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Inginerul
C o

mine r 
riolan

Lonea, e cunoscut de 
mulți cetățeni ai orașu
lui Petrila. El a învățat 
în anii regimului demo
crat popular pe băncile 
Institutului de mine din 
Petroșani, iar după ob
ținerea diplomei de ingi
ner, muncește în mijlo
cul minerilor loneni de 
aproape 10 ani. Prin 
priceperea și conștiincio
zitatea lui în muncă, 
prin modestie, el a câști
gat aprecierea tuturor a- 
celora cu care lucrează 
împreună. Numeroși vor
bitori, printre care tov. 
Somogyi Iuliu, miner 
șef de brigadă și Nico- 
l’ae Constantin, miner, 
de la mina Petrila, pre
cum și tov. Berindei Au
rel, miner, șef de briga
dă la exploatarea Lonea 
și ing. Feier Gheor- 
ghe, șeful minei Lonea. 
au sprijinit cu căldură 
propunerea ca tov. Ni- 
coară Coriolan, să fie 
desemnat drept candidat 
în circumscripția lor în 
alegerile pentru Marea. 
Adunare Națională.

In aceeași adunare au 
fost propuși tovarășii: 
Marian Iosif și Peter 
Moise, mineri fruntași ai 
exploatării Petrila drept 
candidați pentru circum
scripțiile electorale 72, 
respectiv, 73, spire a fi 
aleși deputați în sfatul 
popular regional.

N i с o a r ă
Sala de spectacole a 

clubului sindicatelor din 
Petrila a găzduit ieri, 
după-amiază o entuzias
tă adunare a oamenilor 
muncii din oraș pentru 
propunerea candidatului 
circumscripției electorale 
nr. 10 Petrila în alege
rile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

Sala era plină. Erau 
prezenți tineri și vîrst- 
nici, mineri, ingineri și 
tehnicieni de la exploa
tările Petrila și Lonea, 
muncitori preparatori, 
constructori, gospodine 
și alți oameni ai muncii.

In fața celor prezenți 
a luat cuvântul tovară- 
r- ’ Szuder Wiliam, mem- 

în Biroul Comitetu
lui orășenesc de partid 
Petroșani, director gene
ral al G.C.V.J. care, în 
nomele Consiliului re
gional al Frontului De
mocrației Populare, a 
propus drept candidat al 
circumscripției electorale 
nr. 10 Petrila în alege
rile de deputați în Ma
rea Adunare Națională 
pe tovarășul N coa^î 
Coriolan, inginer miner, 
șef de sector la mina 
Lonea.

Cei prezenți la adu
nare ău aprobat cu căl
dură propunerea făcută. 
Inginerul Nicoară Go- 
riolan, născut și crescut 
în mijlocul minerilor din

’Jftol din cei mai vechi mineri 
din Lupeni

La mina Lupeni funcționează de mai mult timp 
un post de prim ajutor dotat cu toate cele necesare.

Personalul sanitar de aici își duce munca cu con
știinciozitate.

lat-o pe Malei Elena, una din felcerele acestui 
post, dînd primul ajutor tinărului cuplător Rusu 
loan, de la sectorul Vili — transport.

După o jumătate de lună
...Minerii Văii Jiului 

raportează îndeplinirea și 
depășirea substanțială a 
sarcinilor de plan. în a- 
ceastă pîrioadă s-au dat 
peste plan 3066 tone de 
cărbune cocsificabil și o 
însemnată cantitate de căr
bune energetic. în afara 
minei Lupeni — fruntașa 
întrecerii pe bazin — au 
obținut rezultate de seamă 
în îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan colecti
vele de la Vulcan, Petrila 
și Uricani. La mina Vul-

______

can de pildă această pe
rioadă s-a soldat cu 938 
tone de cărbune date peste 
plan pe seama creșterii 
randamentului mediu la 
peste o tonă pe post. Mi
nerii petrileni și-au depă
șit planul cu 1615 tone 
cărbune, iar cei de la U- 
ricani cu mai bine de 680 
tone de cărbune. Merită de 
asemenea evidențiate efor
turile minerilor de la Lo
nea care în ultimele zile au 
extras importante cantități 
de cărbune peste sarcina 
zilnică de plan.

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

La mina fruntașă pe bazin

• N. S. Hrușciov invitat să
• Raportul prezentat de W. 

Francez.
• Cuvîntarea lui W. Ulbricht.
• In jurul evenimentelor din
• Prima conferință a femeilor
• Grandioasa demonstrație a

plenara С. C. al P. G.

Congo, 
din tarile 
poporului

atro-asiatice. 
Cuban.

Sîmbăta trecută sala 
festivă a minei Lupeni 
Ia devenit neîncăpătoare. 
Peste 650 mineri, mun
citori, tehnicieni s-au a- 
dunat aici pentru a-și 
desemna candidatul în 
cadrul circumscripției e- 
lectorale regionale nr, 83 
Lupeni în alegerile de 
deputați pentru sfaturile 
populare.

In cadrul acestei adu
nări, bătrînul miner Co- 
teoază Ioan, unul dintre 
fruntașii sectorului I A, 
a fost propus să candi-

această circuim- 
elect orală spre 
deputat în Sfa-

deze în 
scriipție 
a fi ales 
tul popular regional.

Numeroși muncitori au 
susținut cu căldură pro
punerea făcută.

— Toți îl cunoaștem 
pe tov. Cotroază ca pe 
un miner bun, ca pe un 
vrednic 
ștesc — a 
nicianul

IOAN CARPEN
activist de partid - 

mina Lupeni

activist 
spus

Gozman

în fiecare zi, colectivul 
minei Lupeni continuă să 
obțină succese de seamă 
în întrecerea pentru a pune 
la dispoziția cocsarilor tot 
mai mult cărbune special. 

. în perioada 3—16 ianua
rie colectivul de aici a ex
tras peste prevederile de 
plan 2348 tone de cărbune 
cocsificabil, fiind astfel 
colectivul fruntaș pe bazin. 
Ca urmare a îndeplinirii 
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice elabora
te, majoritatea 
sectoarelor minei 
și-au depășit con
siderabil sarcinile 
de plan. Pe mi
nă lupta pentru 
primul loc în

întrecere se dă acum între 
sectoarele III și IV В care 
și-au întrecut planul la 
zi cu 1087 tone și, respec
tiv, 1017 tone de cărbune, 
în ultimele zile la mina 
Lupeni 
calitate
mare a 
muncii,
nale a utilajelor, producti
vitatea pe mină este ceva 
mai mare de o tonă pe 
post!

se dă cărbune de 
mai bună. Ca ur- 
unei organizări a 
a folosirii rațio-

Frumoasă și plină de eroism e 
munca minerilor. La sute de metri 
în adîncuri, ei duc bătălia pentru 
a smulge pămîntului pîinea indus
triei, se întrec pentru a da viață 
sarcinilor trasate de cel de-al III- 
lea Congres al partidului.

Pe măsură ce înaintezi pe galerii
le direcționale ale sectorului TV Pe
trila ce duc înspre stratul 3 sau 5 
atenția îți este atrasă de zgomotul 
ciocanelor pneumatice și al perfo
ratoarelor, iar în bezna de nepă
truns abseroi ici-colo 
netar ce încarcă din 
ducția dată de or
tacii săi. Peste 
tot în cadrul sec
torului observi o 
muncă entuziastă, 
o bătălie înverșu
nată pentru a da 
mult cărbune.

De la tovarășul 
aflasem că brigada sa deține în 
prezent drapelul de brigadă frun
tașă pe sector. Bătălia pentru titlul 
de cea mai bună brigadă în între
cerea pe profesii — a spus tov. 
Karda Emeric — s-a dat între 
muncitorii din brigada mea și cea 
condusă de tovarășul Cardos Gavri
lă. Întrecerea a fost deosebit de 
vie. Dacă în luna noiembrie anul 
trecut, drapelul de brigadă frunta
șă a fost cîștigat de ortacii lui Car
doș, în luna trecută noi le-am luat-o 
înainte, situîndu-ne astfel în frun
tea întrecerii pe sector.

Fiindcă brigadiertd Karda Eme
ric este un miner fruntaș, i-am ce
rut să ne vorbească despre realiză
rile minerilor din brigada lui.

— Succesele de seanță obținute 
de brigada noastră se datoresc în 
primul rînd întăririi disciplinei în 
muncă; ne organizăm în așa fel 
munca îneît să nu pierdem răci un 
minut în zadar, intrăm în mină cu 
prima colivie, iar odată cu coborî- 
rea în abataj ducem și lemnul ne
cesar. Anul trecut noi am dat pa
triei sute de tone de cărbune pes
te plan, am economisit lună de lună 
între 4—6 m.c. de material lemnos. 
In această lună am dat 100 tone 
cărbune peste plan. In noul an, 
ne-ат angajat ca în fiecare schimb

cîte un vago- 
rostogol pro-

patriei cit nat

Karda Emeric,

să extragem cel puțin o tonă de 
cărbune peste plan pe cap de om, 
să reducem cu 5 la sută consumul 
de exploziv, cu 8 la sută consumul 
specific de material lemnos.

Intr-adevăr candidatul de partid 
Karda Emeric, conduce în așa fel 
munca incit la nici o operație de 
lucru să nu se piardă timp. Faptul 
că minerii din această brigadă au 
obținut succese remarcabile in pro
ducție nu-t de mirare. Toți munci
torii din brigadă sînt oameni pri- 
cepuți, cu experiență in muncă. Atit 
șeful de schimb Alexă Constantin, 

cit și tov. Maftei 
Stelian, Scoarță 
Alexe, Bora loan, 
Hălciuc Constan
tin, Tănase loan, 
toți se preocupă 

în aceeași măsură de bunul 
mers al producției. Șeful de brigadă 
e decorat cu Medalia Muncii pentru 
meritele sale în muncă. El e sufle
tul brigăzii, acela care învață pe oa
meni cum să muncească pentru a 
învinge greutățile, spre a-și realiza 
sarcinile de producție.

Numai cuvinte bune am auzit 
și de la tovarășul Cardoș Gavrilă, 
miner de frunte.

— Brigada pe care o conduc a 
fost întrecută în luna decembrie de 
cea a lui Karda Emeric, dar în luna 
aceasta îi dăm țest, vrem să cîștî- 
găm din nou întrecerea. In 11 zile 
lucrătoare din luna curentă noi am 
extras 220 tone cărbune peste plan. 
Pînă în prezent sîntern brigadă cu 
cele mai frumoase realizări. îm
preună cu ortacii mei Hangan Au
rel, Mititelu Nicolae, Tiron Vasile 
și ceilalți, ne vom înzeci ef orturile 
pentru a dștiga din nou titlul de 
cea mai bună brigadă pe sector. '

Se pune întrebarea : care briga
dă se va situa pe primul loc în în
trecerea pe profesii în luna ianua
rie ? Întrecerea rămine deschisă- Pen
tru titlul de cea mai bună briga
dă se întrec brigăzile conduse de 
Cardos, Karda cît și ortacii briga
dierilor Iszlay Mihai, Crainic Pam- 
fil, Bartha Trântise și ceialalți. Se 
va vedea la sfirșitul lunii...

L. ȘUȘTAC

Conținutul învățămintului de partid — principala cerință 
la activitatea propagandiștilor

(Continuare în pag. 3-a)
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Mândrie a Văii Jiului, Termocentrala Paroșeni este o con
strucție industrială ridicată în anii de democrație populară. Prin 
fire de metal, de aici pleacă energie electrică spre cele mai im
portante centre industriale ale țării noastre. Echipată aproape 
în întregime cu utilaje și aparate produse în Uniunea Sovieti
că, uzina de la Paroșeni exprimă grăitor prietenia puternică a 
poporului nostru cu marele popor sovietic. IN CLIȘEU ; As
pect din marea sală a turbinelor termocentralei Paroșeni.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a pus în fața organizațiilor de par
tid, a întregului nostru popor sar
cini mărețe, legate de desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noas
tră.

îndeplinirea cu succes a acestor 
sarcini depinde în primul rînd de 
activitatea comuniștilor, de felul 
cum mobilizează ei masele largi 
ale celor ce muncesc la înfăptuirea 
hotărîrilor partidului și guvernului. 
O cerință de seamă în etapa actuală 
este ca fiecare membru de partid 
să-și însușească cît mai temeinic 
bazele ideologiei marxist-leniniste 
și problemele fundamentale ale 
politicii partidului nostru. Ajutorul 
cel mai prețios în această direcție îl 
primesc membrii de partid prin în- 
vățămîntul de partid, în diversele 
sale forme. Învățămîntul de partid 
permite fiecărui membru și candidat 
de partid, ca în raport cu nivelul 
de pregătire să studieze în cadru 
organizat teoria marxist-leninistă.

Partidul nostru a creat toate con
dițiile pentru buna desfășurare a 
învățămintului. S-au editat manua
le, broșuri pentru majoritatea for
melor de învățămînt, iar operele cla
sicilor marxism-leninismului se ti
păresc în țara noastră într-un tiraj 
de masă.

Anul acesta a crescut simțitor nu-

studiază în siste-mărul celor ce
mul învățămîntului de partid. în 
localitățile Văii Jiului peste 10.000 
de tovarăși sînt încadrați în cercu
rile și cursurile învățămîntului de 
partid. Preocuparea cea mai de sea
mă a organizațiilor de partid este 
asigurarea unui conținut corespunză
tor, strînsa legare a învățămîntului 
de sarcinile practice ale construcției 
socialiste. îmbunătățirea calității îe- 
vățămîntului, asigurarea purității sa
le ideologice, sporirea eficacității 
lui, sînt sarcini care trebuie să stea 
în centrul preocupărilor organiza
țiilor noastre de partid și propa
gandiștilor.

Trebuie făcut totul ca în cercuri 
și cursuri să se dezbată cele mai 
importante teze teoretice, să se tra
gă concluziile practice, învăță
mintele necesare și să nu se facă 
o înșiruire de cifre și date sau ex
punerea unor citate rupte de viață.

în asigurarea unui conținut cit 
mai bogat al învățămîntului de par
tid, sarcini de mare răspundere re
vin propagandiștilor. De munca a- 
cestora, de pregătirea lor personală, 
de metodele folosite în expunerile 
făcute și conducerea seminariilor, 
depinde în mare măsură calitatea 
învățămîntului.

Desfășurarea învățământului de 
partid, în actualul an școlar, dove-

dește că acolo unde propagandiștii 
muncesc bine, unde există un control 
din partea organizațiilor de partid 
conținutul învățămîntului de partid 
este corespunzător.

Propagandiști ca tovarășii litiu 
Mihai de la mina Lupeni, Blaj Tra
ian de la mina Vulcan, Biro Ludo
vic de la mina Aninoasa, Sava Cor
nel și Kovașanschi Ioan de la mina 
Petrila, Dalcoș Luca din Petroșani 
și mulți alții, se pregătesc pentru 
conducerea convorbirilor, contri
buind astfel la ridicarea calității 
învățămîntului în cercurile pe care 
le conduc.

Seminariile conduse de asemenea 
propagandiști sînt vii, interesante, 
în cadrul lor se dezbat problemele 
principale din tema dată și se trag 
concluziile necesare pentru activi
tatea practică. Aceste cercuri au 
de asemenea și frecvență bună, pro
pagandiștii reușesc să trezească in
teresul cursanțiîor pentru studierea 
teoriei marxist-leniniste.

Nu același lucru se poate însă 
spune despre activitatea tutu’ror pro
pagandiștilor. Mai există unii pro
pagandiști care neglijează în mod 
nepermis pregătirea lor personală, 
lipsesc de îa seminariile de pregătire

P. UNGUR
(Continuare in pag. 2-a)
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„Cupa satelor” la șah
Subcomisia de șah prin cores

pondentă din cadrul Federației 
Romîne de Șah a luat inițiativa 
instituirii unui concurs republi
can pe echipe intitulat „Cupa Sa
telor”, la care vor putea participa 
pe bază de înscriere echipe să- 
tșști compuse din 3 jucători (bă
ieți, fete sau mixte).

Fiecare comună sau sat poate 
participa cu un nUmăr nelimitat 
кй echipe. In acest fel se pot con* 
stilai echipe cu jucători (jucă
toare) dintre colectiviști, lucrători 
îh G.A.S. și S.M.T., membri- ai 
cooperației meșteșugăreștii șco
lari, . profesori, medici 'etc.

Concursul se va disputa în 
dSuă etape: semifinala — inter
val îil caie echipele participante 
VX>r fi împărțite în grupe de cîte 
5, drniînd să se califice în finală 
echipa pîștigătoare a grupei; 
finala — care se va disputa în
tre echipele cîștigătoare ale gru
pelor din semifinale.

înscrierile se primesc pînă la 
31 ianuarie 1961, pe adrese ur
mătoare : Federația Romînă de 
'Șah, strada Vasile Conta nr. 16, 
București. Participanții sînt ru
gați să menționeze pe plic „Pen
tru Cupa Satelor”.

Ediția 1961 a concursului va 
începe la 1 martie 1961.

—«=♦«■—

Rezultate scontate 
la popice

In penultima etapă a campiona
tului raional de popice, rezervat e- 
chipelor de categoria П-a s-au ob
ținut următoarele rezultate : Cons
tructorul Lupeni — Jiul II Petro
șani, 1966—2124 p.d.; Minerul Lu
peni — Jiul II Petroșani, 1897— 
2074 p.d.; Viscoza Lupeni — Cons- ■ 
.fcuctorul Lupeni 1976—1890 p.d. 
(tfltinjele două înțîlniri au fost fe- ■ 
mini ne).

..... - ~--- — -,r; «

Mai mult decît un jurnal de bord
In vacanța de iarnă din acest 

an școlar, elevii Școlii sportive 
din Petroșani — secția handbal 
— au întreprins un turneu de 
І0 zile prin țară, atît în scopul 
recreării lor cît mai ales pentru 
verificarea nivelului de pregătire 
la handbal, în înțîlniri cu echipe 
din Rbșița, Timișoara, Oradea și 
Cluj.

Intorcîndu-se din acest turneu, 
tovarășul Bartha Eugen, antrenor 
al echipei de handbal fete, a pre
zentat conducerii școlii un caiet 
eu însemnări, fă- 
•ute în timpul 
turneului care 
poate fi numit 
jurnal de bord 
al echipelor. Cer
cetarea chiar sumară a acestui 
„jurnal” îți dă o imagine completă 
a turneului efectuat. Aici sînt con
semnate toate întîlnirile susținute 
de echipele de băieți și fete de 
handbal, evoluția scorurilor, cine 
a marcat golurile, cum s-a com
portat fieoare jucător și jucătoare 
etc. Intr-un cuvînt o adevărată 
„foaie de arbitraj” în care sînt 
consemnate toate datele tehnice 
asupra desfășurării jocului. Dar 
tovarășul Bartha a făcut din a- 
eest caiet mai mult decît un „jur
nal de bord” deoarece aici sînt 
consemnate comentarii largi nu 
numai asupra echipelor petroșă- 
nene dar și asupra tehnicii și tac
ticii de joc a echipelor adverse.

Din lectura acestor însemnări 
reiese nu numai interesul mani
festat de antrenor pentru ridica
rea măiestriei sportive a echipe
lor de handbal, dar și un fapt 
deosebit de interesant și anume 
evoluția echipei de fete de hand
bal în 7. lată pe scurt despre ce 
este vorba: Anul trecut, în ia
nuarie, echipa G.S.S. Banatul din 
Timișoara, care activează în ca
tegoria A, a învins echipa noas- 
trt la Oradea cu 24—3, iar în iu-

Noi întreceri în cadrul 
spartachiadei de iarnă

In aceste zile, continuă să se 
desfășoare la Lonea și Lupeni în
treceri sportive în cadrul fazei pe 
asociații a Spartachiadei de iar
nă a tineretului la care participă 
sute de tineri și tinere. De pil
dă, în sala de sport din Lupeni, 
asociația Straja a mobilizat un 
număr de aproape 80 de tineri 
care și-au trecut probele de gim
nastică, în timp ce pe pîrtiile de 
la cabana Straja aliți 20 de tineri 
își treceau probele la schi.

La club, atît în sala de șah cît 
și în sala de sport se desfășoară 
zilnic întreceri între tinerii de la 
asociațiile Minerul, Elevul, Vis
coza. La Lonea au fost de aseme
nea organizate duminică mai mul
te întreceri sportive între tinerii

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

hochei Primul antrenament pe gheață
In sfîrșit, vremea rece din ulti

mele zile a permis echipei de ho
chei din Valea Jiului să facă du
minică primul antrenament pe ghea
ță. După cum se știe echipa de 
hochei - Văii Jiului se pregătește 
pentru '■ apa Minerul care va fi or
ganizată pe patinoarul „23 Au
gust” de la București și la care 
vor participa și alte echipe de per
formanță din țară.

Pentru această importantă com
petiție echipa de hochei din Valea 
Jiului a făcut pînă acum antrena
mente numai în sală, deoarece con
dițiile atmosferice nu au permis 
antrenamente pe gheață. Ultimele 
zile însă fiind friguroase au permis 
echipei să-și desfășoare antrenamen
tele pe gheață. Dar acest lucru nu 
s-a putut face în Petroșani, deoa
rece secția de hochei și patinaj a 
clubului Jiul nu s-a îngrijit nici pînă 
în prezent de amenajarea terenului 

lie 1960, la Timișoara cu 16 -6.
In turneul din acest an aceeași 
echipă a învins la Timișoara du
pă o luptă foarte dîrză doar cu 
8-5 (4—3) formația din Petro
șani. De asemenea este semnifi
cativă și evoluția echipei în întâl
nirea cu G.S. Oradea. In ianua
rie 1960, în faza de zonă a cam
pionatului R.P.R., C.S. Oradea 
a învins cu 13—2 formația petro- 
șăneană, pentru ca în iunie la 
Timișoara, la jocurile de califi
care să cîștige cu 12—8. In acest 

turneu, echipa 
petroșăneană ju- 
cînd în fața ace
leiași formații din 
Oradea care acti
vează în prezent

în categoria A, a învins cu 11—7 ' 
(8—4) în cel mai frumos joc al 
turneului. Pentru a întregi ima
ginea creșterii continue a nivelu
lui jocului echipei de handbal în 
7 (fete) trebuie să amintim că 
ea a fost formată numai cu un 
an și ceva în urmă.

Tot în „jurnalul de bord” al , 
turneului se găsește >i următo
rul grafic : Echipele petroșănene 
au susținut în turneu 7 întâlniri, 
au cîștigat patru, au pierdut două, 
au făcut unui egal, marcînd 73 
de goluri și primind 56. Este 
deci un bilanț destul de bun la 
care au contribuit în mare măsu
ră următorii: (fete) Duncea Ica, 
Eisler Clara, Ianăși Maria. Vîrlan 
Gabriela, Radulescu Sanda, Calo
tă Marcela, Nemeș Magdalena, 
iar de la băieți Ciochină Alin, 
Ster Ioan, Drig Horea, Pereni 
Francisc, Crîsnic Gheorghe și 
Cozma loan.

In încheierea „jurnalului” an
trenorul consemnează factorii ca
re au dus la succesele echipelor 
de handbal în acest turneu: 1. 
prezența bună la antrenamente; 
2. pregătirea fizică generală ș.a.

M. DUMITRESCU 

sectorului III. La întrecerile de 
haltere, șah, tir, organizate de 
sectorul III s-au întrecut aproape 
70 de tineri.

Dacă la Lonea și Lupeni în
trecerile din cadrul spartachiadei 
Ide iarnă se desfășoară intens și 
continuu, în celelalte localități 
ca Uricani, Vulcan, Aninoasa și 
Petroșani asociațiile sportive n-au 
organizat încă întreceri pe asocia
ții. In puținele zile care au mai 
rămas pînă la faza pe oraș, aces
te asociații au datoria să organi
zeze întreceri sportive la toate 
disciplinele sportive prevăzute în 
spartachiadă, antrenând un nu
măr cît mai mare de tineri.

S. BALOI
instructor U.C.F.S.

de handbal „Elevul” pentru pati
noar natural.

Atît echipa de hochei, dar mai cu 
seamă sutele de tineri, dornici să 
practice patinajul așteaptă cu ne
răbdare deschiderea unui patinoar 
natural în Petroșani. După cum 
ni s-a comunicat de la Lupeni, aici 
patinoarul va fi dat în folosință în 
aceste zile. Este de dorit însă ca 
și clubul Jiul să amenajeze în cel 
mai scurt timp terenul Elevul pen
tru patinoar, deoarece acesta prezin
tă mari avantaje fiind luminat elec
tric și deci putîndu-se patina și sea
ra dnd gheața este foarte bună.

Reorganizarea 
comisiei de șah

Consiliul U.C.F.S. orășenesc 
Petroșani a trecut la reorganiza
rea comisiilor pe ramuri de sport 
în vederea îmbunătățirii activită
ții sportive la toate disciplinele. 
In același scop, la 20 ianuarie va 
avea loc reorganizarea comisiei 
de șah, disciplină la care se vor 
organiza în acest an mult mai 
multe competiții decît în anul 
trecut.

De asemenea se aduce la cu
noștința echipelor de șah afiliate 
la federația de specialitate, aă e- 
tapa I-a a campionatului R.P.R. 
pe echipe va avea loc în ziua de 
21 ianuarie a. c. orele 17, iar 
etapa II-a în ziua de 22 ianuarie 
orele 9,30.
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Gazeta de perete 
sarcinilor

In educarea oamenilor muncii 
de la Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani, un rol impor
tant îl are și gazeta de perete 
„Utilajul”, organ de presă al co
mitetului de partid și al comite
tului sindicatului din uzină. Ga
zeta de perete își trăiește din plin 
viața, oglindește aspecte intere
sante din munca organizației de 
partid, probleme de producție, 
realizări și lipsuri din activitatea 
de zi cu zi a colectivului uzinei.

Activ larg de 
corespondenți voluntari

Prin grija permanentă a comi
tetului de partid, gazeta de pe
rete desfășoară o activitate bu
nă. Ea s-a transformat într-o tri
bună de educare și mobilizare a 
maselor la îndeplinirea angaja
mentelor luate în vederea 
ralizării de cît mai multe 
economii, a unei producții de ca
litate și la un preț de cost re
dus. Colectivul de redacție al ga
zetei lucrează după un plan de 
muncă bine stabilit, se preocupă 
cu răspundere de repartizarea te
maticii articolelor la corespon
denții voluntari. Colectivul a reu-

(Urmare din pag. 1-a)

ce au loc la cabinetul de partid. 
Propagandiști ca tovarășii Popa 
Victor de la Uricani, Nicoară Mir
cea de la Aninoasa, Vasiu Aron, 
de la Lonea, Сотая Sever, de la 
Lupeni și alții n-au participat ia 
nici o pregătire în acest an școlar. 
Iar alții ca Corcota Alexandru din 
Petrila, Tabarcea Vasile de la mi
na Lonea au participat doar la 
un singur seminr de pregătire.

Neglijînd pregătirea lor persona
lă, asemenea propagandiști nu pot 
să asigure conținutul necesar în- 
vățămîntului de partid, uneori nu 
cunosc nici măcar temele progra
mate de a se dezbate în cercurile 
respective.

Calitatea învățămintului depinde, 
în afară de munca propagandistu
lui de felul în care cursanții stu
diază materialul bibliografic. Sînt 
cazuri când într-un cerc cureanții 
se prezintă la convorbire fără ca
iete, fără să fi citit nimic. Așa s-a 
întâmplat recent la cercul de stu
diere a Istoriei P,M.R. anul I de 
la mina Petrila — propagandise tov. 
Felea Mircea — unde din cei W 
cursanți prezenți nici unul n-a citit 
materialul bibliografic, din care 
cauză în loc de a se face seminar, 
a se purta discuții, propagandistul a 

Duminică dimineața, în sala cinematografului „7 Noiem- f 
brie” din Petroșani, a avut loc înmînarea premiilor cîștigătorilor 
concursului de filme. După cum s-a mai anunțat, începînd de 
la 10 decembrie 1960 spectatorii de filme din Petroșani au a- 
vut posibilitatea să participe la un concurs, organizat de Sec
ția de învățămînt și cultură și de cinematografele „7 Noiem
brie” și „Al. Sabia".

Ctștigătorii concursului au primit premii în valoare de 2400 
lei constînd din aparat de radio, de fotografiat, ceasuri, echi
pament de turism, etc.

IN CLIȘEU: Cîțiva dtn cîștigătorii concursului ridieîn- 
du-și premiile.

— militant activ pentru îndeplinirea 
ce stau in fata colectivului
șit să atragă în jurul său un nu
măr mare de colaboratori care 
scriu cu regularitate la gazetă. 
Numărul acestora se ridică la pes
te 100 de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari din toate 
secțiile uzinei.

De fiecare dată, înainte de a- 
pariția unei ediții noi, colectivul 
de redacție se îngrijește să aibă 
mai multe articole scrise. Cele 
mai bune sînt publicate la gaze
ta de perete, iar cele mai puțin 
reușite, colectivul de redacție le 
studiază cu atenție și le restituie 
autorilor pentru a fi completate 
cu fapte concrete de la locurile de 
muncă după care sînt publicate 
și ele la ediția unmătoare. In fe
lul acesta corespondenții sînt a- 
jutați să trateze cît mai bine pro
blemele, să scrie cu regularitate 
articole variate la gazeta de pe
rete. Materialele publicate fiind 
bine redactate, avînd un conținut 
bogat și mobilizator, atrag pe 
oamenii muncii din uzină la citi
rea lor.

Prin grija comitetului de partid, 
colectivul de redacție se bucură 
de sprijinul efectiv al membrilor 
și candidaților de partid, care au 
sarcini concrete de a colabora la 

fost nevoit să expună tocă odată 
tema.

Unele organizații de partid, ca 
cele de la Lonea, Aninoasa, nu con
trolează dacă cursanții și-au pro
curat materialul. bibliografic, în ce 
măsură ei studiază. Din această 
cauză se ajunge uneori în situația 
ca prezența unor cursanți să fie o 
formalitate, în cerc nu se poartă 
discuții temeinice, propagandistul 
fiind obligat să pună întrebări și 
tot el să răspundă la ele.

Din programul specific fiecărei 
forme de învățămînt, cercurile ți 
cursurile dezbat în prezent temele 
a П-a sau a, Ш-a. Există deci po
sibilitatea ca’lipsurile manifestate în 
privința calității învățămintului de 
partid să fie înlăturate. Pentru a- 
eeasta se cere o temeinică pregă
tire din partea propagandiștilor, un 
control sistematic asupra studiului 
cursanților și luarea măsurilor ne
cesare pentru ca ședințele cercuri
lor învățămintului de partid să se 
țină cu regularitate, nepermițîndu-se 
amînarea lor. Astfel, conținutul în- 
vățămîntului de partid va fi la ni
velul cerințelor, el va contribui la 
ridicarea gradului de cunoștințe al 
membrilor de partid și prin aceasta 
la înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
puse de deșăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră.
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gazeta de perete și a-i sprijini 
munca. Astfel, comuniștii Dalltoș 
Luca, Voinici Ștefan, Toth Iuliu, 
Botică Ștefan. Farkas Aurelia, 
Vasiu Ioan, Oravetz Victor, Bor
tea Aurelian și mullți alții, au 
scris la gazeta de perete mate
riale interesante, au vorbit despre 
hărnicia muncitorilor din secțiile 
uzinei pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție. De pildă, la 
actuala ediție, într-un articol se a- 
rată rezultatele bune care au fost 
obținute de colectivul uzinei în 
anul trecut. Autorul articolului, 
remarcă munca entuziastă a unoF 
muncitori de frunte ca Duca Pa
vel, Rus Vasile, Gurka Francisc, 
Boier Andrei, Nicolaescu Ioana 
și alții. Alte articole vorbesc des
pre sarcinile ce stau în fața co
lectivului de la U.R.U.M.P. în a- 
cest an, despre anumite aspecte 
din întrecerea pe profesii șl din 
activitatea echipelor de control 
obștesc în unitățile sanitare.

Eficiența materialelor 
critice

Gazeta de perete „Utilajul" nu 
vorbește numai despre faptele bu
ne care se petrec în u?ină, ci cri-



STEAGUE R©ȘU

CraMlafl al frontalul Democratici Populare 
Io alegerile âc la 5 martie

* * *

Gospodari de frunte — propuși 
candidați

Sîmbătă după-amiază, în ca
drul unei adunări populare, to
varășa Guia Paula din Lupeni. a 
fost propusă candidată F.D.P. în 
circumscripția orășenească Petro
șani nr. 149 pentru alegerile de 
deputați în sfaturile populare.

— Noi am propus pe lista can- 
dldaților F.D.P. pe cea mai har
nică gospodină — a spus comu
nistul Bodo Francisc. Ea a mai 
avut votul nostru și a fost mereu 
în fruntea tuturor acțiunilor în
treprinse pentru înfrumusețarea 
cartierului nostru.

S-au înscris la cuvînț, în ca
drul adunării populare, mulți 
cetățeni. Cu toții au arătat că 
sprijină cu căldură candidatura 
tovarășei Guia Paula.

*
In aceeași zi, la Școala ele

mentară de 7 ani nr. 2 din Lu
peni, cetățenii din circumscripțiile 
electorale orășenești nr. 1, 4 și 
5 au propus candidații lor pen
tru alegerile de deputați în sfa
turile populare.

Din partea circumscripției o- 
rășenești nr. 1 a fost propus to
varășul Furdui Romulus, harnic 
activist în domeniul sanitar. Pro
punerea a fost susținută de frații 
Bacaonvi Andrei și Ioan și de

Candidata oamenilor muncii 
din Livezeni și Slătinioara

Duminică dimineața, la școala 
elementară din Livezeni s-au a- 
dunat zeci de muncitori de la 

'.întreprinderea de utilaj și trans
port Livezeni. de pe șantierul de 
construcții, precum și țărani mun
citori din satele, Livezeni și Slă
tinioara pentru a propune candi
dați! lor în alegerile pentru sfa
turile populare.

Luînd cuvîntul, tovarășa Guiaș 
Maria, membră a Consiliului o- 
rășenesc F.D.P. Petroșani, a pro
pus drept candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 10 pe tovarășul Ka- 
pelar Aladar, mecanic-auto, șeful 
autobazei I.R.T.A. Petroșani.

Toți cei prezenți la adunare au 
primit cu însuflețire propunerea 
făcută. Au luat cuvîntul tovară
șii Tomescu Oprea, Colea loan, 
muncitori la I.U.T. Livezeni, ță
ranul muncitor Belei P. loan și 

tică și lipsurile care se iveșc la 
diferite locuri de muncă. Aceasta 
O face și prin suplimentul satiric 
„Urzica". In mai multe rînduri, 
la gazetă au fost satirizați aceia 
care dovedeau indisciplină la lo- 
eul de muncă, lipsă de respect 
față de colectiv. La gazetă au a- 
părut caricaturi reușite, versuri 
satirice. Așa de exemplu, a apă
rut o caricatură prin care a fost 
satirizată atitudinea tov. Roiban 
Carol; care nu a dat dovadă în
totdeauna de disciplină, de since
ritate în fața tovarășilor săi de 
muncă, căutînd uneori să-l ducă 
în eroare. De asemenea, au fost 
criticați tov. Woner B. și Woner 
A. care deseori aveau obiceiul să 
întîrzie de la serviciu sau să lip
sească nemotivat. In urma criti
cilor aduse aceștia și-au schim
bat atitudinea.

Suplimentul satiric a luat ati
tudine și față de acei muncitori 
care executau lucrări de proastă 
calitate, produceau rebuturi. In 
această direcție putem arăta pe 
tînărul Marcu Iulian din secția 
construcții metalice, care din ne
atenție a bătut găuri greșite pen
tru suporții de fixare a axelor 
pe vagonete. Caricatura care a a- 
părut la adresa lui, l-a ajutat. 

unul din cei mai vîrstnici cetățeni 
din această circumscripție — Ke- 
lemen baci.

Pentru circumscripția orășe
nească nr. 4 a fost propusă drept 
candidat F.D.P. în alegerile pen
tru sfaturile populare gospodina 
Bidea Ecaterina, iar pentru cir
cumscripția nr. 5 a fost propus 
tînărul lăcătuș Petrie Carol, de 
la mina Lupeni.

*
In sala de ședințe a Filaturii 

Lupeni s-au adunat zeci de mun
citori și muncitoare și peste 200 
cetățeni din circumscripția electo
rală regională nr. 84 pentru a 
propune candidatul lor în ale
gerile de deputați în sfaturile 
populare. A fost propusă depănă- 
toarea Mătăsăreanu Florica, o 
muncitoare harnică, mereu frun
tașă în producție și în muncile 
obștești.

Susținînd propunerea ca tova
rășa Mătăsăreanu să fie candi
dată în circumscripția regională 
nr. 84, muncitorii Bană Stan, Să- 
Iăjean Iuliu și alți vorbitori și-au 
exprimat hotărîrea de a îutîmpi- 
na alegerile de la 5 martie cu noi 
realizări în producție și în acti
vitatea obștească.

MARGARETA MICA 

alții care au susținut cu căldură 
candidatura. Cu entuziasm a fost 
aprobată și propunerea de candi
datură a tovarășului Taler Ludo
vic, director al T.A.P.L. în cir
cumscripția electorală nr. 11 Pe
troșani.

In numele Consiliului orășenesc 
F.D.P. tov. Gașpar Ana, a pro
pus apoi drept candidat pentru 
circumscripția electorală nr. 12 
din Slătinioara pe tov. Cozma 
Gheorghe, directorul întreprinde
rii de industrie locală „6 August“ 
Petroșani.

Cetățenii care au luat cuvîn- 
tul, printre care tovarășii Găvan 
Petru, zidar fruntaș la șantie
rul de construcții Livezeni, Lupu 
Vasile, șofer la I.U.T., Ivasuc 
loan, lucrător în comerțul de stat, 
Poneasa loan, Neag Dumitru și 
Gălățan loan, săteni din Slăti
nioara, au susținut cu căldură 
propunerea făcută.

Acum acest tînăr și-a îndreptat 
în bună măsură activitatea. Ma
terialele critice apărute la gaze
ta de perete au avut eficacitate, 
au ajutat la lichidarea unor lip
suri.

•4
Sînt și lipsuri 

în activitatea gazetei
Fără îndoială că succesele pe 

care le-a obținut colectivul de re
dacție nu sînt încă la nivelul sar
cinilor. Conținutul articolelor, va
rietatea tematicii lor, pot fi mult 
îmbunătățite. . Gazeta de perete 
nu oglindește în suficientă mă
sură diferite probleme ale vieții 
interne de partid cum sînt: des
fășurarea învățămîntului de par
tid, preocuparea birourilor orga
nizațiilor de bază fată de educa
rea partinică a candidatilor de 
partid, folosirea activului fără de 
partid, fapte din activitatea agi
tatorilor din uzină. In ultima pe
rioadă la gazeta de perete au 
apărut articole generale care nu 
au fost orientate asupra unui scop 
bine determinat. Același lucru s-a 
observat și la unele materiale cri
tice unde prin caricaturi au fost 
satirizate anumite secții din uai- 
nă. la general, care nu s-au preo
cupat în suficientă măsură de

Ш Hili iei mai vechi mineri 
oin Lupeni

(Urmare din pag. l-as)

cob. Pentru munca lui rodnică, el 
a fost decorat de mai multe ori 
cu Medalia Muncii, precum și cu 
Ordinul Muncii. El ne va repre
zenta cu cinste în Sfatul popular 
regional.

— Tovarășul Cotroază — a 
spus de asemenea tovarășul Zbo- 
rovschi Augustin — este unul 
dintre cei mai vechi mineri ai 
Lupeniului. El a începui să lu
creze în mină încă din anul 1926, 
a cunoscut din plin viața grea a 
minerilor pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc. Deși vîrstnic, 
tovarășul Gotiroază muncește cu 
avînt tineresc alături de întregul 
colectiv al minei pentru înfăptui
rea sarcinilor construcției vieții 
noi.

Propunerea a fost susținută de 
asemenea cu căldură de tovară
șul Meszaroș Gavrilă precum și 
de alți tovarăși. întreaga adu
nare a fost de acord cu propune
rea, minerii Lupeniului exprimln- 
du-și cu acest prilej hotărîrea de 
a muncii mereu mai rodnic, de a 
întîmpina alegerile de la 5 martie 
cu succese importante în pro
ducție.

Magazinul O.C.L. Alimentara, 
unitatea nr. 46 din cartierul Cri- 
vidia Vulcan, este vizitat zilnic 
de zeci de cumpărători. Aici lu
crează tovarășa Dănilă Iuliana, 
distinsă cu insigna de „Fruntaș 
în comerțul de stat", pentru felul 
conștiincios în care deservește

5
</
g — —
ț clienții.

întrecerea- socialistă. Colectivul 
de redacție a ocolit să critice pe 
aceia din secțiile respective (con
strucții metalice, mecanică etc4 
care răspund de problema între
cerii socialiste. De asemenea, tot 
prin caricaturi generale au fost 
satirizați „plimbăreții uzinei" fă
ră însă a se arăta concret cine 
sînt acești plimbăreți. Intr-o altă 
caricatură, frumos lucrată, s-a 
luat atitudine critică față de e- 
chipele de transport din uzină 
care nu se achită cu cinste de 
sarcinile de producție. Și această 
caricatură a fost generală, neară- 
tîndu-se cine anume se face vi- 

’ novat de acest lucru, cine răs
punde. de activitatea echipelor. 
Or, asemenea articole și carica
turi generale nu-și ating scopul, 
nu contribuie la înlăturarea lip
surilor manifestate în muncă.

Comitetul de partid trebuie să 
îndrume mai temeinic activitatea 

. colectivului de redacție ca acesta 
să îmbunătățească conținutul te
maticii articolelor, să depună tot 
efortul pentru ca materialele a- 
părute să fie concrete și mobili
zatoare, să aibă eficacitate în 
procesul de producție, să aducă 
o contribuție tot mai mare la e- 
ducarea oamenilor muncii din u- 
zină.

S. ZAHARlA
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Pr e z enți
In fiecare oră din zi și din 

noapte, gara Petroșani cunoaș
te o mare afluență de oameni. 
Majoritatea sînt călători care 
își așteaptă trenul, alții sînt 
veniți în întâmpinarea prieteni
lor sau rudelor ce urmează să 
sosească, iar alții, lucrători din 
gară.

Printre aceștia din urmă se 
numără și mînuitorii de valori 
de la oficiul P.T.T.R. Petroșani 
II care își desfășoară munca 
aici.

Numai în 24 ore, în magazia 
oficiului poștal din gară, au in
trat circa 900 de colete poștale 

.în afara miilor de coresponden- 
' țe, ziare, reviste etc.

Tovarășul Gornescu Dumitru, 
’mînultor de valori, este ocupat 
șpînă peste cap.

— Mesageria, poșta și toate 
celelalte trebuie să ajungă la 
timp la destinație — ne stpu- 
iie el.

Apoi își vede de lucru la car- 
tatul pe direcții și la întocmirea 
formelor de însoțire a coletelor. 
In munca lui este ajutat de to
varășul Velea loan din tura res
pectivă. In serviciul cartare ge
nerală a corespondenței pe lo
calități și vagoane poștale lu
crează tovarășii Găpățînă loan 
și Ionici loan. Sosesc vagoanele 
poștale nr. 19 și 20. Din ele tre
buie descărcat tot ce e desti-

Pe urmsie materialelor днйіісай
Lipsurile au fost 

remediate
In nuimărul 3.494 al ziarului 

„Steagul roșu" a apărut artico
lul intitulat: „O dorință justi

ficată", semnat de tovarășul Fleș- 
can Constantin miner la mina 
Petrila. Articolul critica lipsuri 
din activitatea cooperatorilor de 
la frizeria nr. 16 Petrila. Răspun- 
zînd redacției prin adresa nr. 130 
din 11 ianuarie 1961, conducerea 
cooperativei „Jiul" din Petro
șani arată că în urma cercetări
lor făcute s-a constatat că nea
junsurile sesizate în articol sînt 
juste și că au fost luate măsuri 
corespunzătoare. La această sec
ție a fost numit un responsabil 
competent, magazia cooperativei 
a pus la dispoziția cooperatori
lor articolele de care duceau lip
să iar localul a fost reamenajat.

Au luat măsuri 
operative

Pe baza unor scrisori sosite 
de la corespondenții voluntari 
redacția ziarului „Steagul roșu" 
a sesizat Sfatul popular al co
munei Cîrnpu lui Neag că la 
școala elementară din această lo
calitate unele probleme adminis
trative lasă de dorit. Deși nu au 
trecut decît cîteva zile, Sfatul 
popular din comuna Cîrnpu lui 
Neag a răspuns printr-o adresă 
că în cea mai mare parte lucru
rile sesizate sînt adevărate. Pen
tru a remedia situația; constatată 
comitetul executiv a luat măsuri 
urgente.

la datorie

<>

nat pentru orașul Petroșani, 
pentru localitățile Aninoasa, 
Vulcan, oficiile poștale Urfcani, , 
Lupeni. Lonea și Petrila. Apoi 1 
trebuie încărcate mesageria șî \ 
poșta ce se expediază în țară ( 
din aceste localități. Mișoăfile > 
sînt iuți, atenția e mare. Mi- > 
nuiele de oprire a trenului sînt > 
numărate și nici n-apucă să în- r 
carce și să descarce bine că își г 
face apariția un alt tren, cu un ( 
alt vagon poștal. Munca eonii- '> 
nuă fără întrerupere și cu grija > 
că nu cumva să se deterioreze ) 
vreun colet sau să se întîrzie > 
expedierea lui. Dimineața, ci- 
tești ziarele și revistele la care / 
ești abonat. Ți-a venit poate și ? 
o scrisoare sau un aviz pentru j! 
un colet poștal. Toate acestea ț 
au trecut prin mîinile mînuito- S 
rilor de valori și lucrătorilor o- 
ficiului poștal din gară. Agio- > 
merația specifică a gării face ca z 
munca lor să treacă neobserva- .• 
tă. Ei însă șînt prezenți la da- f 
torie. muncesc cu rîvnă, cu răs- 
pundere. /

C. IOAN ( 
corespondent (

Cărbune energetic 
de bună calitate

Peste dealurile ninse, cupele 
Ifunlcularului alunecă continuu pe 
cablul aerian ducînd spire prepa- 
■rația Petrila cărbune energetic de 
bună calitate. Această afirmație 
este pe deplin adevărată. Regis
trele cu evidența calității cărbu
nelui extras de minerii aninoseni 
cuprind cifre cu care se mîndreș- 
te întregul colectiv. Cărbunele 
extras în acest an e de bună ca
litate. In prima săptămînă lucră
toare din 1961 procentul de ce
nușă din cărbunele trimis pre- 
parației a fost redus cu 1 la sută. 
Datorită pușcării raționale â căr
bunelui în abataje, granulația a 
fost îmbunătățită în această pe
rioadă cu peste 2 la sută. Și u- 
miditatea din cărbunele plecat de 
la Aninoasa a fost redusă cu 2,2 

■' la sută; ..

PROGRAM DE RADIO
18 ianuarie

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul 
.’ medicului, 8,00 Din presa de as

tăzi, 8,30 Dansuri simfonice. 
9,00 Cîntec și voie bună, 9,30 
Roza vînturilor (reluare), 10,00 
Din folclorul popoarelor, 11,03 
Teatru la microfon: „Partea leu
lui". Comedie radiofonică de Cos- 
tin Teodoru, 12,23 Muzică ușoa
ră, 13,05 Concert de prînz, 14,00 
Concert de muzică populară ro- 
mînească, 15,45 Muzică din ope
re, 16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 19,30' Muzică din operete, 
20,30 Muzică simfonică, 21,15 La 
microfon: Satira și Umorul (r« 
luare). PROGRAMUL II. 14,30 
Almanah științific (reluare), 15,30 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare roimînești. 16,50 Curs 
de limba rusă, 17,35 Muzică de 
estradă, 18,05 Cîntece din țări 
prietene, 18,25 Din viața muzi
cală a orașelor și regiunilor pa ' 
triei, 19,40 Muzică populară so
vietică, 20,10 Muzică corală de 
Augustin Bena, 20,30 In pas cu 
știința, 21,15 Muzică de cameră, 
22,00 Cîntă Maria Peter și acor- 
deonistul Nelu Orian.

CINEMATOGRAFE
18 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Darclee; AL. ȘAHI A: Le
gea e lege; ANINOASA: Portfll 
fără apă; LUPENI: Bădăranii; 
BARBATENI: Intrigă și iubire; 
URIGANI : Balada soldatului. 
(Responsabilii cinematografelor 
Petrila, Lonea, Vulcan și Cr.ivi- 
dia n-au trimis programarea fil
melor pe luna ianuarie).



♦ _______ STEAGUL ROȘU

Raportul prezentat de W. Rochet 
la plenara С. C.

PARIS 16 (Agerpres).
In cadrul plenarei G. G. al 

Partidului Comunist Francez, 
Waldeck Rochet, membru al Bi
roului Politic al G.G. și secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, a prezentat raportul des
pre rezultatele referendumului și 
lupta pentru instaurarea păcii^ în 
Algeria. El a făcut o analiză a 
rezultatelor referendumului și a 
vorbit despre perspectivele și 
sarcinile partidului comunist în 
lupta pentru tratative de pace 
în Algeria, pentru restabilirea și 
înnoirea democrației în Franța.

Amintind că în Franța numărul 
voturilor în favoarea proiectului 
de lege guvernamental a scăzut 
cu aproximativ 2,5 milioane față 
de referendumul din 1958, rapor
torul a spus că cel mai mare pro
cent de voturi împotrivă revine 
centrelor muncitorești, în special 
suburbiilor pariziene, unde parti
dul comunist se bucură (de o mare 
influență și dispune de majorita
tea locurilor în numeroase muni
cipalități.

In ceea ce privește rezultatele 
referendumului în Algeria, ra de
clarat în continuare Rochet, ele

In jurul evenimentelor din Congo
@) Lucrările Consiliului de Securitate © După răscoala 

de la Thysville.
NEW YORK 16 (Agerpres).
La 14 ianuarie Consiliul de 

Securitate, convocat la cererea 
Uniunii Sovietice, a continuat 
discutarea situației din Congo în 
legătură cu noile acțiuni agresi
ve ale Belgiei împotriva acestei 
republici. Reprezentanții Ecuado
rului și statului Chile care au 
luat cuvin tul la începutul ședin
ței, precum și ciankaișistul au de
clarat că nu vor sprijini proiec
tul de rezoluție comun al Cey
lonului, Liberiei și R.A.U., întru- 
cît acesta ar conține elemente 
Inacceptabile pentru ei. Incercînd 
să desvinovățească Belgia ei au 
afirmat că „incidentul" nu este 
suficient pentru a priva guvernul 
Belgiei de dreptul de a adminis
tra teritoriul Ruanda-Urundi a- 
flat sub tutelă.

A luat apoi cuivîntul reprezen
tantul U.R.S.S., V. A. Zorin. El 
a făcut bilanțul discutării proble
mei ridicate de guvernul sovietic, 
Discuțiile din Consiliul de Secu
ritate a spus el, au arătat cine 
și de partea cui se află. S.U.A., 
Anglia și Franța s-au pronunțat 
în apărarea aliatului lor care nu 
vrea să părăsească fosta sa colo
nie și care încearcă să continue 
exploatarea nemiloasă a poporu
lui congolez. Ele au dovedit din 
nou că N.A.T.O. este O alianță 
politico-militară a colonialiștilor 
care acționează împotriva liber
tății și independenței popoarelor 
coloniale, pentru menținerea re
gimului colonial.

A luat apoi cuvîntul, pentru a 
doua oară, reprezentantul Libe
riei.

A fost pus la vot apoi proiectul 
de rezoluție al Ceylonului, Libe
riei ș;i R.A.U. Pentru acest pro
iect au votat autorii proiectului 
și Uniunea Sovietică. Celelalte 
șapte delegații s-au abținut de 
la vot.

★
PARIS 16 (Agerpres).
Corespondentul special al a- 

genției France Presse transmite 
din Thysville că, în ciuda „zidu
lui tăcerii" creat în jurul ultime
lor evenimente de la Thysville, 
în prezent se știe din surse dem
ne de încredere că la 13 ianuarie 
în această tabără militară a avut 
loc ,,o serioasă răscoală*’ în ur
ma căreia Lumumba a fost pus în 
libertate pentru cîteva ore.

Referindu-se la afirmațiile mo- 
butiștilor că singura cauză a tul
burărilor ar fi fost cererea sol- 
daților de a li se mări solda, co
respondentul declară că, potrivit 
Informațiilor obținute, „această

al P. C. Francez
se caracterizează în special prin 
nepartieiparea la referendum a 
maselor largi de algerieni din 
orașele mari, fără a mai ține sea
ma de faptul că o parte consi
derabilă a voturilor favorabile a 
fost obținută sub presiunea ar
matei și cu ajutorul mașinațiunî- 
lor.

Aceasta este o nouă dovadă că 
Frontul de eliberare națională 
din Algeria, care a cerut popu
lației să nu participe la referen
dum reprezintă într-adevăr ma
joritatea poporului algerian și, 
prin urmare, nu există o altă ie
șire decît tratativele cu guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria.

Paralel cu dezvoltarea continuă 
a luptei pentru instaurarea păcii 
în Algeria, care în prezent este 
o sarcină foarte importantă, a 
relevat Waldeck Rochet în înche
iere, Partidul Comunist Francez 
continuă să-și consacre toate for
țele luptei pentru pace în întrea
ga lume, pentru dezarmare, pen
tru coexistență pașnică. El a a- 
părat și va continua să apere in
teresele vitale ale poporului fran
cez.

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

problemă fusese reglementată 
încă înainte de răscoală**. Cu cî
teva zile înainte de răscoală Mo
butu a plătit unui număr de 3.000 
de soldați din garnizoana Thys- 
ville „subzistența bănească su
plimentară și le-a dat alimente".

In răscoala care a izbucnit, 
scrie corespondentul, un rol ho- 
tărîtor l-a jucat propaganda fă
cută de partizanii lui Lumumba. 
Pe pereții cazărmilor din tabără 
se mai văd încă bucăți din ma
nifestele despre succesele arma
tei generalului Lundula în pro
vincia Kivu și în Katanga de 
nord.

Răscoala a fost înăbușită dar, 
judecind după nervozitatea co
mandamentului, scrie corespon
dentul, „alarma nu s-a terminat 
și cauzele care o provoacă nu au 
fost înlăturate". Mobutiștii in
tenționează să-l mute pe Lumum
ba din tabăra de la Thysville 
„într-un loc mai sigur". Kasa- 
vubu și Mobutu s-au întors de la 
Thysville la Leopoldville și, du
pă cum transmite corespondentul 
agenției France Presse, Mendeka, 
șeful siguranței mobutiste, a ră
mas la Thysville pentru a pre
găti mutarea lui Lumumba.

IU .......................— ■ - -

Grandioasa demonstrație a poporului
HAVANA 16 

(Agerpres). —
TASS transmite;

In zilele cînd, 
literalmente, întreaga Cubă s-a 
ridicat sub arme pentru a respin
ge atacul oricărui agresor, s-a 
manifestat deosebit de pregnant 
unitatea strînsă dintre poporul 
cuban și guvernul său revoluțio
nar.

La 13 ianuarie, la Havana, cla
sa muncitoare din Guba a organi
zat o grandioasă demonstrație 
care a luat sfîrșit printir-un mi
ting în apropierea palatului pre
zidențial.

In fața a sute de mii de oa
meni ai muncii din Havana, de 
la balconul palatului prezidențial 
au luat cuvîntul președintele Os- • 
valdo Dorticos și primul minîs- 
fru Fidel Castro,

In cuvîntarea sa, primul minis
tru Fidel Castro a subliniat în 
primul rînd că poporul cuban se 
pregătea ca încă de la 1 ianuarie 
să treacă la îndeplinirea unor noi 
planuri grandioase, prevăzute de 
revoluție. Amintind că în Cuba 
anul 1961 este anul învățămîn-

N. S. Hrușciov invitat 
să viziteze Republica Togo

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Primul ministru al Republicii 
Togo l-a invitat pe președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, să vh 
ziteze statul Togo. N. S. Hruș-

Prima conferință a femeilor 
din țările afro-asiatice

CA1RO 16 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 15 ianuarie s-a deschis la 
Cairo prima conferință a femei
lor din țările Asiei și Africii la 
care participă reprezentante ale 
femeilor din 45 de țări afro-asia- 
tice. La lucrările conferinței par
ticipă de asemenea și o delega
ție a femeilor din Uniunea So
vietică.

In numele guvernului R.A.U. 
participantele la conferință au 
fost salutate de Kamal Ed-Din 
Hussein, care a subliniat impor
tanța istorică a conferinței pen
tru unirea femeilor din țările A- 
siei și Africii în lupta pentru in
dependența țărilor celor două 
mari continente.

In aplauzele furtunoase ale 
participantelor au fost date citirii

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

Comunicatul comun bulgaro-guinez
SOFIA 15 (Agenpres).
După cum transmite agenția 

B.T.A., la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture, a făcut o vi
zită oficială în Bulgaria. Intre 
conducătorii guvernelor Bulga
riei și Guineei au avut loc tra
tative care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

Cele două părți consideră că 
hi actuala situație internațională 
problema cea mai importantă 
spre soluționarea căreia trebuie 
să Яе îndreptate eforturile tutu
ror guvernelor este problema 
menținerii și întăririi păcii.

In comunicatul comun se spune 
printre altele: Bulgaria și Gui
neea consideră că pentru menți
nerea și întărirea păcii este ne
cesară eliberarea tuturor popoare
lor colonialeyși înfăptuirea dezar
mării generale și totale. Cele 
Idouă părți condamnă efectuarea 
de către guvernul francez a ex-

• Guvîfttarea iui Hdei festro • 1961: anul învăță 
mîntufai • Moui guuera american va trebui sâ-și corec-

teze d ИГ a fată de Cuba
tutui, Castro a arătat că, de la 1 
ianuarie trebuiau să înceapă 
cursurile în noile școli, în școlile 
serale, în mii de brigăzi de ti
neret etc. Paralel cu măsurile 
pentru dezvoltarea învățăinîntu- 
lui se prevedea înfăptuirea unor 
sarcini în domeniul economiei. 
Poporul nostru însă, a declarat 
Castro, a fost nevoit ca timp de 
o jumătate de lună, zi de zi să 
amîne îndeplinirea acestor sar
cini și să-și consacre toată ener
gia, toate forțele, apărării revo
luției, pentru a se pregăti în ve
derea unei riposte împotriva ori
cărui atac perfid și prin surprin
dere din partea imperialismului 
și a criminalilor și тегсепагіГог 
întreținuți de el.

Nu avem nici un motiv de fric
țiuni cu S.U.A., a spus Castro, 
întrucît toate băncile, minele, în
treprinderile, toate avuțiile care 
au fost înainte în. mîinile străl- 
nUor, acum ne aparțin nouă.

ciov a acceptat această invita
ție și, la rîndul său, l-a invitat 
pe Ylvanus Olympio să viziteze 
Uniunea Sovietică, S. Olympic a 
acceptat de asemenea această in
vitație.

Datele celor două vizite vor fi 
stabilite pe căi diplomatice.

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

mesajele de salut adresate confe
rinței de către președintele R.A.U. 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov și de către pre
ședintele Indoneziei, Sukarno.

Ca președintă a conferinței a 
fost aleasă Karima Said, condu
cătoarea delegației femeilor din 
R.A.U.

In ședința plenară din seara 
zilei de 15 ianuarie a fost ascul
tat raportul la prima problemă 
de pe ordinea de zi: „Rolul fe
meilor în lupta pentru indepen
dența națională și întărirea păcii 
generale", care a fost prezentat 
de Sumiko Tanaka, fruntașă a 
Partidului Socialist din Japonia, 
conducătoarea delegației femeilor 
japoneze.

periențelor cu arma atomică în 
Sahara.

In cursul tratativelor delega
țiile guvernamentale au exami
nat, de asemenea, unele probleme 
ale extinderii continue a colabo
rării economice, științifice, tehni
ce și culturale dintre cele două 
tari.

Guvernul Ghanei sprijină lupta 
de eliberare a poporului algerian

ACCRA 16 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, guvernul Ghanei a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că „se declară de acord cu 
înscrierea de voluntari africani 
care să lupte în Algeria în cadrul 
armatei de eliberare națională*.*.

Declarația subliniază că gu
vernul „Ghanei sprijină fără re
zerve guvernul provizoriu alge
rian și este hofârît să acorde a-

Cuban
litere noi rămî- 

ne numai o pro
blemă — baza 
de la Guantana

mo. Noi însă nu ne grăbim cu 
această problemă. Baza este o 
bătaie de cap nu pentru noi, ci 
pentru Statele Unite. Declarînd, 
după ce au rupt relațiile cu noi, 
că vor menține și pe viitor baza 
de la Guantanamo, Statele Unite 
au declarat în felul acesta țărilor 
în care au baze: ced-îndu-ne ba
zele voastre, voi ați subminat 
integritatea voastră teritorială.

Totodată, Castro și-a exprimat 
convingerea că mai devreme sau 
mai tîrziu teritoriul bazei Guan
tanamo va fi redat Cubei și pe 
acest teritoriu se va construi un 
oraș universitar.

Castro a subliniat că noul gu
vern american va trebui să rezol
ve imediat problema relațiilor 
sale cu Cuba, că el se va vedea 
pus în fața alternativei de a co
recta politica S.U.A. față de Gu
ba, ori de a se demasca în între
gime și de a renunța fățiș la pro
movarea unei politici rezonabile 
șl lucide.

Cuvîntarea 
lui W. Ulbricht

BERLIN 16 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită la U- 

zina de aparate electrice de la 
Gornsdorf, Walter Ulbricht, prirn- 
secretar al G.C. ăl P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a repetat propunerea fă
cută guvernului vest-german ca 
cele două state germane să în
cheie un tratat de pace pe zece 
ani și să renunțe la folosirea 
forței în relațiile dintre ele,

Arătînd că pregătirile intense 
ale Germaniei occidentale în ve
derea unui război atomic duc la 
accentuarea încordării în Germa
nia și în întreaga lume, W. Ul
bricht a declarat: Regretăm că 
guvernul de la Bonn a subordo- 
lnat total Germania occidentală 
blocului N.A.T.O. Sîntem ferm 
convinși că în viitor Germania 
vă putea trăi în condiții de pace 
numai dacă se va pune friu mi
litarismului. Pronunțîndu-se pen
tru lichidarea statutului de ocu
pație din Berlinul occidental, W. 
Ulbricht a caracterizat drept a- 
normal faptul că între R.D.G. și 
unele state occidentale nu au fost 
încheiate încă acorduri privitoare 
la folosirea căilor de comunica
ții ce duc spre Berlin.

Situația economică gravă 
a Angliei

LONDRA 16 (Agerpres).
La 14 ianuarie, luînd cuvtatul 

la Derby, liderul partidului labu
rist Gaitskell a relevat situația 
economică gravă a Angliei. El a 
arătat că producția stagnează, 
importul crește considerabil, în 
timp ce exportul scade.

„Anglia, a declarat Gaitskell, 
se îndreaptă spre o nouă criză tn 
comerțul exterior". El și-a expri
mat îngrijorarea că Anglia râmî- 
ne în urma concurențitor săi co
merciali, de pildă în urina Ger
maniei occidentale.

jutor politic, diplomatic și mate
rial poporului algerian în lupta 
sa pentru autodeterminare".

Recentul referendum care a a- 
vut Ioc în Algeria și Franța, re
levă declarația, „este nul și nea
venit".

Declarația, subliniază agenția 
Reuter, „cheamă toate țările să ia 
măsuri împotriva folosirii, direc
te sau indirecte, a teritoriilor lor 
pentru operațiuni militare împo
triva forțelor naționale de elibe
rare a Algeriei și cere tuturor gu
vernelor să recunoască guvernul 
provizoriu algerian.

In încheierea declarației sale, 
guvernul Ghanei subliniază: 
„Orice ajutor acordat Franței, di
rect sau indirect, prin interme
diul blocului nord-atlantic va fi 
considerat ca un act de ostilitate 
împotriva Africii și va fi condam
nat de toate pop le africane".

Jn Indonezia
ȘSe construiesc două reactoare 

atomice cu ajutorul U.R.S.S.
DJAKARTA 16 (Agerpres). —• 

TASS transmite:
Potrivit acordului cu privire 

la ajutorul dat de către U.R.S.S. 
Indoneziei în construcția a două 
reactoare atomice pentru scopuri 
pașnice, la Institutul de energie 
atomică din Djakarta a avut loc 
semnarea unor contracte. Acordu
rile prevăd ca Uniunea Sovietică 
să trimită în Indonezia specia
liști pentru efectuarea lucrărilor 
pregătitoare în vederea construi
rii reactoarelor, iar Indonezia să 
trimită în U.R.S.S. cetățeni indo
nezieni care vor face practică în 
domeniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.
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