
statică imbunătățittă 

л la sută.
mărindu-se

deaproape 
vagoanelor 
descărcare 
tranzit s-a 
ționarea să 
6 la
în același timp o econo
mie de 67.850 ore/va- 
gon. Regularitatea circu

de la înființarea parti
dului cu realizări tot mai 
frumoase.

I. CR1ȘAN 
oorespondent

Sectorul I 
fruntaș

La mina Petrila dea
supra ușii coridorului de 
la intrare a fost așezată 
o tablă pe care sînt așe
zate steluțe iluminate in 
roșu, care indică mersul 
întrecerii socialiste între 
sectoarele minei. Aici poți 
vedea operativ cate din 
sectoare au planul înde
plinit și care sînt rămase 
în urmă.

Steluța rezervată secto
rului I este mereu vie. Zi 
și noapte ea este ilumi
nată roșu. Aceasta arată 
că harnicii mineri ai sec
torului sînt mereu la loc 
de frunte în întrecerea în 
cinstea aniversării parti-

Petrila 
pe mină
dului, în perioada 1—21 
martie colectivul secto
rului a extras din adîrlcuri 
2418 tone cărbune peste 
sarcinile de plan. Acest 
succes se datorește spori
rii vitezei de avansare în 
abataje, ca urmare a u- 
nei mai bune aprovizio
nări a locurilor de mun
că.

Cea mai mare cantita
te de cărbune peste plan 
au extras-o brigăzile con
duse de minerii Cucoș 
Gheorghe, Demeter Ioan, 
Peter Victor și alții care 
au dat între І30-—300 
tone cărbune peste plan.

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

succese не лгати de li нешні
în primele două deca

de ale lunii martie 
găzile de la pregătiri 
sectorul IV al minei 
trila au obținut cele 
frumoase realizări pe 
nă. Ele și-au îndeplinit 
planul de pregătiri în 
proporție de 260,5 la su
tă, cifră 
colectivul 
menționat 
executate 
calitate.

De asemenea, la sec
torul I s-au realizat cu 
61 m.l. mai multe ga
lerii și suitori decît sar-

cinile de plan, iar colec
tivul sectorului XI inves
tiții și-a depășit planul 
de deschideri și cercetări 
cu 53 la sută.

Printre brigăzile de la 
pregătiri care au înre
gistrat succese de seamă 
în întrecerea socialistă se 
numără cele conduse de 
tov. Szabo Martin, Darie 
Gheorghe, Szekely Ștefan, 
Rohozneanu Mihai. Suc
cese importante a obți
nut de asemeni brigada 
tovarășului Mihai Ștefan 
care lucrează la pregătirea 
unei galerii în stratul

Albumul graficienilor 
amatori din Lupeni

Colectivul cercului de artă plastică din Lupeni 
hotărît ca în cinstea aniversării a 40 de ani de

POPESCU IOAN 
mecanic de utilaje

FURDUI ELISABETA 
bobinatoare

record pentru 
sectorului. Dc 

că lucrările 
sînt de bună

V.

Beneficiarilor numai cărbune ie calitate
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In frunte cu deputatul
til, adus cu camioanele de pe 
ferite șantiere de construcții 
unde fusese escavat. Mobilizați de 
deputat, de organizatorii grupelor 
de partid din blocuri, cetățenii au 
ieșit în număr mare la muncă vo
luntară, și rondurile au început 
să prindă contur. Cu mult suflet 
au luat parte la amenajarea ron
durilor gospodina Boldura Elisa- 
beta, pensionarul Decarii Eugen, 
profesorul Gordin loan, muncito
rul Molnar l. și mulți alți cetă
țeni de
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Deși mai asistăm uneori la ul
timele zotrcoliri, iarna se duce, a- 
lungată de mult așteptata primă
vară. Semne ? Zile sclipitoare, 
inundate de soare și lumină. Pa- 
rîngul își dezbracă mantia albă a 
zăpezii, adunînd-o spre culmi. In 
jurul blocurilor copii sar într-un 
picior cîntînd :

Săltați copii, săltați vioi 
Că pleacă iarna de la noi 

Drum bun I 
Și atîtor alte semne ale primă

verii, se adaugă încă unul : în 
jurul multor blo
curi, pe locuri un- ----- .
de pînă nu de 
mult se înălțau r
schele, apar ron- 
duri, Ronduri pe 
care nu peste multă vreme își voi 
desface petalele mii de flori.

Asemenea ronduri au apărut 
recent în jurul blocurilor 23, 24 
și 25 din cartierul Dimitrov al 
orașului Petroșani. Deputatul ales 
de curînd de către cetățenii din 
aceste blocuri în sfatul popular 
orășenesc, tovarășul Dobrică Ma
rin, muncitor constructor pe șan
tierul din localitate, s-a dovedit 
de la început un vrednic gospo
dar obștesc. In carnetul lui de în
semnări a fost înscrisă încă de la 
întîlnirea pe care a avut-o cu ale
gătorii în perioada campaniei e- 
lectorale, următoarea propunere : 
să se amenajeze spații verzi și 
ronduri de flori în jurul noilor 
blocuri.

N-au trecut decît puține zile și 
pe terenurile din jurul blocurilor 
au apărut grime# de pămînt fer-
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Colectivul preparațici PetnU se 
' străduiește să trimită beneficiarilor 

numai cărbune de wiiune PeuUu 
aceasta el acordă o atente deose
bită reducerii procentului de cenu 
șă și umiditate în cărbune. Stră
daniile muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor de aici sînt încununate 
de însemnate succese. De la înce
putul anului și pînă in prezent, 
toți indicii de plan și în special 
cei de calitate au fost simțitor 
îmbunătățiți. Exploatările miniere 
Aninoasa, Vulcan, Petrila și Lonea 
au livrat pteparației de la începu
tul anului și pînă în 20 martie 
mai mult de 25.000 tone de căr
bune în plus de plan. Procentul 
de cenușă al cărbunelui trimis de 
aceste exploatări a fost în me
die de 31,2 —31,3 la sută iar cel 
de umiditate de 7,3—7,4 la sută, 
lucru care dovedește că în mare 
măsură aceste exploatări au res
pectat indicii de calitate planifi
cați. Cărbunii spălați la uzină și 
trimiși beneficiarilor aiu fost de 
asemenea de bună calitate. în pri
mele două, luni din acest an căr
bunele livrat a avut un .conținut 
de cenușă mai mic în medie cu 
1,3—1,6 păticte față de procentul 
admis, iar umiditatea planificată 
a fost redusă, cu 0,9—-1 puncte la 
cărbunele normal spălat și cu a- 
proape 3 puncte la cărbunele, spe
cial pentru semicocs. în luna mar
tie acești indici au fost’ de- ase
menea îmbunătățiți. <■

La obținerea acestor rezultate 
a contribuit întregul colectiv prin 
munca însuflețită depusă ți prin

măsurile luate. Rezultatele anali
zelor privind calitatea cărbunelui 
preparat ae urmăresc zilnic, pe 
schimburi și se afișează în secții 
pentru-'a fi cunoscute de toți mun
citorii. Instalațiile sînt astfel reg
late încît să asigure obținerea in
dicilor de calitate prevăzuți.

în afară de realizările arătate, 
colectivul uzinei de preparare a 
obținut și alte succese. Producția 
netă de cărbuni preparați a fost 
depășită în perioada 1 ianuarie — 
20 martie cu aproape 25.000 tone 
de cărbune, iar recuperarea pla
nificată a fost depășită în medie 
cu 0,97 puncte. La brichete, față 
de planul la zi, producția obți
nută întrece pe cea fixată cu cca. 
1000 de tone.

în cinstea aniversării partidului 
colectivul pteparației s-a angajat 
să obțină noi succese în producție. 
Printre altele el s-a obligat ca pî
nă la 1 mai să reducă procentul 
de cenușă planificat cu 1 la sută, 
al umidității cu 0,7 procente, să 
dea peste plan 3000 tone de bri
chete și să prepare peste plan 
30.200. tone de cărbune, adică atît 
cu cît s-au angajat exploatările 
miniere să extragă t peste plan pînă 
la 1 Mai. în scopul îndeplinirii 
angajamentelor a fost alcătuit un 
plan de, masuri tehnico-organizato- 
rice care prevede înlocuirea cra
terului de alimentate a uscătoriei 
noi di o bandă de cauciuc, repa
rarea capitală a sitei Zimmer nr. 
10,- punerea . în funcțiune a tobei 
de uscat Biitner în vederea asi
gurării brichetajului cu cărbune 
uscat, evitarea funcționării cu 
debit redus a instalațiilor, func
ționarea spălătoriei la capacitatea 
maximă, revizuirea, obiectivelor în
trecerii socialiste pe profesii în ve
derea ridicării calității producției 
(lucru care S'-а făcut deja) ți al
tele.

Angajamentele luate- vor deveni 
fapte dacă întregul colectiv va 
munci cu aceeași însuflețire ca 
și pînă acum, dacă măsurile pre
văzute vor fi aplicate la timp. Re
zultatele obținute pînă în prezent 
confirmă posibilitatea obținerii u- 

. nei producții mai mari și de cali
tate superioară, yoința muncitori
lor de aici de a lupta pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor 
economice trasate de partid.

ȘT. EKART

a _____  — ... ----- - ---- --------- _
la înființarea partidului să editeze un album care 

va cuprinde peste 50 de linogra- 
vuri inspirate din lupta partidu
lui și din realizările oamenilor 
muncii în anii regimului demo
crat-popular. Pînă în prezent au 
fost terminate aproape 20 de lu
crări din albumul care va purta 
titlul „File din lupta partidului**. 

Cercul de artă plastică din 
Lupeni a mai editat în 1956 un 
alt album intitulat „Valea Jiu
lui în trecut și azi“ cuprinzînd 
tot lucrări ale artiștilor amatori, 
album care s-a bucurat de mult 
succes la expozițiile organizate 
în țara noastră și pesite hotare.

Printre ceri care vor realiza 
linogravurile pentru noul album 
se numără tovarășii Halasz Ti- 
beriu, Vasile Viorel, Lazăr He- 
gediiș, Partene Udrea, Alexan
dru Fecioru, Enache Mihai și 
alții.
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toate profesiile. Pe a- 8 
ceste ronduri vor 8 
fi plantate în g 
curînd flori, iar o 
in jurul lor — 5 
iarbă. Cetățenii g 
au muncit cu g 

drag pentru că știu că astfel își g 
înfrumusețează viața. g

de

Din programul de viitor 8 
л . 8 Acțiunile pentru amenajarea te- g 

renurilor din jurul blocurilor au g 
constituit un bun prilej de cunoaș- g 
tere mai adîncă a preocupărilor g 
cetățenilor de către deputatul lor, g 
de strîngerc a legăturilor dintre g 
deputat și alegători. Deputatul și § 
cetățenii s-au consfătuit în legă- g 
tură cu problemele ce trebuie încă g 
puse la punct în această parte a g 
unuia din cele mai mari cartiere g 
noi ale Petroșaniului. In incinta g 
blocurilor 23, 24 și 25 se află un g 
teren de joc pentru copii, care o- g

A. MICA 
corespondent

(Continuare în pag. 2-a)

A, B.

Construcția 
blocurilor A 1 și 
A 2 de la Live- 
zeni avind fie
care cite 32 a- 
partamente, îna
inte ază in ritm 
susținut. La ar 
cestea, o contri
buție aduce și 
brigada de tine
ret a lui Leva! 
Gavrilă. care e- 
xecută betonarea 
planșeelor. Ia- 
tă-1, în clișeu, 
lucrind Ia beto- 
narea planșeului 
etajului II de la 
blocul A 1.
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pierea ei se întinde marele șan
tier al noii uzine de preparare a 
cărbunelui...

i atunci, cu irri decenii 
în urmă. Vulcanul era 
tot în prag de primăva
ră. Și atunci, ca și în 
zilele noastre, diminețile 

erau tot atît de pline dte farmec. 
Voalul nopții se destrăma în'cet, 
mînat în depărtări de geana de 
foc ce pune stăpînire pe culmile 
Parîngului încă înainte de răsă
ritul soarelui. Odată cu dimi
neața, valuri de ceață urcă a- 
gale pe albia Jiului, venind din
spre pasul Surducului, răsfirîn- 
du-se apoi asemenea unui fluviu 
imens, vroind parcă să ferească 
vederii bătrîna așezare mine
rească. Curînd ceața se destra
mă și Vulcanul își arată fața. 
Dar din oricare unghi l-ai privi, 
nu poți găsi imaginea acelui 
Vulcan de acum trei1 decenii...

„Ca șl în războiul propriu zis, 
și în războiul contra crizei м pă* 
răsese pozițiile ce din puneți de 
vedere tactic, nu mai predată 
nici o însemnătate. N-a fost de 
loc ușor să se ia această hotă- 
rîre, dar amputarea s-a impus 
ca și în chirurgie, unde medicul 
taie fără șovăire organul cangre
nat. Vulcanul a murit, iar ge
nerației noastre nu-i va fi dat 
să audă zgomotul uzinelor și să 
vadă furnicarul de muncitori. Pa- 
re-se că 
primului 
nist din 
o tristă

Aceste 
acum trei decenii în ziarul 
ghez „Avîntul".

Ce se întîmplase ?
Bătrînii Vulcanului își 

și astăzi aminte. Cu mînie. Cu 
clocot de ură în suflet. Putea fi 
oare altfel cînd în cocioabele 
Vulcanului sărăcia, mai neagră 
decît întunericul galeriilor, se
ceră vieți, cînd minerii erau je-

- fuiți pînă la ultima picătură de 
vlagă ? Oameni și adîncuri erau 
deopotrivă secătuiți de același re
chin : capitalismul. Corin, Far
kas, Arpad Kotek erau capete 
ale aceluiaș rechin.’ Fiecare își 
avea sub mînă gura lui de mi
nă. în adîncurile cărora drumul 
cărbunelui spre ziuă era udat de 
sudoare, lacrimi și sînge. Încă
put în ghearele rechinului, mi
nerul ajungea rob. Pentru a că
dea rob era de ajuns un lucru : 
să se angajeze la unul dintre 
Corini. Dormeau de-a valma, în 
baraca stăpînului minei și-i da
torau chirie. Luau alimente tot 
de la „magazinul" stăpînului și 
rămîneau diatori pe viață. Deve
neau robi. Robi ai stăpînului mi
nei. robi ai unei munci 
toare, robi ai cocioabelor, 
răciei fără margini...

Cît de scump au plătit 
rii Vulcanului curajul de a-și fi 
ridicat cu hotărîre. la îndemnul 
comuniștilor, glasul de protesit 
împotriva cruntei nedreptăți 1 In 
primăvara anului 1929 au avut 
loc alegeri comunale. Două ta
bere se înfruntau năprasnic, ma- 
niștii aflați la putere și Blocul 
muncitoresc, condus de partidul 
comuniștilor aflat în ilegalitate. 
De o parte jefuitorii, de cealaltă 
— cei mulți și asupriți, însetați 
de pîine și libertate. In acea în
cleștare, muncitorii mineri din 
Vulcan au cucerit victoria. Vul
canul a votat pentru Blocul mun
citoresc !

Aceasta a fost „crimă" pentru 
care Vulcanul fusese sortit mor- 
ții. Aceasita era „cangrena" pe. 
care clicile guvernante au hotă- 
rît s-o amputeze prin închiderea 
minei1, cu prețul aruncării în 
ghearele șomajului a mai bine 
dte trei mii de mineri. Plecînd 
din gara Vulcan, mărfarele își 
schimbau încărcătura; în loc de 
cărbune, purtau înspre cele patru 
zări familii înfometate.

far în adîncul minei apa pu
nea stăpînire pe galerii.

Părea că totul va încremeni 
pe veci.

Iar 2iarul burghez „Avîntul"

alegerea la Vulcan a 
consiliu comunal comu-
Romînia Mare a 

povestire", 
rînduri puteau fi

fost

citite 
bur

aduc

istovi- 
ai să-

mine-

anuața -cu litere de o șchioapă: 
Moartea Vulcanului 1

Pentru bătrînii ce rămaseră 
să-și ducă firul vieții în cocioabe 
negre, armie nu putea să fie 
mai trist decît vederea Vulcanu
lui, dezvelit dimineața de cețuri, 
tot mai ruinat, mai pustiu...

.iveam Vulcanul într-o 
dimineață, de pe dîm- 
bul pe care se afla ba
raca hi oare și-a insta
lat biroul șantierul

T.C.M.M. Coroiești. Puțini sînt 
cetățenii Vulcanului care cunosc 
semnificația fiecăreia din literele 
care intitulează șantierul. Dar 
toți știu că aici se pun bazele 
uneia din mărețele construcții 
ale Văii Jiului, al cărei act de 
naștere îl constituie^ Directivele 
celui de-al FII-lea Congres al

din primul an al existenței sale 
drapelul de fruntaș pe țară între 
șantierele de construcții și mon
taje miniere.

Acest șantier este o nouă ve
rigă în transformarea Vulcanu
lui într-un puternic centru indus
trial al Văii Jiului. Punctul de 
plecare al acestui avînt l-a con
stituit redeschiderea minei Vul
can lăsată pradă distrugerii cu 
trei decenii în urmă și care acum 
e în plină dezvoltare. Nu peste 
multă vreme cea mai mare pre- 
parație de cărbuni a țării ce ia 
naștere pe noul șantier, va îno- 
bila cărbunele Vulcanului și al 
altor mine. Acum 10 ani, în 
1951, cîțiva mineri ai Vulcanu
lui sărbătoreau o victorie: fuse
seră scoase la ziuă primele va- 
gonete de cărbune din mina în 
curs de redeschidere. Astăzi co-

U ІШ ІІИІИІШ 
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In partea dinspre Livezeni 
orașului, într-o grădină cu iar
ba abia încolțită e o clădire a-

antierul de care vorbeam 
are un scop precis : con
struirea unei mari uzi
ne de preparare a căr
bunelui. De înobilare a
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l/o ttuia іівѵѵіріа и Liauii. a- S 
rătoasă. E Casa pionierilor din * 
Petroșani. In cadrul casei pio- j
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P.M.R.: uzina de preparare a 
cărbunelui de la Coroiești. Pri
veam șantierul, învăluit încă de 
ceață. Prin pîcla alburie se dis- 
tingeau enigmatic siluetele pri
melor construcții, printre care se 
răsfiră, ca într-o uriașă țesătu
ră de păianjen, rețeaua liniilor 
ferate. Prinde contur separația, 
ale cărei schele se înalță deja 
la zeci de metri deasupra solu
lui. In depărtări se profilează 
alte clădiri masive ale viitoarei 
uzine de preparare. Liniștea tai
nică a acestor locuri e alungată 
de freamătul surd al betonierelor 
brigăzii lui Bucșan Petru care a- 
cum atacă fundația spălătoriei — 
principalul obiectiv al șantieru
lui, de scrîșnitul escavatoarelor, 
al benzilor transportoare, al 
pompelor ce alungă apa din a- 
dîncurile săpate spre a se face 
loc fundațiilor ce se încheagă 
din beton și oțel. Freamăt care 
amintește zbuciumul apelor Jiu
lui'. a cărui albie a fost mutată 
de forța oamenilor mult mai la o 
parte, pe sub. poalele dealurilor 
dinspre Aninoasa, pentru a face 
loc construcțiilor noului șantier. 
Este cel mai tînăr șantier de 
construcții industriale din Valea 
Jiului, dar care are de pe acum 
o biografie bogată ‘ devierea al
biei Jiului cu 16 zile înainte de 
termen, construirea într-un tirtip 
scurt a liniei de racordare a șan
tierului cu gara Vulcan, executa
rea înainte de termen a multor 
lucrări pregătitoare. Biografie 
scrisă de harnicii constructori 
din echipa zidarului Chelaru Teo
dor. din brigada fierarului beto- 
nist
alte brigăzi ale căror nume me
rită să împodobească un panou 
de onoare. Drept confirmare a 
hărniciei muncitorilor și tehni
cienilor săi, șantierul а шсвгіі

lectivul acestei mine se întrece 
cu una dintre cele mai mari ex
ploatări miniere din Valea Jiului 
— cea de la Petrila. Și nu fără 
sorți de izbîndă. Aici muncesc 
mineri cu care colectivul pe drept 
cuvînt se mîndrește. Minerul Pâ- 
curaru Traian este inovatorul 
unui nou sistem de armare în 
abatajele cameră care asigură o 
importantă economie de lemn și 
în același timp, o rezistență 
mult sporită a susținerii. Da, un 
miner a găsit un nou mod de 
repartizare a apăsării rocilor a- 
supra armăturilor, un simplu 
miner a aplicat rodnic calcule 
inginerești aducînd minei econo
mii importante la cel mai valo
ros material folosit la extracția 
cărbunelui — lemnul. Sau Hu- 
nyadi loan, cel care a preluat 
un mare frontal rămas în urmă 
și care acum a devenit un loc 
de muncă fruntaș.

Aceștia sînt doar cîțiva mi
neri. Minerii Vulcanului dețin 
drapelul de exploatare fruntașă

Chiaburu Vasile. din atîtea in întrecerea socialistă întră mi
nele Văii Jiului. Și dacă ții sea
ma de hărnicia minerilor Vulca
nului, de perspectivele acestei ex
ploatări în plină dezvoltare, gă
sești că nu întfmplător în apro-

cărbunelui, pentru a asigur» fo
losirea unor importante cantități 
de cărbune energetic drept căr
bune cocsificabil.

Acesta este obiectivul șantie
rului. Dar dacă-1 privești în 
imensitatea lui, dacă-i asculți 
freamătul, vezi în fața ochilor 
Vulcanul ultimilor 15 ani. Vul
canul nou, renăscînd. In acest 
șantier vezi reeditată fidtel epo
peea construcției termocentralei 
Paroșeni, unul din principalele 
obiective ale grandiosului plan 
de electrificare a tării, care anul 
trecut a furnizat industriei noas
tre socialiste, orașelor și statelor 
mai multă energie electrică decît 
oricare altă centrală electrică din 
țară. Drapelul de uzină fruntașă 
pe țară în ramura energiei elec
trice încununează acest succes. 
Exemplul energeticienilor marii 
termocentrale Paroșeni a consti
tuit fără îndoială un imbold pen
tru muncitorii Uzinei Electrice 
din Vulcan — uzină mai veche 
— în modernizarea instalațiilor, 
în îmbunătățirea funcționării lor, 
în automatizarea procesului de 
producție. Această strădanie nu 
le-a fost zadarnică: le-a adus
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_______ - _ ___  Ф 
drapelul de uzină fruntașă pe I 
Valea Jiului.___________________ î

In imaginea șantierului uzinei I 
de preparare vezi reeditată de a-J 
semenea construcția noilor car-t 
tiere ale Vulcanului, cu blocuri 
mari cu multe etaje ce străjuiesc 
străzi largi, construcții care au 
ridicat această veche așezare 
minerească, măcinată în trecut de 
ruină, la rangul de oraș înflori
tor. Construcții care continuă, și 
al căror ritm se măsoară în a- 
partamente. Numai în pri
ma jumătate a anului curent alte 
144 de familii de mineri și mun
citori ai Vulcanului se vor muta 
în locuințe noi! Deasupra aces
tor noi blocuri flutură drapelul 
de lot fruntaș în cadrul șantie
rului 7 construcții.

★

Vulcan, căruia acum trei de
cenii ziarul burghez „Avîntul" îi 
anunța moartea, Vulcanul asupra 
căruia ruina s-a abătut atît de 
crunt, a renăscut ca un oraș al 
șantierelor. încă din primii ani 
de după eliberare el a găzduit 
primele și cele mai mari șantiere 
ale Văii Jiului. Și aceasta, pen
tru orașul Vulcan a devenit o 
tradiție. Vulcanul zilelor noastre 
este un oraș al vieții, al fruntași
lor, dar mai ales un oraș al șan
tierelor ce înalță viața noastră, 
o poartă înainte spre culmile so
cialismului.

i 

I 
*
♦

l

trierilor funcționează 11 
printre care se numără 
de naturale, literatură, 
matică, coregrafie, mîini 
ntinatice, desen, foto și 
Fiecare din cercuri este 
de cite un profesor.

In cursul acestui an 
la Casa pionierilor din 
șani au fost înscriși un

I !
I
i

secții 
cercul 
mate- 
îndc- 

altele. | 
condus ІI

І

școlar, _
Petro- {

T__ ___ ____  ____ .... număr l
de 1346 de pionieri și școlari, j 
Marea lor majoritate frecven
tează cu regularitate cercurile 
in care s-au înscris.

J♦

Cercul micilor naturaliști
La cercul de naturale sîțr ■>- 

scriși 116 pionieri și școla.J ' 
prezent, micii naturaliști di 
acest cerc, sub conducerea pro
fesoarei Ardelean Lucia, amena
jează pe lotul din jurul casei 
pionierilor o răsadniță și un 
colț viu. In acest scop s-a și a- 
menajat o parte din teren. Prin
tre cel mai 
cest cerc se 
sif, Alexoiu 
Tiberiu.
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buni elevi de la a- 
numără Tuscar lo- 
ileana și Argint

Desenatorii se pregătesc 
pentru concurs

Succese frumoase obțin în ac
tivitatea lor și cei 166 tineri în
scriși la cercul de desen. îndru
mați de profesorul Szilaghi A- 
dalbert, 20 de 
cerc participă 
ternațional de 
organizat de 
poloneză; Cele

4
ielevl de la acest ‘ 

la concursul in- ; 
desen al сорііИ-’Л. 

radiodifuziui *■ ■,
30 de lucrări ti > 

mise la acest concurs axate pe • 
tema „PATRIA MEA“ oglin- * 
dese în mod deosebit aspecte £ 
din viața oamenilor muncii din j 
Valea Jiului. Printre tinerele ta- ♦ 
lente care participă la acest con- J 
curs se numără Nariță Adal- | 
bert, Țipțer Livia și Filip Ion $' -1de la Școala nr. 2. Latkulik 
Francisc și Pal Alexandru de la 
Școala nr. 1.

In vederea educării patriotice 
a copiildr și dezvoltării dragos
tei lor față de muncă, conduce
rea casei pionierilor a organi
zat cu copiii vizite la diferite 
întreprinderi. Printre acestea a- 
mintim vizitele făcute la ate
lierul de tîmplărie al întreprin
derii „6 August" și la tipogra
fia din Petroșani.

R. BALȘAN
I. BRAN EA 4-4-4^-< 44444444
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în frunte cu deputatul
(Urmare din pag. l-a)

dată cu venirea primăverii tre
buie curățat și amenajat. Aici sînt 
porțiuni care pot fi semănate cu 
iarbă, există loc pentru instalații 
de joc pentru copii, pentru nisip. 
Amenajarea acestui teren, consti
tuie un punct important din pro
gramul de viitor al deputatului 
și cetățenilor. O altă problemă pe 
care deputatul și cetățenii cartie
rului trebuie Să o rezolve, este 
desființarea grabnică a depozitului 
de gunoi menajer din imediata 
apropiere a blocurilor. Pe un loc 
dinspre linia ferată, la abia 50 m. 
de noul cartier, unii cetățeni in
conștienți care locuiesc fie
blocuri, fie în casele în șir din 
spatele blocului 25, aruncă aia 
gunoiul menajer. Timpul călduros 
a sosit și grămezile de gunoi vor

in

4

deveni un pericol pentru sănăta
tea a aproape 100 de copii care 
obișnuiesc să se joace aici. Sane
pidul, 1.С.О., Sec fia de gospodă
rire a Sfatului popular orășenesc 
au datoria să ia măsuri imediate 
de desființare a acestor locate 
de infecfie, de a trage la răspun
dere pe acei cetățeni care, tncăl- 
ctnd normele de conviețuire socia
lă, aruncă gunoaiele la întâmplare.

Și încă o problemă care se pune 
acut: deseori, terenurile din jurul 
blocurilor, rondurile abia făcute 
sini călcate de porcii pe care unit 
cetățeni îi lasă liberi, de găini.

Toate aceste probleme urgente 
figurează printre însemnările din 
carnetul deputatului din circum
scripția 13 a orașului, dar a că
ror rezolvare necesită atât sprijinul 
efectiv al cetățenilor cât șt dl sfa
tului popular.



STEAGUL ROȘU

Activul lârâ ac partid — sprijin prețios 
al organizațiilor de baza
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Schimburile .<ie experiență au scos în evidență • 

o seamă de metode bune folosite de organizațiile ♦ 
de bază în munca cu activul fără de partid, pre- j 
cum și unele deficiențe care mai există încă în ♦
această muncă. In rubrica de față publicăm cî- t 
teva din învățămintele care s-au desprins din a- ț 

’ceste schimburi de experiență și unele observații ♦ 
critice. ♦

Muncă educativă multilaterală !

La 20 martie a avut loc în toate localitățile 
din Valea Jiului ziua secretarilor organizațiilor 
de bază. Cu acest prilej s-au organizat, la In
dicația Biroului Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, schimburi de experiență între secretari 
în legătură cu munca organizațiilor de bază pen
tru reîmprospătarea, educarea și folosirea acti
vului fără de partid in ducerea la îndeplinire a 
multiplelor sarcini care le stau in față.

; <. .♦ .».».«. ■■.»■» ■< ■» ★

Pentru ca activele fără de partid 
să răspundă rolului pentru care 
au fost constituite — întărirea 
continuă a legăturii organizațiilor 
de partid cu masele oamenilor 
muncii — nu este suficientă cons
tituirea lor, ci se cere și o preo
cupare sistematică, o muncă edu- 

• cativă permanentă pentru forma
rea din fiecare membru al acti
vului fără de partid a unui mili- 
te ^otărît pentru înfăptuirea 
p â partidului.

*rh orașul Lupeni numeroase or
ganizații de bază au acumulat o 
experiență bogată în munca cu ac
tivul fără de partid. Despre a- 
ceastă experiență au vorbit mai 
multi secretari ai organizațiilor de 
bază din oraș cu prilejul recentei 
zile a secretarilor.

Biroul organizației, de bază diu 
sectorul I Л al minei, a arătat tov. 
Feher Vasile, secretarul organiza
ției de bază, ține lunar conferințe 
pentru membrii activului fără de 
partid. Nu de mult în fața activu
lui a fost expusă conferința cu 
tema : „înaltul titlu de membru de 
partid“ in care s-a vorbit despre 
politica partidului, despre rolul 
comuniștilor în opera de construire 
a socialismului.

Tot pentru a-i atrage la înfăp
tuirea sarcinilor ce stau în fața 
Organizațiilor de bază tovarășilor 
,țlin activul fără de partid li s-a 
prelucrat nu de mult un referat 
p — nd importanța și posibilită- 
ț existente pentru îmbunătățirea 
leaetății producției de cărbune. Cu 
•cest prilej s-a arătat tovarășilor 
din activ felul cum pot ajuta or
ganizația de bază în mobilizarea

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

O sarcină permanentă
Multe sînt sarcinile organiza

ției de bază I Rezolvarea proble
melor complexe ce-i stau în față 
este legată de felul în care fie- 
tare membru și candidat de par
tid se achită de sarcinile încre
dințate. Sînt o seamă ae proble
me pe care organizațiile de bază 
le pot îndeplini cu sprijinul unui 
puternic activ fără de partid.

In orașul Petroșani sînt zeci 
de organizații de bază. Marea 
majoritate a acestora se sprijină 
pe active fără de partid destul 
de numeroase. Spre exemplu, ac
tivul fără de partid al organi
zației de bază de la I.R.T.A. este 
format din 48 de tovarăși. Cel de 
la Uzina electrică cuprinde 21 
de tovarăși, de la Depoul C.F R. 
60. In activul fără de partid au 
fost atrași muncitori fruntași în 
producție, inovatori, maiștri, teh
nicieni și ingineri.

Organizația dfe bază de la 
I.R.T.A. a trasat sarcini concre
te fiecărui tovarăș din activul fără 
de partid. La trasarea de sarcini, 
ea a ținut cont de funcția și ap
titudinile tovarășului respectiv. 
Activul fără de partid participă 
cu regularitate la întocmirea 
planului de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice menite să ducă la în
deplinirea și depășirea planului 
de transport, la reducerea prețu
lui de cost.

Datorită numărului mic de 
membri de partid, la revizia de 
vagoane Petroșani multe forma
ții de lucru nu au nici un mem
bru de partid.

Astfel, la una din echipele de 
reparare a vagoanelor, formată 
din 14 tovarăși, există numai un 
singur membru de partid. Totuși 
munca se desfășoară în bune con- 
dițiuni datortiă faptului că tova

minerilor la extragerea unei pro
ducții de calitate superioară. Mem
brii de partid, care sînt însărci
nați de a se ocupa de 2—3 tova
răși din activul fără de partid, 
dau un ajutor concret acestora la 
îndeplinirea sarcinilor primite din 
partea organizației de bază.

In referatul prezentat în ședin
ță, tov. Bădău Nicolae, secretarul 
organizației de bază nr. 5 de la 
Filatura Lupeni, a arătat că tova
rășilor din activul fără de partid 
li se repartizează sarcini concrete 
în raport cu pregătirea lor. Tov. 
Silași loan, este difuzor de presă 
la casa cazanelor, tov. Ciora Iosif 
răspunde de mobilizarea tinerilor 
din secție la acțiuni obștești. Alții 
sînt membri ai colectivului gazetei 
de perete, activează pe linie sin
dicală etc. Asemenea metode fo
losesc în educarea activelor fără 
de partid și organizațiile de bază 
de la I.E. Lupeni, din sectoarele 
II, III, VIII de la mină și altele. 
Prin încadrarea membrilor activu
lui fără de partid în învățămîntul 
de partid, invitarea lor ia adunări 
generale deschise, trasarea de sar
cini individuale, ținerea de confe
rințe și alte forme de educare or
ganizațiile de bază de mai sus cit 
și altele au reușit să formeze în 
jurul lor puternice active fără de 
partid, care au devenit ajutoare 
de nădejde ale organizațiilor de 
bază.

Dar sînt în orașul Lupeni și or
ganizații de bază care se mărginesc 
doar la constituirea activelor fără 
de partid, neglijînd educarea și a- 
tragerea lor La o muncă sistemati
că — atitudine ce condamnă ac- 

rășii din activul fără de partid 
au fosd atrași la acțiunea de des
coperire și evitare a accidentelor 
de cale, la repararea vagoanelor 
cu detașare.

Organizația de bază de la 
O.C.M.M. sector are un activ fă
ră de partid format din 18 tova
răși. Numărul activului de aici 
este în continuă creștere. In ac
tiv, pe lîngă muncitori, tehni
cieni și ingineri au fost atrași și 
contabili. Spre exemplu, contabi
lii din activul fără de partid sînt 
solicitați să arate pe care șantier 
se stă mai rău cu prețul de cost, 
care sînt cauzele și cum pot fi 
ele înlăturate.

Exemple pozitive privind mun
ca cu activele fără de partid șînt 
multe.

Sînt însă organizații de bază 
care nu acordă atenția cuvenită 
întăririi activului fără de partid. 
Spre exemplu, organizația de ba
ză de la I LL. „6 August" ale 
cărei unități sînt răspîndite pe o 
mare întindere consideră că ac
tivul său iară de partid format 
din 35 de tovarăși e suficient de 
numeros. Același lucru îl cred și 
tovarășii din organizațiile de ba
ză din comerțul de stat, precum 
și aceia de la șantierul 6 con
strucții.

Pentru a cuprinde mai bine 
munca, organizațiile de bază res
pective vor trebui să-și lărgeas
că necontenit activele fără de 
partid, să traseze fiecărui tova
răș din activ sarcini concrete și 
să exercite un control perma
nent asupra îndeplinirii lor.

Sprijinindu-se în permanență 
pe activele fără de partid orga
nizațiile de bază vor reuși să ob
țină noi și însemnate succese în 
ducerea la îndeplinire a sarcini
lor multiple ce le ștau în față.

D. CRIȘAN 

tivul fără de partid la' pasivitate, 
slăbește puterea lui de muncă. La 
organizația de bază comerț, de 
pildă, activul fără de partid n-a 
fost convocat de luni de zile la 
nici o ședință, n-a fost atras la 
nici o activitate. La organizațiile 
de bază de la cooperativa „Spriji
nul minier" și sfatul popular se 
manifestă aceleași lipsuri. Nu pro
cedează just nici organizațiile de 
bază de pe șantierul de construc
ții, de la uzina electrică, prepa- 
rație, sectoarele IV A, și XI care 
muncesc cu activul fără de pattid 
numai pe campanii, cînd întîmpi- 
nă greutăți mai mari.

Pentru a obține rezultate mai 
bune în munca cu activele fără de 
partid, organizațiile de bază au 
datoria să nu se mărginească doar 
la formarea lor ci să se preocupe 
sistematic de educarea și folosirea 
activelor fără de partid — iată 
concluzia principală ce s-a desprins 
la recenta zi a secretarilor de la 
Lupeni.

I. DUBEK

Dezepvă de întăpipe a pîndupilop 
partidului

Schimbul de experiență organi
zat la ziua secretarilor asupra fe
lului cum muncesc organizațiile 
de bază din cadrul întreprinderii 
forestiere Petroșani cu activul fără 
de partid, a scos în evdiență că, 
în activul fără de partid au fost 
selecționați — așa după cum a 
indicat comitetul nostru de partid 
— muncitori, tehnicieni și ingineri 
fruntași, devotați cauzei construc
ției socialismului care, pe măsura 
educării lor, vor avea perspective 
de a deveni candidați de partid. 
Așa au procedat organizațiile de 
bază de la sectoarele C.F.F. Lonea 
și Roșia, ai căror secretari au pre
zentat referate în cadrul schimbu
lui de experiență, precum și alte 
organizații de bază. Acest lucru 
are o deosebită importanță pentru 
întărirea organizațiilor noastre de 
bază, în vederea încadrării cu 
membri și candidați de partid 
a locurilor hotărîtoare pentru pro
ducție.

Ca metode bune folosite în mun
ca cu activul fără de partid de 
către cele două organizații de 
bază, în afară de grija deosebită 
pentru selecționarea lui, sînt tra
sarea de sarcini concrete tovară
șilor din activ, repartizarea pe 
lîngă fiecare membru de partid 
a 1—2 tovarăși din activ pentru 
a-i ajuta în ducerea la îndeplinire

CONCLUZII

— Toți tovarășii din activul fără de partid să primească 
sarcini concrete din partea organizațiilor de bază, potrivit ap-
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). titudimilor lor și să fie ajutați în ducerea lor la îndeplinire. 
). Este indicat ca organizațiile de bază să formeze din tovarășii 
! din activ colective pe probleme și să-i invite la cît mai multe 
j, adunări generale deschise.

— Peste tot trebuie introdusă metoda de a da sarcini 
' lor mai pregătiți membri de partid să se ocupe de 1—2 

varăși din activul fără de partid și să-i ajute să crească 
) punct de vedere politic, profesional și cultural, 
j — La organizarea viitoarelor schimburi de experiență între 
![ secretarii organizațiilor de baza, cei care țin referate trebuie să 
5 fie ajutați la întocmirea lor pentru a scoate și mai mult în e- 
< vidență metodele bune.

Schimbul de experiență organizat cu prilejul recentei zile 
a secretarilor în legătură cu munca organizațiilor de bază cu 
activul fără de partid a scos in evidență următoarele învă
țăminte :

— Activul fără de partid trebuie în continuu reîmprospă
tat și lărgit, punîndii-se un accent deosebit pe selecționarea și 
confirmarea în activ a oamenilor muncii fruntași in produc
ție, cu prestigiu în mase, profund devotați cauzei construcției 
socialismului. Organizațile de bază trebuie să muncească cu 
perseverență pentru lărgirea activului fără de partid în con
strucții, industria locală, transporturi, sectorul forestier, comerț 5 
și la sate. \
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Biroul organizației de bază a 

sectorului III de la mina Vulcan 
; s-a preocupat îndeaproape de 

formarea unui puternic activ fără 
de partid, capabil să ajute or- 

: ganizația de bază în rezolvarea 
i problemelor multiple legate de 
i producție. In activ au fost recru
tați și confirmați în adunarea 

.generală a organizației de bază 
33 tovarăși dintre cei mai buni 
muncitori, maiștri și ingineri.

Una din principalele sarcini 
date tovarășilor din activul fără 
de partid a fost antrenarea mi
nerilor de la fiecare loc de mun
că la alegerea șistului din căr
bune. Ca urmare procentul de ce
nușă a fost redus în ultimul timp 
în medie cu 1 la șută, granulația 
cărbunelui a fost simțitor îmbu
nătățită.

In luna februarie secto
rul a obținut o economie la pre
țul de cost în valoare de 84.000 
lei. In luna curentă minerii de 
aici au obținut noi succese. Pînă 
pe data de 22 ei au extras peste 
sarcinile de plan 535 tone căr
bune de bună calitate.

La toate aceste realizări o con
tribuție însemnată a adus și ac
tivul fără de partid. Din acest 
activ au muncit mai bine tova
rășii Bugan Mihai, Josan Lazăr, 
Kovaci Andrei, Petrișor Florian 
și alții.

E. ȘTEFAN

a sarcinilor și în ridicarea nivelu
lui politic și cultural, precum și 
invitarea activului la adunările 
generale deschise ale organiza
țiilor de bază.

Preocupîndu-sc. dg. . educarea to
varășilor din activ, de venficarea 
în procesul de producție și îp ac
tivitatea obștească a calităților lor 
politice, morale și profesionale, 
membrii de partid au pregătit pe 
muncitorii fruntașii care și-au ma
nifestat dorința de a face parte 
din avargarda clasei muncitoare, 
să devină candidați de partid. 
Astfel, recent au cerut să devină 
candidați de partid și au fost pri
miți de adunările generale tov. 
Pahonțu Ioan, de la sectorul Roșia, 
Chiriță Dumitru și Jitea Ioan, de 
la sectorul C.F.F. Lonea și alți 
tovarăși din activul fără de partid.

Organizațiile noastre de bază 
trebuie să muncească în viitor și 
mai mult cu activul fără de partid, 
mai ales în ce privește educarea 
acestuia și pregătirea celor mai 
înaintați muncitori pentru a deveni 
candidați de partid, ținînd seama 
de faptul că mai avem destule 
puncte importante de lucru care 
nu sînt încă încadrate cu membri 
și candidați de partid.

GORBOI MIHAI 
secretar al Comitetului de partid 

de la I. F. Petroșani
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Mascarada 
de la Washington 

consacrată „alegerii 
președintelui” Cubei
HAVANA 23 (Agerpres).
După cum reiese din relatările 

agențiilor americane de informa
ții, elementele contrarevoluționa
re au organizat la Washington 
„alegerea președintelui" Cubei 
Mascarada s-a soldat cu „alege
rea" dușmanului revoluției cuma
ne, Miro Cordona, care la rîn- 
dul său, a oferit funcția cte prim- 
ministru al „guvernului provi
zoriu" al Cubei lui Antonio de 
Varona.

Comentînd această farsă, zia
rul „La Coalbe" scrie.: Amîndoi 
vor primi leafa direct de la Wa
shington și în deplină concor
danță cu aceasta se va forma 
„guvernul de unitate". Singurul 
impediment este că nu mai pot 
să conteze pe fîșia de pămînt Cu
ban. care li se pregătise în mun
ții Escambray cu ajutorul arme
lor americane, întrucît, acolo o- 
perează miliția revoluționară a 
muncitorilor și țăranilor. Ca să 
fie un adevărat guvern, le lip
sesc doar două lucruri: poporul 
și teritoriul. In schimb au leafă.

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

Cercuri largi ale opiniei 
publice italiene cer 

să se pună capăt activității 
fasciștilor

ROMA 23 (Agerpres).
Este necesar să se pună capăt 

activității fasciștilor care dispun 
de un partid propriu legal și 
chiar de deputați în Parlament. 
Această cerere formulată de Parti
dul Comunist Italian ește spriji
nită de cercuri largi ale opiniei 
publice din Italia.

- Consiliul municipal din Flo
rența, oraș care a dat recent o 
riposță hotărîtă încercărilor fas
ciștilor de a organiza acolo o a- 
dunare, a adoptat cu majoritate 
covîrșitoare de voturi o rezoluție 
prin care condamnă toate mani
festările fascismului și demască 
forțele economice care stau în 
spatele lui. Autorii rezoluției cer 
autorităților centrale să dizolve 
partidul neofascist „Mișcarea so
cială italiană".

Producția industriei engleze 
bate pasul pe loc

LONDRA 23 (Agerpres).
Economia engleză continuă să 

se afle într-o perioadă de stag
nare. Conform ultimelor date sta
tistice indicele producției indus
triale, care a oscilat anul trecut 
între 119 și 121 la sută (este 
considerat 100 nivelul din 1954), 
a fost din nou în ianuarie 1961 
de 119 la sută.

In industria minieră indicele 
producției a scăzut de la 96 la 
sută în ianuarie anul trecut la 
90 la sută în ianuarie a. c.

1.095 milioane dolari investiții 
2.020 milioane dolari profit

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres).

Monopolurile americane conti
nuă să obțină mari profituri din 
investițiile făcute în numeroase 
țări ale Americii Latine. De cel» 
mai multe ori aceste profituri 
depășesc cu mult investițiile.

Deputatul brazilian Domingo 
Velazco a arătat că în perioada 
1955—1958 investițiile de capi
tal străin în Brazilia s-au ridi
cat la 1.095 milioane dolari, în 
timp ce profiturile scoase din 
Brazilia au reprezentat 2.020 
milioane de dolari.
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Ot № oi a primit idiitoiol №1 Halo 
cama iii Vladimir IbInbi

LVOV 23 (Agerpres) — TASS transmite ч
Autoritățile vamale americane nu au permis să se remită des

tinatarului, scriitorul Albert K.ahn, un plic deschis expediat de 
scriitorul Vladimir Beleaev din Lvov (Ucraina).

Acest plic cu cartea lui Beleaev ■— „Demascarea" — expediat 
din Lvov la 2.1 ianuarie a.c. a revemt din S.U.A. cu numeroase ștam
pile ale vămilor americane. Din ștampile reiese că plicul a sosit in 
S.U.A. la 21 februarie. Dintr-o trăsătură de condei numele des
tinatarului a fost șters și alături figura ștampila „retur".

Cartea lui Vladimir Beleaev, „Demascare", cuprinde material 
faptic referitor la fărădelegile criminalilor fasciști și ale conducă
torului lor Theodor Oberlander, săvîrșite- la Lvov în timpul ocu
pației hitleriste. Cartea descrie exterminarea bestială a unor cu- 
noscuți oameni de știință din Lvov de către criminalii de război 
din batalionul „Ndchtigall". Ei înființaseră într-o periferie a 
Lvovului un lagăr al morții unde au fost exterminați mii de oa
meni sovietici.

Concurență între Anglia și S. U. A. 
pentru înarmarea Bundeswehrului

WASHINGTON 23 (Agerpres)
Ministrul britanic de Război 

Watkinson, care a dus în ulti
mele zile tratative cu oficialită
țile americane, a părăsit miercuri 
S.U.A. pentru a se înapoia la 
Londra. După cum anunță agen
ția United Press International 
Âtinisterul de Război american a 
refuzat să publice un comunicat 
asupra acestor tratative, mărgi- 
nindu-se să declare că au fost 
discutate probleme legate de ba
za pentru submarine nucleare a- 
mericane de la Holy Loch din 
Scoția, probleme ale producției 
rachetelor americane pe care 
S.U.A. s-au angajat să le livre-

Conducerea laburistă 
zguduită de sciziune 
LONDRA 23 (Agerpres).
Partidul laburist continuă să 

fie. zguduit de adînca sciziune 
manifestată în rîndurile condu
cerii sale în legătură cu political 
adoptată în problema înarmării. 
La măsurile represive luate de 
Gaitskell și sprijinitorii săi îm
potriva celor 5 deputați laburiști 
care s-au pronunțat împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, s-a 
adăugat miercuri excluderea din 
grupul parlamentar laburist a lui 
Konni Zilliacus După cum pre
cizează agenția Reuter, măsura 
adoptată împotriva lui Zilliacus 
a fost determinată de faptul că 
„a colauorat la publicații comu
niste".

Agenția Reuter anunță de ase
menea că deputatul laburist Alan 
Brown a demisionat din parti
dul laburist în semn dte protest 
împotriva politicii impuse de con
ducerea de dreapta a acestui 
partid în domeniul înarmării 
nucleare.

Brown a declarat că va conti
nua să participe la dezbaterile 
parlamentare în calitate de de
putat independent.

I

Teroriștii cubani 
își continuă activitatea 

criminală
HAVANA 23 (Agerpres).
Teroriștii contrarevoluționari își 

continuă activitatea lor criminală 
în Cuba. La 21 martie, și în noap
tea de 22 martie, la Havana au 
explodat 3 bombe. Una din bom
be a fost pusă într-un automobil 
parcat de teroriști în fața clă
dirii unde avea loc o adunare a 
Federației femeilor cubane. Bom
ba a ucis două persoane aflate 
în momentul exploziei în apro
pierea mașinii.

Celelalte două explozii nu au 
provocat daune.

ze Angliei, experiențele nucleare 
și altele.

Confirmînd știrile transmise 
încă înainte de începerea trata
tivelor lui Watkinson cu repre
zentanții Ministerului de Război 
american, corespondentul din 
Washington al agenției United 
Press International arată că în 
cursul discuțiilor au fost abor
date aspecte ale concurenței în 
domeniul producției de armament 
dintre S.U.A. și Anglia.

Numeroși comentatori au sub
liniat în legătură cu aceste tra
tative că unul din obiectivele ur
mărite de Watkinson în S.U.A. 
a fost ca monopolurile britanice 
să devină principalii furnizori de 
armament pentru țările N.A.T.O. 
și au arătat Că, mai ales în ce 
privește Germania occidentală, 
între S.U.A. și Anglia se desfă
șoară o concurență brutală pen
tru înarmarea Bundeswehrului,

întrevedere 
Gromîko — Stevenson
NEW YORK 23 (Agerpres). —
In după-amiaza zilei de 22 

martie, la New York a avut loc 
o întrevedere între A. A. Gro
mîko. ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., conducătorul de
legației sovietice la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. și A. Stevenson, 
reprezentantul permanent al Sta 
telor Unite la O.N.U.

----- O-----

„Nici un fel de arme atomice 
sau baze atomice 

pe pămîntul norvegian**
OSLO 23 (Agerpres).
In numeroase orașe și regiuni 

din Norvegia au avut loc demon
strații și mitinguri de protest 
împotriva unei eventuale ampla
sări a armelor atomice pe teri
toriul norvegian, pentru interzi
cerea armelor nucleare. Potrivit 
relatărilor apărute în presă, de
monstrațiile și mitingurile, care 
au avut loc la Bergen, Hamar, 
Drammen, Horten, Trondhjem, 
Sannefjord și în alte orașe, s-au 
desfășurat sub lozincile: „Nici 
un fel de arme atomice sau baze 
atomice pe pămîntul norvegian 1“, 
„împotriva introducerii armelor 
atomice în alte țări!“, „Dezar
mare atomică totală“.

--- O----
IN R.F.G.: Măsuri de protest 

împotriva înarmării 
nucleare

BERLIN 23 (Agerpres).
In Germania occidentală se 

vor organiza în curînd marșuri 
de protest împotriva înarmării 
nucleare. Participanții vor porni 
din diferite orașe vest-germane 
ca Dortmund, Miltenberg, Kai
serslautern și altele unde se află 
instalate rampe de lansare a ra
chetelor nucleare americane.

--------- - ■ - '■= ♦ • .. - - =---------

Belgienii ppeiau din nou 
pozițiile cheie în Congo

LONDRA 23 (Agerpres).
Sub titlul „Belgienii se îna

poiază în Congo", coresponden
tul din Leopoldville al ziarului 
britanic „Daily Herald" relatea
ză că aceștia „preiau din nou 
pozițiile cheie în Congo, la nu
mai o lună după ce Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a cerut re
tragerea imediată a tuturor con
silierilor străini din această 
țară".

Ultimul simptom al acestei in
vazii, relatează corespondentul, 
este rechiziționarea vilelor' din 
eleganta suburbie Parc Hetnbise 
a orașului Leopoldville care fu
seseră ocupate de armata congo
leză. Aceste vile sînt restituite

administratorilor și tehnicienilor 
belgieni care își reiau vechile lor 
funcții sub titluri noi.

In toate departamentele „gu
vernului" lui Kasavubu, scrie co
respondentul, „funcționează ca 
consilieri administratori bel
gieni".

Ziarul atrage atenția că „re- 
infiltrareă acestora în serviciile 
publice și departamentele guver
namentale redă indirect belgieni
lor o putere considerabilă. Aceas
ta se oglindește în opoziția cres- 
cîndă față de O.N.U., îndeosebi 
în radio și telecomunicații unda 
belgienii dețin din nou în mod 
practic controlul. Ei înlătură trep
tat pe experții O.N.U.".

------------ o-------------
Conferința de presă a ambasadorului 

Republicii Congo la Cairo
CAIRO 23 (Agerpres).
„Secretarul general al O.N.U., 

Hammarskjoeld a colaborat cu 
aventurierii imperialiști din Con
go. De aceea el însuși este un 
aventurier", a declarat la 22 mar
tie în cadrul unei conferințe de 
presă care а avut loc la Cairo 
conducătorul misiunii diplomati
ce a guvernului legal al Repu
blicii Congo la Cairo Pierre 
Mulele.

El a arătat la conferința de 
presă care este poziția guvernu
lui legal al Republicii Congo cu 
reședința la Stanleyville în le
gătură cu discutarea problemei 
congoleze la cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Hammarskjoeld, a spus Pierre 
Mulele, a colaborat de fapt cu 
trădătorii Mobutu, Chombe, Ileo 
și Kalonji, fără să țină seama 
de hotărîrile și rezoluțiile O.N.U. 
și ale Consiliului de Securitate.

La cererea corespondenților de 
a comenta propunerile cu privire

la reglementarea problemei con
goleze, expuse în cuvîntarea mi
nistrului Afacerilor Exerne al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., Pierre Mulele 
a declarat că aceste propuneri, 
în special cele referitoare la eva
cuarea imediată a trupelor bel
giene și a întregului personal 
belgian și la acordarea posibili
tății poporului congolez de a-și 
hotărî singur soarta, corespund 
întrutotul aspirațiilor poporului 
congolez și de aceea nu pot să 
nu fie sprijinite.

Dacă majoritatea membrilor 
parlamentului congolez nu s-ar 
afla în închisorile lui Mobutu, 
Chombe și ale altor trădători, a 
declarat Pierre Mulele, guvernul 
legal condus de Antoine Gizen- 
ga ar avea posibilitatea să con
voace imediat o ședință a parla
mentului pentru a lua o hotă- 
rîre legală cu privire la restabi
lirea legalității și ordinii în 
Congo.

PUBLICITATE

Preparația cărbunelui Lupeni
Organizează la data de 1 aprilie 1961 un concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi:
2 posturi de maiștri electricieni
1 post de maistru flotare
1 post de maistru electromecanic 
Salarizarea 1250—1500 lei.
Doritorii vor depune la biroul personal al Preparației 

cărbunelui Lupeni, următoarele acte:
— cerere de înscriere la concurs
— certificat de naștere tip R.P.R.
— diplomă de absolvire a unei școli tehnice de maiștri în 

specialitatea respectivă sau a unei școli echivalente (în 
copie), sau acte din care să rezulte că la 1 iulie 1956 
avea 12 ani vechime în funcție de maistru

— autobiografie.
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O. C. L. produse industriale Petroșani
Anunță cumpărătorii că au sosit cantități importante 
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Procurafi-vă de la „Librăria noastră"

BIBLIOTECI PERSONALE
de 100 și 200 lei

Plata cărților în 4 rate
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PROGRAM DE RADIO
25 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Program de rapsodii, 
9,25 Muzică ușoară, 11,03 Arii și 
duete din opera „Mireasa vîndu- 
tă“ de Smetana, 11,45 Muzică 
populară romînească și a mino
rităților naționale, 12,30 Ansam
bluri corale din țări prietene, 
14,00 Uverturi și dansuri din o- 
perete, 15,10 Concert dte muzică 
romînească, 15,45 Actualitatea li
terară în ziarele și în revistele 
noastre, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,15 Muzică ușoară sovietică, 
17,45 Știința în slujba păcii: 
Mărturii ale existenței primilor 
oameni în Europa, aflate pe teri
toriul țării noastre, 18,00 Din 
folclorul popoarelor, 18,30 Mari 
cîntăreți din trecut, 19,15 Trans
misie din Studioul de concerte â 
concertului orchestrei de muzică 
populară a Radioteleviziunii,
21.30 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 14,08 Coruri din opere,
14.30 Muzică Ușoară, 15,00 Mu
zică populară romînească, 15,30 
Muzică din operete interpretată 
de soliști și formații din țări

prietene, 16,30 Din creația com
pozitorului Elly Roman, 17,00 
Concert simfonic popular, 18,05 
Vreau să știu (reluare), 18,25 
Valsuri nemuritoare, 19,30 Pe 
teme internaționale, 19,40 Inter
pret de muzică ușoară debutanți 
la microfon, 20,30 Muzică de 
dans, 21,30 Moment poetic: Ro
bert Rojdestvenski, 21,35 Din 
cele mai cunoscute melodii popu
lare romînești, 22,00 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
25 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : O fereastră deschisă spre 
cer; AL. SAHIA: Cu orice preț; 
ANINOASA: Norii părăsesc ce
rul; VULCAN : Normandie Nie- 
men; LUPENI: Un cîntec stră
bate lumea; BARBATENI: Fur
tuna; URICANI: Nu aștepta 
luna mai. (Responsabilii cine
matografelor dn Lonea, Petrila, 
Muncitoresc Petroșani, Livezeni, 
Crividia nu au trimis programa
rea filmelor).
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