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Poporul nostru, împreună cu oa- 
mesii muncii din toate țările lu
mii, sărbătorește astăzi împlinirea 
a 91 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Lenin, genialul învă
țător și conducător al proletaria
tului mondial.

Numele lui Vladimir Ilici e in
disolubil legat de ceea ce omeni
rea are astăzi mai nobil, mai 
scump. Continuator credincios al 
operei lui Marx și Engels, Lenin 
a dezvoltat teoria marxistă, îmbo
gățind-o cu învățătura despre im
perialism, ca ultim stadiu al capi
talismului, a înarmat proletariatul 
mondial cu învățătura despre par
tidul de tip nou al clasei munci
toare, despre revoluția socialistă, 
despre dictatura proletariatului. Ti
tan al gîndirii revoluționare, or
ganizator și conducător strălucit al 
revoluției proletare, Lenin a creat 
gloriosul partid de tip nou, a 
ridicat clasa muncitoare, popoarele 
Rusiei țiariste la luptă pentru vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie care a dat naștere pri
mului stat socialist din lume. Le
ninismul a deschis în fața întregii 
omeniți luminoasa perspectivă a 
victoriei socialismului și comunis
mului.

întregul mers al istoriei contem
porane confirmă cu deosebită for
ță învățătura leninistă despre ine
vitabilitatea trecerii de la capita
lism la socialism, despre inevitabili
tatea desființării exploatării omu
lui de către om, a robiei colo
niale. Epoca noastră poate fi nu
mită pe drept cuvînt epoca tim

SOLIDARI CU EROICUL POPOR CUBAN
Mitingul de la mina Lupeni —

In incinta minei Lupeni, în fața 
monumentului închinat memoriei 
minerilor căzuți în eroica grevă 
din august 1929, s-au adunat ieri, 
înainte de intrarea în schimbul 

Către,
Organizația Națiunilor Unite

New York
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la mina Lupeni — Valea 

Jiului, din Republica Populară Romînă ău aflat cu adincă indig
nare și mînie despre agresiunea criminală împotriva eroicului po
por cuban, înfăptuită de către bande de contrarevoluționari aflate 
în, solda imperialismului american, agresiune pe care o. condam
năm cu toată hotărîrea. . ■ . ‘

Miile de muncitori, tehnicieni și ingineri de la mina noastră 
știu că agresiunea armată împotriva Cubei —- pe care eroicul său 
popor a zdrobit-o — țintea să smulgă muncitorilor • întreprinderile 
naționalizate, țăranilor păminturile cucerite cil atîtfea jertfe de sin
ge, copiilor școlile pe care le-a dat revoluția, să reinstaureze ro
bia monopolurilor imperialiste și să lipsească poporul cuban de 
dreptul sfînt de a trăi liber și independent.

Intrutotul solidari cu Declarația guvernului Republicii Populare 
Romîne cu privire la acțiunile agresive împotriva Cubei — pe care 
o consideră răspunsul întregului popor romîn la acțiunile mișe- 
lești ale imperialiștilor americani și ale slugoilor lor —, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la mina Lupeni cer Organizației Națiu
nilor Unite să ia toate măsurile pentru curmarea imediată a a- 
gresiunii S.U.A. împotriva Cubei, pentru garantarea drepturilor le
gitime ale eroicului popor cuban la viață și libertate.

MUNCITORII, TEHNICIENII Șl 
INGINERII DE LA MINA LUPENI

pului învățăturii marxist-leniniste.
Uniunea. Sovietică, prima țară 

a socialismului victorios, a parcurs 
un drum glorios, fără precedent 
în istorie. Transformarea vechii 
Rusii ținute de țarism într-o cruntă 
înapoiere; într-o țară cu o econo
mie deosebit de puternică, care 
în drumul ei măreț spre comunism 
a obținut progrese uriașe în dez
voltarea industriei și agriculturii, 
în asigurarea bunăstării poporului, 
a strînit admirația întregii omeniri. 
Lenin spunea : „Vom reuși să a- 
jungem din urmă celelalte state 
cu o repeziciune la care nici n-am 
visat". îh prezent Uniunea Sovie
tică a depășit cea mai dezvoltată 
țară capitalistă, Statele Unite ale 
Americil, în privința producției 
globale într-un șir întreg de ra
muri ale economiei. Măreața vic
torie a Uniunii Sovietice în ex
plorarea spațiului cosmic, zborul 
navei cosmice „Vostok" purtînd la 
bord primul pilot cosmonaut — 
realizare fără precedent în istorie 
— exprimă cu deosebită forță în
tâietatea științei și tehnicii sovie
tice pe plan mondial. în prezent, 
poporul sovietic înfăptuiește cu un 
nestăvilit avînt sarcinile construc
ției desfășurate a comunismului, 
pregătindu-se să întîmpine cu noi 
izbînzi cel de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S.

Sub steagul glorios al leninis
mului s-a făurit și dezvoltat pu
ternicul sistem socialist mondial, 
în cadrul căruia aproape un mili-

(Continuare în pag. 2-a)

al doilea, mii de muncitori, teh
nicieni ți ingineri de la mina Lu
peni, prepatația de cărbuni, fila
tură,, întreprinderea de explorări 
fi alte unități economice fi insti

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Steagul roșu
Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

La mina Lupeni
Ini cinstea apropiatei aniversări a înființării 

partidului, colectivul minei Lupeni, mobilizat de 
comitetul de partid, a organizat in ziua de 20 
aprilie o zi a schimburilor de onoare. In toate 
abatajele cameră, frontale, in preabataje și ga
lerii minerii au muncit cu toată însuflețirea, au 
obținut producții mari. Pe tnltiă s-au extras în a- 
ceastă zi 4640 tone de cărbune, producție record 
pentru colectiv. Toate sectoarele și-au depășit 
substanțial sarcinile de plan. Cele mai multe tone 
de cărbune peste plan le-au dat minerii sectoare
lor' I В, II și IV A. Randamentul mediu cu care 
s-a muncit în schimburile de onoare depășește 
1,120 tone pe post. Odată cu succesul repurtat 
în această zi, frontaliștii sectorului III, au înde
plinit și, depășit cu peste 400 tone de cărbune coc
sificabil angajamentul asumat pentru luna a- 
prilie.

La mina Vulcan
La sfirșitul zilei de muncă din 20 aprilie, mi

nerii de la Vulcan au raportat că în schimburile 
de onoare organizate in cinstea aniversării. parti
dului și-au depășit planul zilnic cu aproape 1200 
tone de cărbune din care mai bine de 840 tone 
cărbune cocsificabil. In schimburile de' onoare s-a 
muncit cu un randament mediu care depășește 
1,550 tone pe post. MINA VULCAN A OBȚINUT 
ASTFEL O PRODUCȚIE ȘI PRODUCTIVITATE 
RECORD. La îndemnul comuniștilor, 'în toate a- 
baitajele minei s-a muncit cu mare avint. La sec
torul II, de pildă, sector care și-a depășit cu peste 
700 tone cărbune angajamentul lunar, toate bri
găzile și-au întrecut cu mult sarcinile zilnice de 
plan. Brigada lui Nicoară Ioan și-a depășit pla
nul zilnic cu aproape 120 tone cărbune, iar mi
nerii de sub conducerea lui Scutelnfcu Vladftnir 
au dat peste planul zilnic 71 tone de cărbune.

Noi succese pe
Calitatea s-a îmbunătățit

După două decade din aprilie 
minerii tuturor exploatărilor carbo
nifere au obținut succese mari în 
creșterea extracției de cărbune. Pe 
bazin s-au produs peste plan 11.175 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. Multe colective de sec
toare și-au îndeplinit și depășit 
angajamentele de întrecere. Mobi
lizați de organizațiile de partid, 
ajutați de măsurile tehnice aplicate, 
minerii au îmbunătățit considerabil 
calitatea cărbunelui extras. Media 
cenușii în cărbune la întreaga 
cantitate extrasă este în această 
perioadă cu 0,6 ia sută mai scă
zută pe combinat față de norma 
stabilită. La toate minele, cu ex
cepția minei Uricani, cărbunele 
extras în această perioadă a fost 
de bună calitate. La mină Lupeni, 
de exemplu, cenușa medie în căr
bune a scăzut cu 0,3 la sută ceea 
ce înseamnă că minerii de aici 
beneficiază deja de bonificații ega
le cu valoarea a peste 200 tone 
de cărbune. Cu cîte 1 la sută au 
îmbunătățit calitatea cărbunelui 
extras colectivele minelor Vulcan 
și Petrila. La Aninoașa procentul 
de cenușă în cărbune a fost re
dus cu 2 la sută. Pe combinat, 
pentru calitatea corespunzătoare a 
cărbunelui dat, bonificațiile sînt 
egale cu valoarea a peste 2000 
tone de cărbune.

tuții din oraf pentru a condamna 
mîrfava agresiune a imperialismu
lui american asupra Cubei fi a-fi 
exprima solidaritatea cu lupta 
dreaptă a eroicului popor cuban.

„Jos miinile de pe Cuba!“, 
„Cuba da — yankeii nu Г, „Tră
iască Cuba revoluționarăscria 
pe numeroasele pancarte purtate 
de participanții la miting. •

„Jos cu cei ce vor război!", 
„Trăiască Cuba liberă!‘‘ — scan
dau minerii, lucrătorii de la pre- 
parații, muncitoarele de la fila
tură, constructorii.

După ce tov. Brafoveanu Vic
tor, prefedintele sindicatului, a 
deschis mitingul oamenilor mun
cii, a luat cuvîntul tov. Iliescu 
Gheorghe, inginerul fef al minei. 

. — In zilele acestea între ga ome
nire iubitoare de pace a aflat cu 
indignare despre agresiunea împo
triva Republicii Cuba, pusă la cale 
de imperialismul nord-american.

Bande de transfugi contrarevo
luționari, urîți de popor, pregătite 
sub oblăduirea fi cu sprijinul stă- 
pînului mai mare, au debarcat pe 
teritoriul Cubei pentru a sugruma

I. MIRZA

(Continuare în pag 4-a)

frontul producției și ai calității
Aniversarea a 40 de ani de 

existență a partidului nostru 
este o cauză scumpă fiecărui 
om al muncii. Minerii Văii Jiu
lui raportează în cinstea aces
tui măreț eveniment că au 
furnizat economiei naționale 
peste plan 76.263 tone de căr
bune de bună calitate din care 
mai bine de 31.600 tone cărbu
ne cocsificabil.

Dau cărbune în contul 
zilei de 12 mai

La mina Petrila colectivul sec
torului ’I este socotit fruntașul în
trecerii socialiste, Creîndu-și con
diții de muncă tot mâi bune, de la 
începutul anului, el a produs peste 
plan 7.400 tone de cărbune de bu
nă calitate. Minerii acestui sector 
dau de pe acum cărbune în con
tul zilei de 12 mai a.c. Din 
abatajul lui Cucoș , Gheorghe 
și din cel al lui Neagu Gheorghe 
se extrag în fiecare lână 200 460. 
tone de cărbune peste plan. Rezul
tate bune obțin și minerii din

РіЕпііегеа teloi mai tiarniti wpodeii

IN CLIȘEU: Aspect de la adunarea locatarilor din sala 
clubului C.C.V.J. Petroșani.

De aproape două luni, locata
rii cartierelor noi Dimitrov și Li- 
vezeni din Petroșani au fost an
trenați într-o susținută întrece
re, pentru o cît mai bună îngri
jire a blocurilor. Joi după-amia- 
ză, în sala clubului C.C.V.J. din 
Petroșani a avut loc adunarea lo
catarilor din cele două cartiere, 
în care au fost înmînate drapele 
și diplome celor mai harnici gos
podari, responsabililor scărilor 
care au cîștigat întrecerea. Tova
rășul : Cosma Alexandru, a înmî- 
nat din partea I.L.L., organiza
torul întrecerii, tov.-Skoupie Vin 
cențiu, (bloc 23, scara 1, car
tier Dimitrov) și tov. Bursuc 
Constantin , (bloc 13, -.scara 3, 
cartier Livezeni) drapelele pen
tru cele mai frumoase scări din 
cartier. Dar în cele două cartie

Sîmbâtâ
22 aprilie

1961

4 pog« 20 bani

brigăzile conduse de Demeter 
Ioan, Szekely Ștefan, Androne Io
sif. Cărbunele extras din abatajele 
figuri ale sectorului are un procent 
de cenușă cu peste 1 la sută sub 
norma internă admisă.

In aprilie cel puțin 
2000 tone peste plan
Dintre toate sectoarele minei 

Lonea, sectorul V obține cele mai 
frumoase succese. Pînă acum . mi
nerii de aici au extras peste pla
nul lâ zi 7.534 tone de • cărbune 
din care 1830 tone în luna aprilie. 
Printre cele mai destoinice bri
găzi, la loc de frunte se situează 
brigada de la abatajul 0506 con
dusă de Danciu Moise, care aplică 
cu succes perforarea electrică, 
frontaliștii conduși de Timar Ghe
orghe, minerii din brigada lui 
Toacă Ștefan.

Colectivul acestui sector s-a 
angajat ca în aprilie să extragă 
peste plan cel puțin 2000 tone de 
cărbune de bună calitate.

D. GRIGORESCU

re sîrit mulți responsabili de 
scări care au muncit cu sîrguin- 
ță, mobilizînd toți locatarii la 
întreținerea și amenajarea cît! 
mai frumoasă a blocurilor. Din
tre aceștia, li s-au înmînat di
plome următorilor: Kiss' Stăn- 
cuța (bloc 17, scara 1), Kiss 
Irina (Bloc 24, scara II), Mi- 
huț Iosif (bloc 15, scara 1), Mi- 
huț Alexandru (bloc 15, scara 
IV), Pop Maria (bloc 19, scara 
II), Sebeși Elisabeta (bloc 24, 
scara I) din cartierul Dimitrov 
și tov. Bologa Gh. (bloc 13, sea
ra II),-Stamate Oița- (bloc 13, 
scara I), 'Antal Ștefan (bloc 8, 
scara I), Hados Rozalia (bloc 
5, scara II), Razavan Elisabeta 
(bloc 14, scara II). Badovics 
Margareta (bloc 16, scara 1) 
din cartierul Livezeni.



STEAGUL ROȘU

Оаяамі sevntici înaintează glorios 
pe drumul tei Lanin

(..outumODd 9І dszvolfitnd învă
țătura ta) Man și Engels, ară- 
<ad OTtiirH căile concrete de 
fiurin • rfttorului său luminos 
>- еоишпзнгиі — V. 1. Lenin a 
rămas pentru totdeauna viu în 
ni indie oelor ce muncesc.

Miratele idei leniniste sini în
truchipate in succesele ce le ob
țin oamenii sovietici în construc
ția desfășurată a comunismului, 
în realizările istorice dobîndite 
de popoarele țărilor de democra
ție populară în construirea so
cialismului, în succesele obținute 
de mișcarea muncitorească revo
luționară din țările capitaliste și 
de popoarele din colonii și ță
rile dependente în lupta lor dreap
tă pentru cucerirea libertății și 
independenței naționale.

Marea forță a ideilor leninis
te constă în faptul că ele expri
mă necesitățile obiective ale dez
voltării societății, ele constituie 
temelia științifică a politicii par
tidelor comuniste și muncitorești 
din întreaga lume.

Triumful leninismului este 
marcat de strălucitele victorii re
purtate de întregul sistem mon
dial socialist. Sistemul mondial 
socialist se consolidează pe zi 
ce trece. In țările socialiste — 
așa cum se subliniază în decla
rația Consfătuirii reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești din noiembrie 1960 — 
au fost lichidate posibilitățile so- 
cîal-economice de restaurare a 
capitalismului.

Sub conducerea înțeleaptă a 
P.C.U.S. poporul sovietic, în ur
ma sarcinilor trasate de Congre
sul al XXI-lea, a trecut la con
strucția desfășurată a comunis
mului. In succesele dobîndite în 
această construcție își găsesc cea 
mai vie întruchipare mărețele 
idei ale marelui Lenin.

Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S. a îndreptat atenția po
porului sovietic în primul rînd 
asupra creării bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului, asupra 
dezvoltării puternice a forțelor de 
producție și creșterii continue a 
productivității muncii.

In intervalul care a trecut de 
la Congresul al XXl-leaz al 
P.C.U.S., datorită entuziasmului 
cu care muncesc oamenii sovie
tici, sarcinile cuprinse în planul 
șeptenal au fost depășite. In pri
mii doi ani ai șeptenalului valoa
rea producției industriale a fost 
cu 120 milioane de ruble mai 
mare decît cea prevăzută în plan. 
S-au pus în funcțiune înainte de 
termen mari obiective industria
le, a crescut, producția agricolă, 
s-au obținut mari realizări în 
creșterea nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului so
vietic.

In întrecerea economică cu 
S.U.A;, Uniunea Sovietică a ob

(toporul nostru, Iu lafa perspectivelor luminoase 
ale victoriei depline a socialismului

Aplidnd în mod creator tezele 
leniniste cu privire la construirea 
socialismului la condițiile specifice 
țării noastre. Partidul Muncitoresc 
Romîn conduce cu succes poporul 
nostru spre victorii de însemnătate 
istorică în opera de transforma
re socialistă a țării.

Așa cum a arătat tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în Raportul prezen
tat la Congresul al Ш-lea al 
P.M.R. în Republica Populară Ro- 
mînă a fost creată baza economică 
a socialismului, ceea ce constituie 
0 măreață victorie a dasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății.

Rod al aplicării consecvente de 
către partid a învățăturii leniniste 
cu privire la industrializarea socia
listă, țara noastră, în trecut îna
poiată, s-a transformat în anii pu
terii populare într-o țară cu o in
dustrie în continuă dezvoltare. Fa
ță de anul 1955, în anul I960 pro
ducția de fontă, oțel, laminate, 
eneigie electrică, minereu de fier 
a crescut de 1,7 — 2,2 ori. întrea

ținut rezultate de seamă între- 
cînd în unele ramuri de pe a- 
cum S.U.A. în ceea ce privește 
nivelul producției.

Succese mărețe a obținut ști
ința și tehnica sovietică. U R.S.S. 
a fost prima țară care a trecut 
la folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. In ultimii trei 
ani știința și tehnica sovietică a 
obținut succese remarcabile în 
cucerirea cosmosului. Lansarea 
sateliților artificiali ai pămîntu- 
lui, a stațiilor interplanetare, a 
rachetelor cosmice dovedesc su
perioritatea de netăgăduit a ști
inței și tehnicii sovietice.

Una din cele mai mari reali
zări care vine să confirme încă- 
odată superioritatea orînduirii 
socialiste, este deschiderea de 
către oamenii sovietici a noii pa
gini a istoriei omenirii, prin lan
sarea cu succes la 12 aprilie ă.c. 
a unei nave cosmice avînd un 
om la bord și care a aterizat 
apoi în regiunea stabilită. Prin 
această realizare. Uniunea So
vietică a dovedit din nou că se 
găsește pe primul loc în lume în 
ceea ce privește dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și 
tehnicii.

Sărbătorind împlinirea a 91 de 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin, 
trecînd în revistă succesele do- 
bîndite, poporul sovietic poate 
spune cu legitimă mîndrie că po
runcile leniniste sînt îndeplinite 
cu sfințenie, că statul creat de 
Lenin se apropie tot mai mult de 
minunata societate visată de toți 
cei ce muncesc — comunismul.

Alături de oamenii muncii din 
întreaga lume, poporul nostru 
privește cu admirație munca e- 
roică a oamenilor sovietici, se 
bucură în mod sincer de succe
sele lor știind că aceste succese 
contribuie la apărarea păcii, în
tăresc încrederea popoarelor în 
triumful glorioaselor idei ale le
ninismului.

POMPILIU UNGUR 
director al Cabinetului orășenesc 

de partid Petroșani

І RECI TAL ARTIS TIC ; 
? •

Joia tineretului din seara zile de 20 aprilie organizată la : 
ș clubul ,J. C. Frimu'- din Vulcan a avut un program deosebit. In *
• fața a sute de tineri a luat cuvîntul tov. Școlnic Anton, secreta- • 
■ rul comitetului orășenesc de partid Vulcan, care a vorbit despre ț
• activitatea revoluționară a lui V. I. Lenin — creatorul și condu- *
I cătorul primului partid revoluționar al clasei muncitoare, despre * 
l lupta P.C.U.S. pentru înfăptuirea învățăturii leniniste, precum * 
t și despre activitatea glorioasă a partidului leninist al dasei тип- ț 
ț citoare din Romtnia. ț
• Expunerea tov. Școlnic Anton a fost urmată de un recital ar- t
I fistic închinat aniversării a 91 de ani de la nașterea lui V. L | 
ț Lenin. Cu acest prilej recitatorii artistici ai clubului, printre care * 
î minerii Covrig Gheorgle, Cotoșpan Constantin, Bălănescu loan, ț 
i au recitat poezii despre figura luminoasă și activitatea marelui * 
f Lenin. *J *

ga producție industrială a anului 
1938 se realizează în prezent în 
mai puțin de trei luni.

Ritmul de creștere a producției 
globale industriale a fost în anii 
1956—1960 de 10,8 la sută, iar 
productivitatea muncii calculată pe 
muncitor a crescut în anul 1960 
cu 48 la sută față de 1955. S-a 
dezvoltat in ritm susținut indus
tria chimică, industria constructoa
re de mașini, s-a lărgit baza ener
getică. în anii 1956—1959 au fost 
construite 101 întreprinderi noi, 
93 de secții noi, iar 249 de între
prinderi au fost reutilate și dez
voltate.

Aplidnd cu perseverență ideile 
planului cooperatist al lui Lenin, 
partidul nostru a obținut reali
zări de însemnătate istorică în 
transformarea socialistă a agricul
turii. Sectorul socialist ,al agricul
turii cuprinde 82,2 la sută din su
prafața agricolă și peste 83,8 la 
sută din suprafața arabilă a țării. 
Agricultura dispune în prezent d-î 
zed de mii de tractoare și alte

Operele Iui V.L Lenin — 
ajutor de mare preț 

în munca de propagandist
Operele lui Lenin sînt citite 

de milioane de oameni, care le 
studiază cu nețărmurită încrede
re. Operele lui Lenin au însufle
țit popoarele, le călăuzesc în 
lupta pentru făurirea unei vieți 
libere și prospere,

Noi. cei care studiem în ca
drul învățămîntului de partid, 
simțim la fiecare pas îndemnul 
marelui Lenin, învățăturile sale 
nemuritoare ne călăuzesc în lupta 
pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor elaborate de partid. 
Tezele lui Lenin, constituie pen 
tru activitatea mea de propagan
dist al învățămîntului de partid 
un izvor nesecat de învățăminte. 
Studiind cu perseverență învăță
tura leninistă, putem explica în 
mod științific oamenilor muncii, 
cursanților din cercurile și cursu
rile învățămîntului de partid, pro
blemele pe care le ridică viața, 
înfăptuirea sarcinilor construc
ției socialiste.

Tezele lui Lenin ne-au fost de 
mare folos, la întocmirea lecțiilor 
despje industrializarea socialistă, 
mecanizarea procesului de pro
ducție, despre alte probleme de 
bază din programul de învăță
mânt. Discutînd în cadrul cercu
lui despre necesitatea creșterii 
producției de cărbune, pîinea in
dustriei — așa cum o numea Le
nin — am arătat că acest lucru 
trebuie realizat în primul rînd 
pe seama progresului tehnic al 
creșterii productivității muncii.

Avînd o perioadă mai îndelun
gată în munca de propagandist 
am studiat multe din operele lui 
Lenin, mi-am procurat o biblio
tecă personală în care volumele 
cu operele lui Lenin ocupă un 
loc de frunte.

Pentru a cunoaște tot mai bine 
modul de rezolvare a diferitelor 
probleme ale construcției socia
lismului mă voi strădui să stu
diez cu tot mai multă stăruință 
tezaurul nesecat în învățăminte 
al operelor lui Lenin.

ing. VIȘAN IOAN 
propagandist mina Vulcan

mașini agricole. Veniturile țărani
lor colectiviști au sporit simțitor, 
viața lor devine din ce în ce mai 
bună.

în țara noastră a fost lichidată 
pentru totdeauna exploatarea omu
lui de către om. Proprietatea socia
listă asupra mijloacelor de produc
ție s-a statornicit ca baza de ne
clintit a societății noastre. Oame
nii muncii își durează viața pe te
meliile socialismului, beneficiind 
ei înșiși de rezultatele muncii lor 
creatoare.

Dintr-o vale a plîngerii cum era 
în trecut, Valea Jiului s-a trans
format în zilele noastre într-o lo
calitate înfloritoare cu o indus'trie 
în plină dezvoltare. Minele au 
fost utilate cu mașini, modernizîn- 
du-se mult munca minerilor. Mii 
și mii de noi locuințe construite 
pentru oamenii mundi stau măr
turie grijii părintești pe care parti
dul o poartă față de nevoile oa
menilor mundi.

Poporul nostru mundtor a ajuns 
pe culmea de pe care vede cu toa-

Ideile leninismului trăiesc 
și înving

(Urmare din pag- l-a)

atd de oameni, eliberați pentru 
totdeauna de exploatare, își fău
resc o viață nouă. Ritmul înalt, 
mereu ascendent al dezvoltării c 
conomice, bunăstarea pe care o 
crează oamenilor muncii, arată 
imensa superioritate a socialisms 
lui față de capitalism.

în marea familie a țărilor so
cialiste, poporul nostru desfășoară 
cu entuziasm, sub conducerea par
tidului, o luptă plină de avînt pen
tru înfăptuirea sarcinilor desăvârși
rii construcției socialiste. Jnyăță;. 
tura_ marelui Lenin cu otivire Li 
construirea societății noi.

nostru rodește pe întinsul patriei 
prin minunatele obiective îndus- 
ț SET npîpzesc taralLue—muu:
șele ogoare ale gospodăriilor co
lective. în viața h5uă._aLuâmenilor 
țnuncii care și-au cucerit dreptul 
legitim la libertate, la~culțurâ, Ta 
făurirea unei vietT~3emnei Împreu
nă cu celelalte țări socialiste, Re
publica noastre Populară îți pune 
întreaga forță în slujba păcii și 
progresului omenirii.

Omenirea trăiește în prezent epo
ca înfăptuirii din plin a previziu
nii lui Lenin că popoarele asuprite 
din țările dependente și coloniale 
se vor ridica la luptă pentru li
bertate și independență. Zeci de 
țâri afro-asiatice au scuturat pînă 
în prezent jugul colonial, cucerin- 
du-șî independența politică, iar 
exemplul lor însuflețește lupta po
poarelor încă înrobite. Odiosul 
sistem colonial al imperialismului 
troznește din toate închieturile. 
Lupta popoarelor pentru libertate,

tă claritatea perspectivele lumi
noase ale victoriei depline a socia
lismului. în prezent țara noastă a 
intrat într-o nouă etapă de dezvol
tare — de desăvîrșire a construc
ției socialiste. ,
- Directivele Congresului al III- 
lea al partidului pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 sînt un măreț 
program de muncă și de luptă 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste. Oamenii muncii de la ora
șe și sate își consacră întreaga lor 
putere de muncă, energia creatoa
re, inițiativa, talentul și pricepe
rea pentru realizarea acestui pro
gram luminos, pentru deplina vic
torie a socialismului în patria 
noastră.

Izvorul tuturor victoriilor noas
tre în lupta pentru socialism este 
fidelitatea față de măreața, învă
țătură a marxism-leninismului, coe
ziunea și unitatea dintre partid și 
popor, întărirea necontenita a 
puternicului lagăr sodalist, a prie
teniei frățești dintre toate țările 
sodaliste.

NI COLAE POPON 
consultant al cabinetului orășenesc 

de partid Petroșani 

nu poate fi înăbușită. Recentele e- 
venimente din Cuba, au demons
trat încăodată în fața întregii lunii 
că uneltirile criminale ale imperia
liștilor îndreptate spre sugruma
rea popoarelor care și-au cucerit 
iibertatea sînt sortite eșecului I

Ideile leninismului au cucerit 
inimile oamenilor muncii de pre
tutindeni. Milioane de oameni ai 
muncii din. țările capitaliste se 
ridică tot mai dîrz la lupta condu
să de partidele marxist-leniniste 
împotriva politicii reacționare a 
monopolurilor imperialiste, pentru 
drepturi democratice, pentru pace 
și progres. In țările capitaliste, bîn- 
tuite tot mai crunt de plaga șoma
jului, de mizerie și lipsuri, oame
nii muncii își dau seama că pu
tredul sistem capitalist e perimat, 
că numai socialismul poate să le 
asigure aspirațiile spre o viață 
demnă, lipsită de grija zilei de 
mîine.

Ideile leninismului trăiesc și în
ving pentrucă ele întruchipează 
cele mai nobile idealuri ale con
temporaneității — progresul oțne- 
nirii , apărarea cauzei pădi împo
triva unui nou și pustiitor război 
mondial. învățătura leninistă cu 
privire la coexistența pașnică stă 
la baza politidi de pace și cola
borare internațională promovată 
pe plan internațional de Uniunea 
Sovietică, de toate țările sodaliste. 
precum și de alte state iubitoare 
de pace.

Sărbătorirea aniversării nașterii 
lui Vladimir Hid Lenin, constituie 
pentru comuniștii de pretutindeni 
un imbold în lupta pentftj triumful 
nobilelor idealuri ale omenirii de 
libertate, progres și pace.

înzecindu-și forțele în lupta pen
tru înfăptuirea mărețului program 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste elaborat de cel de-al ПІ- 
lea Congres al P.M.R., poporul 
nostru aduce un vibrant omagiu 
marelui geniu ăl omenirii mund- 
toare, a cărui învățătură luminea
ză drumul de luptă al popoarelor 
spre victoria deplină a socialis
mului și comunismluui.

—=★=—

întrunire festivă
De mai multe zile în cadrul 

clubului central din orașul Lu-> 
peni se fac pregătiri pentru săr
bătorirea aniversării nașterii lui 
V. I. Lenin. Această sărbătorire 
va avea loc în după-amiaza zilei 
de astăzi în sala festivă a clu
bului. Cu acest prilej tov. Dan 
Vaier, secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid Lupeni, va 
vorbi despre viața și opera ma
relui Lenin. Pentru această adu
nare formația cultural-artistică a 
clubului a pregătit un bogat pro
gram. Membrii colectivului de 
recitatori al clubului vor recita 
poezii închinate lui Lenin.
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AZI
Manifestări cultural artistice. 

PETROȘANI — Spectacol tea
tral cu piesa „Băieții veseli" 

g sala Teatrului de stat, ora 19,30; 
8 Conferință cu tema: „Aniversa

rea nașterii marelui Lenin", sala 
C.C.V.J., ora 15.

Manifestări sportive: PE
TROȘANI - POPICE — etapa 
regională a campionatului R.P.R, 
(participă echipe din Brad, 
Sebeș, Deva. Petroșani, Orăștie 
Alba, Hunedoara, Ilia), arena 
de popice Jiul, începînd de la 
ora 8 dimineața; HANDBAL 
IN 7, faza de zonă a campio
natului școlilor profesionale (fe 
m train) terenul Elevul, orele 13

MIINE
Manifestări cultural-artistice. 

PETROȘANI — faza regională 
a celui de-al 6-lea concurs pe 
țară al formațiilor artistice, 
sala Teatrului de stat orele 10; 
Concurs „Drumeții veseli" cu 
tema: „Perspectivele luminoase 
deschise de șesenal tineretului" 
sala Clubului comerț și sănă
tate (fost Constructorul), orele 
9; Spectacolul cu piesa: 
și feciorii lui" sala Teatrului 
stat, orele 19,30.

LUPENI — Conferință cu te
ma : „Glorioasa aniversare 

i Clubului mi
nier, orele 11.

LONEA — Faza regională a 
celui de-al V 1-lea concurs pe 
țară al formațiilor artistice, 
sala nouă de spectacole, ora 16.

BANIȚA, ISCRONI, BARBA- 
TENI, C0R01EȘT1 — progra-

Cu posibilități interne — 
mai multă energie electrică

I • PUBLICITATE
лгаиюшіііштшіішііііііеш^ііііііінівнпямііііпііи

ine artistice 
rințe — la 
începînd de

Manifestări sportive. PETRO- | 
ȘANI — VOLEI — campiona
tul orășenesc de calificare, joa- 8 
că Știința — Minerul Lupeni n 
(feminin) și campionatul cate
goriei A, joacă Jiul — Dinamo 
București, sala I.M.P., începînd 8 
de la orele 9; HANDBAL IN 7: 8 
Campionatul școlilor profesio- 8 
oale (feminin) între Petroșani g 
— Craiova (orele 12) și cam- g 

pionatul categoriei A, joacă Ști- 8 
ința — Voința Sibiu, terenul 8 
Elevul, orele 19,30; RUGBI — 8 
campionatul categoriei A, joacă g 
Știința — C.C.A., stadionul Jiul, 8 
orele 9,30; FOTBAL — campio- g 
natul de juniori, joacă Jiul — g 
Minerul Lupeni, orele 15,30 și, 8 
campionatul categoriei B, joacă 
Jiul — Gloria Bistrița, stadio- 
nul Jiul, orele 17; LUPENI — 
RUGBI, joc de calificare pen
tru categoria B, joacă Minerul 
— C.F.R. Timișoara, stadionul 
Minerul, orele 14,30; HANDBAL 
IN 11 (masculin) campionatul 
de calificare, joacă Minerul — 
Steaua Roșie Bulgăruși Banat, 
stadionul Minerul, orele 17. PE
TRILA —- FOTBAL — campio
natul regional, joacă Minerul — 
Minerul An incasa, stadionul
Minerul, orele 10; LONEA — 
RUGBI — campionat de califi
care, joacă Jiul — Știința Ti
mișoara, stadionul Parîngul, o- 
rele 15; FOTBAL : campionatul 
regional — joacă Parîngul — 
Șantierul Hunedoara, stadionul 
Parîngul, orele 17.

precedate de confe- 
căminele cutturaie, 
la orele 16.
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Incinta minei în port de sărbătoare
De cîteva zile, incinta minei U- 

ricani și împrejurimile ei și-au 
schimbat înfățișarea. S-ar putea 
spune că în cinstea marilor sărbă
tori de la 1 și 8 Mai, omul și na
tura s-au luat Ia întrecere si îm-' 
podobească cît mai frumos chiar 
și cele mai ascunse locuri.

îndrumați de organizațiile de 
partid numeroși mineri participă 
zilnic cu însuflețire ia diferite ac
țiuni voluntare de înfrumusețare a 
incintei minei. Și 
multe lucruri. Au amenajat parcu
rile și cîteva noi 
reparat 500 metri 
construit o împrejmuire nouă pe

I-". - __________ __
/ ------------------------------- =

ei au realizat

zone verzi, au 
de gard și au

8
8
8

La uzina electrică din Petro
șani muncește un colectiv mic, 
însuflețit însă de dorința de a 
obține realizări tot mai mari, la 
înălțimea Directivelor Congresu
lui al IlI-lea al Partidului Mun
citoresc Rornîn. Această uzină, în 
urmă cu 12—15 ani. avea posi
bilități tehnice și de organizare 
a muncii reduse, în 
cu situația actuală.

comparație
Prin efor-

8 cazane, au fost înlocuite com
plet supraîncălzitoarele la 7 ca
zane.

Au adus o contribuție însem
nată la aceste lucrări maiștrii 
Bencsat Iosif și Olteanu Dioni- 
sie, muncitorii Lucaci Dragomir, 
Drasoveanu I., Be.rtiu I. și alții.

La secția turbine, sub condu
cerea întreprinderii „Energo-re- 
parații" București și cu persona-

8
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trotuar 
fixe lu- 
ajutorul 
majorț 
văruite.

o porțiune de 300 metri. Pe dru
mul principal de acces în exploa
tare a fost amenajat un 
străjuit de patru panouri 
erate cu mult gust. Cu 
serviciului de gospodărie, 
tatea clădirilor au fost

. De-a , lungul trasselor de linie fe
rată, în întreaga curte domnește 
ordinea. S-au prestat mii de ore 
de mutică voluntară de către sute 
de oameni.

Colectivul minei Urîcani este ho- 
tătît să fie fruntaș și in cadrul 
lunii curățeniei, De fapt portul de 
sărbătoare al incintei minei vor
bește de la sine de acest lucru.
—"Г-—aa---.-a - ...............—

EXPOZIȚIE
Vizitați expoziția de ino

vații organizată de C.G.V.J. 
și Filiala A.S.l.T. 
ționează în sala 
clubului C.C.VJ. 
șarai.

Expoziția este 
zinic între orele
17—20, iar duminica între o- 
rele 9—12.

care tunc- 
bibliotecii

— Petre

deschisă
9—12 și

ANUNȚ
Atelierul de zonă C.F.R. 

Petroșani Triaj angajează 
imediat UN SUDOR AUTO- 
GEN ȘI ELECTRIC cu un 
salariu lunar de 800—1000

In jurul șefului uzinei s-au adunat cîțiva dintre cei mai buni 
muncitori și maiștri. Se discută 
potențialului uzinei.
turile depuse de colectivul ei, au 
fost aduse perfecționări, îneît în 
intervalul 1952—1955. uzina a 
contribuit în mod1 substanțial la 
acoperirea necesarului de ener
gie electrică în creștere, în con
dițiile în care termocentrala Pa- 
roșeni încă nu era pusă în func
țiune.

In ultimii ani, 
cestei centrale, au fost executate 
importante lucrări care au con
tribuit la siguranța în exploatare 
a instalațiilor și ia îmbunătăți
rea indicilor tehnico-economici de 
funcționare. De asemenea, con
dițiile de muncă au fost mult 
îmbunătățite.

In secția cazane s-a făcut 
izolarea completă a conductelor 
de abur viu, eliminîndi impor
tante pierderi de căldură, mon
tarea a diverse dispozitive pre
cum și efectuarea cîtorva studii 
și măsurători, în scopul unor lu
crări ce se vor executa într-un 
viitor apropiat pentru ridicarea 
randamentului la cazane. De re
marcat faptul că din totalul de

planul de acțiune pentru creșterea

I Procurafi^vâ de la 
„Librăria noaslrâ"

în cadrul a

Buna deservire a populației — sarcină de bază 
a cooperatorilor din Petroșani

Duminică a avut, loc în sala 
clubului C.C.V.J. adunarea gene
rală a cooperativei „Jiul"- Petro
șani pentru analizarea activității 
depuse în cursul anului 1960 și 
trimestrul 1 al acestui an. La adu
nare au participat tovarășul Rac- 
zek loan, secretar al comitetului 
orășenesc P.M.R. Petroșani, Bar- 
docz Vasile din partea Sfatului 
popular al orașului Petroșani, 
Blăjan Leontin, președinte a! 
U.R.C.M. Huned oara, conducerea 
și muncitorii cooperativei.

Un bilanț rodnic
Din darea de seamă prezentată 

de președintele cooperativei a reie
șit că muncitorii cooperatori au 
obținut rezultate frumoase în ac
tivitatea lor. Față de anul 1959 
în anul 1960 și primul trimestru 
din acest an s-au obținut însem
nate succese. Colectivul coopera
tivei „Jiul" sub îndrumarea per
manentă a organizației de partid 
a depus însemnate eforturi pentru 
îndeplinirea indicilor de plan, des
chiderea de noi secții și creșterea 
numărului de muncitori coopera
tori. în cursul anului i960 au luat 
ființă 7 noi unități : o croitorie 
bărbați la Lonea, secția de bijute
rii din Petroșani, o secție de coa
fură în orașul Petrila și altele ; 
numărul membrilor cooperatori a 
crescut cu 32 de muncitori. Planul 
a fost realizat la toți indicatorii. 
Valoarea producției globale a fost 
realizată în proporție de 110 la su
tă, valoarea producției marfă s-a 
depășit cu 19 la sută, planul la 
lucrări cu caracter industrial pen
tru populație, livrări către sectorul

socialist, desfaceri cu amănuntul 
;i încasări în numerar a fost de 
asemenea depășit simțitor. Indica
torii de plan au fost depășiți și 
în primul trimestru al acestui an. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de unitatea nr. 8 croi
torie, condusă de Dan Visalon, 
unitatea nr. 1 cismărie condusă de 
Coțofan Aurel, unitatea nr. 42 ra
dio, unitatea nr. 40 mecanică, uni
tatea nr, 28 coafură condusă de 
Hegediis Zita și altele. Producti
vitatea muncii planificată a fost 
depășită în medie cu 2 la su^, 
iar valoarea economiilor pe anul 
trecut este de 72.000 lei, față de 
50.000 cât a fost angajamentul. 
Cooperativa „Jiul" și-a încheiat 
activitatea pe anul 1960 cu bene
ficii în valoare de 327.122 lei, 47 
de secții avînd o activitate renta
bilă și numai 4 au avut pierderi, 
rentabilitatea totală fiind de 8,39 
la sută, față de 7,80 la sută obți
nută în 1959.

Principala preocupare, 
o deservire cit mai bună 

a populației
Dacă darea de seamă și refe

ratele prezentate au reușit să o- 
glindească succesele obținute de 
cooperatori, nu în aceeași măsură 
ele au scos în evidență lipsurile ce 
au existat în ce privește îmbunătă
țirea calității lucrărilor și 'deser
virea populației. Din darea de 
seamă, așa cum 
discuțiile purtate, a lipsit spiritul 
critic și. autocritic.; Participanțli la 
discuții au scos la iveală o seamă 
de lipsuri, au luat atitudine îm-

s-a subliniat în

potriva lor, s-au angajat să acorde 
atenția cuvenită bunei deserviri a 
populației. Printre cooperatorii ca
re au luat cuvîntul au fost tova
rășii Coțofan Aurel, Oprea Florea, 
Coroianu Ioan, Dan Visalon, Mi- 
clea loan, Măciucă Mioara, Far- 
kaș loan și alții. Ei au făcut tot
odată și o serie de prbpuneri bune.

în încheierea discuțiilor, iuînd 
cuvîntul tov. Blăjan Leontin, pre
ședinte al U.R.C.M. Hunedoara a 
arătat că în problema calificării 
tinerilor, a calificării superioare a 
muncitorilor nu a existat o preo
cupare suficientă. Centrele de de
servire și în special frizeriile, coa
furile și centrul de încălțăminte cu 
comenzi precum și alte secții nu 
au acordat atenția necesară execu
tării unor lucrări și produse de 
bună calitate. Multe aomenzi au 
fost amînate, clienții fiind purtați 
cu vorba, unii lucrători manifes
tând o atitudine nepermisă față 
de ei. Este necesar ca toți lucră
torii din cooperație să lupte pen
tru remedierea lipsurilor arătate 
ca în cinstea aniversării partidului 
activitatea lor să aibă roade și mai 
bune, să acorde atenția cuvenită 
bunei deserviri a populației.
. în noul consiliu de conducere 

al cooperativei ац fost aleși 17 
membri și 2 supleanți. In prima ‘ 
ședință a lor noile organe de con
ducere au ales comitetul executiv. 
Ca președinte a fost ales tov. Ko
vacs Andrei, vicepreședinți tova
rășii Farkaș Ioan și Guiaș Ma
rfa iar ca membri tovarășii Co
roianu loan, Dan Visalon, Palja- 
nos Margareta și Negoțiu Iosif.

ȘT. EKART I

Iul colectivului nostru au fost re- 
paletate complet turbinele II și 
III. De asemenea, colectivul sec-, 
ției a contribuit din plin la lu
crările de lăcătușerie cutentă ale 
secției electrice, evidențiindu-se 
întregul colectiv al maistrului 
Caraconcea Nicolae.

La secția electrică, au fost ter
minate lucrările (începute cu 3 
ani în urmă) de modernizare a 
tabloului instalației de 6 kV a- 
ceasta fiind echipată cu aparate 
și dispozitive la nivelul tehnicii 
actuale. Circuitele de iluminat ale 
centralei au fost aproape com
plet înlocuite, îmbunătățindu-se 
integral iluminatul,,i/iterior și ex
terior.

In prezent la întreprinderea 
„Energo-reparații" București se: 
rebobinează complet generatorul 
III, căruia electricienii noștri 
i-au montat o protecție diferen
țială, cu aparate din țară. Din 
echiDele maiștrilor Keppick Iuliu 
și Arsintescu Gh. evidențiem pe 
tov. Fancsali Ignație, Vahl Vil
helm și Romanciuc Andrei.

Ca urmare a măsurilor teh
nico-organizatorice luate, func
ționarea economică a centralei a 
fost îmbunătățită. Astfel consu
mul specific de combustibil pe 
kWh produs s-a redus față de a- 
nul I960 cu 5,5 la sută, iar con
sumul propriu tehnologic s-a re
dus de la 7,8 la sută la 6 la 
sută. Angajamentul luat de în
tregul colectiv de a realiza eco
nomii la prețul de cost pe tri
mestrul 1 de 36.000 lei a fost 
îndeplinit. La aceste realizări au 
contribuit în mod deosebit maiș
trii Melenciuc Pavel, Boantă Ni
col ae, Lupu Ion și alții.

ing. TIBERIU COLOȘI 
șeful Uzine electrice Petroșani

BIBLIOTECI 
PERSONALE

І de 100 și 200 lei

♦♦♦♦

♦♦
♦
♦
*

| Plata cărților în 4 rate |

« ♦

: Ш. і ВДМ1
anunță toți consumatorii, 

întreprinderile și organiza- 
' țiile de masă din Valea Jiu- 
' lui, care vor să organizeze 
1 petreceri în comun cu oca

zia zilei de 1 Mai și doresc 
r să fie deserviți de întreprin- 
1 derea noastră, să facă cu- 
I noscvte pînă la daita de 25 
[ aprilie 1961, serviciului co- 
I merclal al trustului, canti- 
' tatea de bere și mîncaire cu 
I care doresc să fie deserviți.

ÎNTREPRINDEREA 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCA 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul so
cialist și particular lucrări 
noi și de reparații la insta
lațiile interioare de apă, ca
nal și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului. 

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata 
In rate lunare.

(I
• » I • «•

Țesături cu prețuri reduse
O.C.L. Produse Industriale Petroșani, informează cumpă

rătorii că a pus în vînzare prin magazinele de solduri din i 
Petroșani, Lupeni și Vulcan, cantități importante de:

ȚESĂTURI DE BUMBAC ȘI MATASE CU MARI RE- ■ 
DUCERI DE PREȚURI.

Vizitați magiazinele de solduri.
lată cîteva din articolele puse în vînzare:

ȚESĂTURI DE BUMBAC PREȚ VECHI PREȚ NOU
— Stambă 13,60 9
— Garofița 18,50 . 12
— Cerni ca 9,30 7
— Olandină imprimată 17,00 10
— Marina 12,80 9

ȚESĂTURI MATASE
— Voii georgette 17,50 12
— Voii dungi 23,50 15
— Republican imprimat 26,80 16
— Crep bemberg 30,40 18
— Flamisol 29,20 15
— Eșarfe 27,00 15
— Basmale 30,00 20
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Declarațiile lui Suvana Fumma 
la Moscova

jugulNimicirea întervenționiștilor va slăbi 
tutelei nord americane asupra Americii Latine
PARIS 21 (Agerpres)
Comentind zdrobirea intervențio

niștilor din Cuba, agenția France 
Presse relatează : „Zdrobirea for
țelor anticastro care invada
seră Cuba la 17 aprilie va avea o 
puternică rezonanță în întreaga lu
me și îndeosebi în America La
tină.

Toate țările din America La
tină au urmărit cu un uriaș inte-

res desfășurarea evenimentelor pe 
care în străfundul sufletului lor 
le-au considerat drept o încercare 
hotărftoare. ,

Din această încercare doctrina lui 
Castro iese întărită. în ochii mul
tor latino-americani această doc
trină reprezintă 
riență care va 
nord-americane 
Latine".

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

de fapt o expe- 
slăbi jugul tutelei 

asupra Americii

Atacarea Cubei a fost întreprinsă 
cu aprobarea și sprijinul guvernului 

de la Washington
NEW YORK 21 (Agerpres)
„Nici măcar prietenii Statelor 

Unite nu au încredere în afirma
țiile președintelui că S.U.A. n-au 
participat la instruirea, înarmarea 
și trimiterea revoluționarilor anti- 
casțriști..." relatează coresponden- 

l ziarului
castriști..." î--------- —
tul din Washington al 
;,New York Times".

„Gradul de neîncredere 
privesc cercurile deobicei 
asigurările date de dl. Kennedy, 
continuă corespondentul, a fost 
Subliniat de fostul președinte al 
statului Costa Rica, Jose Figueres, 
i nd în dimineața zilei de 20 apri
lie a părăsit Casa Albă. La între
barea corespondentului dacă în A- 
merica Latină este răspîndită pă
rerea că Statele Unite îi sprijină 
pe răsculații din Cuba, Figueres a 
răspuns afirmativ. El a declarat 
că această idee n-ar putea fi mai 
puternică nici chiar dacă Statele 
Unite și-ar trimite în Cuba infan
teria marină".

Aceste complicații, scrie în în
cheiere corespondentul, „sînt un

rezultat al încercării de a răsturna 
guvernul revoluționar al Cubei 
prin forța militară. Cu toate dez
mințirile oficiale hotărîte, a devenit 
absolut clar că acțiunile emigranți- 
lor cubani au fost întreprinse cu 
aprobarea și cu sprijinul guvernu
lui de la Washington".

cu care 
prietene

Kennedy să aleagă 
o altă cale

TEHERAN 21 (Agerpres)
Oglindind părerea păturilor largi 

ale opiniei publice iraniene, zia
rul „Peyghame Emruz" condamnă 
cu hotărîre agresiunea imperialis
tă împotriva poporului cuban care, 
după cum subliniază ziarul, „a- 
menință toate popoarele mici".

„Vuietul alarmant al sirenelor 
care anunță primejdia — scrie 
ziarul — produce un ecou în toa
te țările lumii. Revoluția cubană 
a dobotît regimul putred și a 
alungat pe imperialiștii americani 
care au 
presiuni 
venit la 
sprijinul 
ajutorul poporului a înlăturat do
minația de veacuri a monopolu
rilor americane.

Subliniind că noul guvern al 
S.U.A. urmează calea lui Eisenho
wer, „Peyghame Emruz" cere lui 
Kennedy să aleagă o altă cale.

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

răspuns după aceea cu 
asupra Cubei. Castro a 
putere cu ajutorul și 

poporului cuban, și cu

MOSCOVA 21 (Agerpres)
Sînt foarte bucuros * că am po

sibilitatea să mă adresez telespec
tatorilor sovietici și să le transmit 
recunoștința fierbinte a poporului 
laoțian pentru ajutorul acordat lup
tei sale, a declarat la 20 
prințul Suvanna Fumma, 
ministru al Laosului.

în cuvîntarea rostită la postul 
de televiziune din Moscova, Su
vanna Fumma a arătat că scopul 
călătoriei sale în diferite țări este 
de a expune conducătorilor acestor 
țări țelurile politicii guvernului 

- laoțian și de a căuta posibilități 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemei laoțiene.

Primul ministru a subliniat că 
datorită situației sale 
Laosul trebuie să ducă 
de neutralitate. Acest 
confirmat în acorduri 
nale, a adăugat el.

O imensă eroare de calcul
TOKIO 21 (Agerpres)
Presa japoneză apreciază zdro

birea întervenționiștilor contrare
voluționari în Cuba ca o imensă 
eroare de calcul a Statelor Unite.

Insuccesul întervenționiștilor — 
remarcă ziarul „Yomiuri" — cons
tituie o lovitură serioasă pentru 
guvernul Statelor Unite. Conducă
torii trupelor antiguvernamentale 
sperau că masele populare vor a- 
bandona guvernul Castro și se vor 
realia lor. Dar speranțele lor nu 
s-au adeverit.

Corespondenții ziarelor ,;Asahi"

și „Mainiți" în relatările lor din 
Washington recunosc, de asemenea, 
că S.U.A. și mercenarii lor au dat 
greș atunci cînd au mizat pe o 
contrarevoluție internă.

După părerea corespondentului 
ziarului „Mainiți" S.U.A. proba
bil nu vor renunța la planurile 
lor de agresiune împotriva Cubei.

Prințul Suvanna Fumma a spus 
că convorbirile avute cu conducă
torii sovietici i-au -insuflat convin
gerea că Uniunea Sovietică dorește 
să vadă Laosul neutru, independent 
și liber.

Primul ministru al Laosului a - 
arătat de asemenea că a folosit 
șederea sa în U.R.S.S. pentru a 
studia posibilitățile de a obține un 
ajutor de la Uniunea Sovietică. 
Cred, a spus el, că Laosul poate 
primi ajutor de la orice țară, dar 
acest ajutor nu trebuie să fie con
diționat de nici un considerent po
litic.

Datorăm foarte mult guvernului 
sovietic, a declarat Suvanna Fum
ma. El și-a exprimat regretul că 
este nevoit să părăsească atît de 
curînd Moscova și a adăugat că 
atunci cînd în Laos va fi instau
rată pacea, va putea vizita din 
nou Uniunea Sovietică.

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

Cuvîntarea luî Kwame Nkrumah 
la sesiunea parlamentului ghanez 

ACCRA 21 (Agerpres) 
în cuvîntarea pe cere a 

la sesiunea parlamentului 
în legătură cu situația internă și 
internațională, președintele Kwa- 
me Nkrumah a declarat că este 
necesar să se întărească unitatea 
țărilor Africii și să se lichideze 
definitiv colonialismul pe conti
nentul african.

Referindu-se Ia situația din Con
go, Nkrumah a arătat că Ghana 
trimite un ambasador în Republica

• - «■<

aprilie 
primul

geografice, 
o politică 
lucru este 
internațio-

rostit-o 
ghanez

1

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

Dean Rusk face declarații instigatoare
despre situația din Cuba în lu
mina ultimelor știri anunțînd în- 
frîngerea totală a mercenarilor 
invazioniști. La întrebarea dacă 
acest eșec înseamnă sfîrșitul în
cercărilor de a răsturna regimul 
Castro secretarul de sfat ameri
can a spus că acțiunea contrare
voluționarilor constituie „un tip 
de rezistență care probabil că va 
continua".

WASHINGTON 21 (Ager
pres )

Persoane oficiale din S.U.A. 
continuă să facă declarații care 
instigă bandele contrarevoluțio
nare împotriva Cubei revoluțio
nare.

După cum anunță agenția As
sociated Press, la 20 aprilie se-, 
cretarul de stat Dean Rusk a fost 
întrebat de ziariști ce părere are

SOLIDARI CU LUPTA POPORULUI 
CUBAN

(Urmare din pag. l-a)

libertatea fi cuceririle -poporului 
cuban. Pacea în regiunea Mării 
Caraibelor a fost zguduită și a- 
ceasta la numai cîteva zile de la 
declarația președintelui Kennedy, 
că S.U.A. nu vor lua parte la ac
țiuni militare împotriva Cubei.

Solidari cu lupta dreaptă a po
porului cuban, care a dat o lovi
tură nimicitoare bandelor de mer
cenari, cerem cu hotărîte încetarea 
agresiunii S.U.A. împotriva Cubei, 
cerem ca poporul cuban să fie 
lăsat să trăiască în pace și să-și 
hotărască singur soarta. Aprobăm 
întrutotul Declarația guvernului 
R.P.R. cu privire la acțiunile agre
sive împotriva Cubei.

Au luat apoi cuvîntul 
Colibaba EUgen, 
Turcu Arion și 
Beher Vasile.

— Cerem să 
amestecul străin 
teme ale Cubei t 
rea fermă că eroicul popor cuban 
nu va fi înfrînt. Cauza Cubei, 
cauza ei dreaptă va învinge I a 
arătat printre altele în cuvîntul 
său inginerul Colibaba Eugen.
— Imperialiștii americani — a 
spus tinărul muncitor Turcu Arion 
•— urmăresc prin agresiunea dez~

ținând 
minerul

inginerul 
muncitor 

fruntaș

imediatînceteze
în treburile in- 
Avem convinge-

lănțuită împotriva tînărului stat 
cuban să răpească tineretului din 
această țară dreptul de a muncii 
de a învăța; dreptul de a-fi cons
trui și de a trăi o viață mai bună, 
mai fericită.

Tineretul muncitor de la mina 
Lupeni este solidar cu tinerii din 
țara noastră și din întreaga lume 
care cer cu hotărîre să se pună 
capăt agresiunii împotriva Cubei.

La inima fiecărui participant la 
miting au mers cicointele rostite 
cu greutate de minertd fruntaș 
Beher Vasile, participant la greva 
din 1929.

— Noi, minerii din Lupeni, am 
cunoscut pe propria noastră piele 
ce însemna „raiul" capitalist. Noi 
am cerut pîine și libertate, capita
liștii ne-au dat gloanțe. Așa au 
făcut și în Cuba pînă la victoria 
revoluției conduse de Bidel Castro. 
De aceea, purtăm o ură neîmpă
cată față de cei ce vor să ră
pească cuceririle revoluționare ale 
poporului cuban și le spunem im
perialiștilor americani: 
nile de pe Cuba.

ic
Muncitorii, tehnicienii 

rii de la mina Lupeni 
telegrame Organizației 
Unite și guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba.

„fos mîi-

fi ingine- 
au trimis 

Națiunilor

IАПЧ *101 aflUofBi iniCDs acordat de amil 
ьици • rebelH mlisiS să stfeie Шгіііиі
VIENTIANE 21 (Agerpres)
Comentind hotărîrea guvernului 

S.U.A. de a trimite pe lîngă clica 
rebelă Boun Oum — Fumi No- 
vasan un „grup de ajutor militar" 
format din 300 consilieri militari, 
corespondentul agenției United 
Press International consideră că 
principalul element nou al acestei 
hotărîri este — în afara sporirii 
ajutorului militar acordat rebelilor 
— ;,oficializarea" amestecului
S.U.A. în treburile Laosului. Co
respondentul U.P.L nici nu încear
că să nege că pînă acum în rîn- 
dul trupelor lui Boun Oum — 
Funii Novasan se aflau consilieri 
militari americani, ci specifică, 
doar, că de acum încolo aceștia 
vor apare „în uniformă militară".

Această hotărîre a S.U.A. a 
provocat numeroase reacții nega
tive chiar printre membrii blocu
lui agresiv S.E.A.T.O. „Majorita
tea diplomaților occidentali din 
Vientiane se îndoiesc de înțelep
ciunea acestei hotărîri.

Ei își exprimă teama că ea ar 
putea torpila orice tratative de 
pace chiar înainte ca ele să fi 
început" — scrie 
din Vientiane al 
Mail".

★

corespondentul 
ziarului î,Daily

t

lanțul situației militare din ulti
mele zile, un purtător de cuvînt 
al clicii Boun Oum — Fumi No- 
vasan a fost nevoit să recunoască 
că „pe frontul din nordul țării; 
punctul Nambac, situat la 40 mile 
de Luang Prabang, a fost ocupat 
de forțele Patet-Lao care au ajuns 
la o depărtare de trei mile de 
Muong Sai. Paksane este de ase
menea amenințat de trei coloane 
ale acestor trupe... In sectorul Tha- 
nek situația este foarte primejdioa
să. La 13 aprilie a fost ocupată 
localitatea Laksao, la 16 aprilie — 
Nhomarath; la 18 aprilie — Ma- 
haxay. în cursul zilei de marți tru
pele Patet-Lao se îndreptau în 
două coloane spre Thanek, ajun- 
gînd la 15 mile depărtare de fron
tiera tailandeză".

Corespondentul agenției United 
Press International semnalează 
„moralul scăzut al trupelor" clicii 
Boun Oum — Fumi Nosavan.

I 
Congo care va fi acrediat pe lingă 
guvernul legal _ 
go, condus de

Este evident 
dintele Ghanei 
plot internațional în scopul scin
dări Congoului și că după asasina
rea lui Patrice Lumumba acest 
complot a reușit pentru moment. 
Președintele Nkrumah a arătat că 
Belgia, Franța și Uniunea Sud 
Africană furnizează armament re
gimului Chombe din Katanga.

Nkrumah a declarat că „dacă 
Organizația Națiunilor Unite nu 
va putea pune capăt acestor li
vrări de armament, Ghana va cău
ta noi posibilități de a instaura 
un echilibru militar în Congo".

Vorbind despre necesitatea lichi
dării primejdiei unui nou război 
mondial și a realizării unui acord 
internațional £u privire la dezar
mare, președintele Ghanei a spus :

Recentele realizări ale Uniunii 
Sovietice care a trimis un om în 
Cosmos au demonstrat încă o da
tă în mod convingător că fotțric 
științei sînt nelimitate dacă sînt 
folosite pentru cauza păcii.

Nkrumah a vorbit apoi despre 
datoria tuturor națiunilor de a 
întreprinde acțiuni pozitive pentru 
realizarea unui acord internațio
nal cu privire la dezarmare și la 
instaurarea păcii generale.

Nkrumah a declarat că Ghana 
sprijină independența Algeriei și 
a cerut fostelor colonii franceze 
să facă uz de influența lor pentru 
a înlesni rezolvarea acestei pro
bleme.

al Republicii Con- 
Antoine Gizenga.
a subliniat prcșe- 
că există un com-

Cu tot 
de S.U.A.

intens acordatajutorul
rebelilor, aceștia conti

nuă să sufere înfrîngeri. După 
cum anunță agenția Associated 
Press; la 20 aprilie un elicopter 
american a fost doborit la nord 
de Vientiane în regiunea contro
lată de trupele guvernului legal și 
detașamentele de luptă Patet Lao. 
Acesta este cel de-al doilea din 
noul grup' de elicoptere livrate re
cent de S.U.A. rebelilor, care a fost 
doborit de trupele aliate. într-un 
comentariu consacrat situației din 
Laos agenția France Presse re
cunoaște că situația trupelor re
bele este extrem de gravă. „Ca
pitala Vientiane — scrie comenta
torul agenției France Presse — es
te aproape încercuită". Pînă și 
comunicatele clicii rebele laoțiene 
cu privire la situația militară sînt 
pătrunse de panică. Prezentînd bi-

)

PROGRAM DE RADIO
23 aprilie

radiofonic de Al. Voitin; 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,30 Jocuri populare romînești, 
8,00 Muzică ușoară, 8,30 Școala 
și viața, 9,00 „Mulțumim din ini
mă partidului", program de cîn- 
tece, 10,00 Arii din opere interpre
tate de soliști romîni, 10,40 Mici 
piese de estradă, 10,50 Transmisie 
din sala Ateneului a concertului 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 13,15 
Program de cîntece din folclorul 
nostru, 14,15 Piese instrumentale;
14.30 Cine știe cîștigă ! 15,15 Mu
zică ușoară, 16,00 Vorbește Mos
cova ! 16,30 Muzică populară ro
mînească interpretată de Aurelia 
Fătu-Răduțu și Marcel Budală, 
17,00 „Viață nouă, cîntec nou",
17.30 Interpreți de muzică ușoară 
18,00 Din cintecele și dansurile 
popoarelor, 19,00 „Sub roșul steag 
biruitor" 20,05 Muzică de dans,
21.30 Program dc romanțe, 22,00 
Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,00 Buletin 
de știri și sumarul presei centrale,
7.30 Muzică de estradă, 8,00 Clu
bul voioșiei; 8,40 Mici formații de 
muzică ușoară, 9,30 Teatru la mi
crofon pentru copii: Alexandr Ma
trosov", scenariu radiofonic dc 
Marin Traian, 10,30 Muzică ușoa
ră, 11,00 Formații artistice de a- 
matori în studiourile noastre, 11,30 
Oameni și fapte, 11,40 Răsună cîn- 
tecul și jocul pe meleagurile pa
triei, 12,15 Muzică ușoară, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 For
mații muzicale înființate în anii 
puterii populare, 14,30 Concert de 
muzică ușoară romînească, 15,00 
Instituții de artă create în anii 
puterii populare, 15,30 La șeză
toare, 16,10 „Joacă fete și flă
căi", 17,25 Muzică populară din 
țări socialiste, 19,05 Soliști de 
muzică populară romînească care 
au concertat în Uniunea Sovietică,
19.30 Teatru la microfon : Premie
ră „Oameni care tac", scenariu
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