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Candidați ai Frontului Democrației 
Populare in alegerile de la 5 martie
Tov. Lazăr David, 
propus candidat în 

circumscripția 
electorală nr. 95

Sala de spectacole a clubului 
muncitoresc din Aninoasa a găz
duit miercuri seara o entuziastă 
adunare populară în care peste 
250 aninoseni au venit să-și de
semneze candidatul în circum
scripția orășenească regională nr. 
95 și în circumscripțiile comu
nale nr. 8, 9 și 10.

Tovarășul Vîjdea Gheorghe, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, a luat cu- 
vîntul în fața adunării, reliefînd 
marile realizări obținute de oa
menii muncii din patria noastră 
în anii regimului de democrație 
populară. Din partea Consiliului 
orășenesc F.D.P. Petroșani, tov. 
Vîjdea a propus drept candidat 
în circumscripția orășenească nr. 
95, spre a fi ales în Sfatul popu
lar orășenesc Petroșani, pe tova
rășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid.

Cu multă căldură au susținut 
propunerea tehnicianul Bulea Teo
dor, inginerul Cocota Dan, mine
rul pensionar Hreniuc Simion, 
tehnicianul Bihavetz Adalbert.

In aceeași adunare, tovarășa 
Lany Maria, activistă culturală, 
a fost propusă în circumscripția 
electorală comunală nr. 8, mine-' 

. rul pensionar Diniș Miron îri cir- 
> cumscripția nr. 9 și profesoara 

Jurea Silvia în circumscripția nr 
10, spre a fi aleși în sfatul popu
lar comunal. Propunerile au fost 
susținute de numeroși participant,

printre care inginerul Bădin Teo
dor, electricianul Bercea Gheor
ghe, învățătoarea Simo Carol a, 
strungarul Blag Teofil, pensiona
rul Vasian Nicolae și alții. Adu
narea a aprobat cu căldură pro
punerile făcute.

LICIU LUCIA

In orașul Petrila
In după-amiaza zilei de 18 ia

nuarie, una din sălile școlii medii 
din orașul Petrila a găzduit o a- 
dunaire a oamenilor muncii din 
localitate, veniți pentru a-și pro
pune candidați! în alegerile de 
deputați pentru sfaturile popu
lare.

Pentru circumscripția electorală 
nr. 68 orășenească Petroșani a 
fost propus tovarășul Elisei Ghe- 
orghe, șeful secției organizatorice 
a Sfatului popular orășenesc Pe
troșani. Tot pentru Sfatul popular 
al orașului Petroșani, circumscrip
ția electorală nr. 69, a fost pro
pusă să candideze în alegeri to
varășa Mercioiu Maria, secretară 
a Sfatului popular al orașului 
Petrila.

în aceeași adunare, pentru cir-

(Continuare in pag. 3-a)

Colectivul sectorului I de la mina Vulcan s-a angajat ca în î 
ianuarie să extragă peste prevederile de plan cel puțin 1000 tone / 
de cărbune cocsificabil. In perioada 3—18 ianuarie minerii aces- ? 
tui sector au dat peste plan 
jutoruluî activ al maiștrilor 
ne de muncă, obțin randamente 
sarcina de plan.

IN CLIȘEU: Doi maiștri 
Dăscălescu Alexandru și Miron 
munca lor și a brigăzilor de

584 tone de cărbune. Datorită a- 
minieri, brigăzile au condiții bu
cii 0,500-1,200 tone pe post peste

mineri de la acest sector, tov. 
Constantin schimbă păreri despre 

care răspund.

Pregătesc elaborarea contractului 
colectiv

Știri culturale
Brigada artistică pregătește 

un nou program
Brigada artistică de agitație de 

la U.K.U.M.P. desfășoară o rodnică 
activitate. Sub îndrumarea instruc
torului Druță Vasile, membrii aces
tei brigăzi ^pregătesc în prezent un 
nou program, legat de campania 
electorală. Printre punctele cele mai 
importante ale programului se nu
mără și sceneta „Sus Tudorache, 
jos Tudorache", piesă într-un act, 
care zugrăvește în spirit critic fe- 
lul cum se făceau alegerile în tre
cut, cintece populare și de muzică 
ușoară.

Contribuie la prezentarea progra
mului cei mai buni interpreți ai 
brigăzii între care soliștii Acs A- 
texandru și Țindiriș Aurelia.

Ședința Comisiei 
Electorale Centrale

în ziua de 18 ianuarie a.c. Co
misia Electorală Centrală s-a în
trunit în ședință de lucru la sediul 
Marii Adunări Naționale sub pre
ședinția tovarășului Atanase Joja.

Pe baza controlului exercitat pe 
teren și' a informațiilor prezentate 
în ședință, Comisia Electorală Cen
trală a constatat că în întreaga ța
ră comisiile electorale de circums
cripție au fost constituite și că toate 
lucrările pregătitoare pentru alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională se desfășoară în confor
mitate cu prevederile legii. Au fost 
stabilite măsurile ce urmează să fie 
luate în continuare de către Co
misia Electorală Centrală.

Recent, comisia constituită din 
reprezentanți ai comitetului sindi
catului și conducerii întreprinderii 
de industrie locală „6 August" Pe
troșani a terminat întocmirea pro
iectului contractului colectiv pe a- 
nul 1961.

Printre obiectivele propușe, pro
iectul de contract colectiv preconi
zează ca în 1961 planul 
globale al întreprinderii 

. pășit cu 2,5 la sută, cel 
ției industriale cu 4 la 
productivitatea muncii să crească 
cu 0,5 la sută față de sarcina pla
nificată. în fiecare lună planurile 
de producție vor fi defalcate pe u- 
nități, secții și oameni.

Un loc important îl ocupă și ca
pitolul care se referă la asigurarea 
de condiții optime de muncă șl de 
viață pentru muncitori.

Proiectul contractului colectiv a 
fost afișat la locuri vizibile în toate

unitățile ce aparțin întreprinderii. 
El urmează să fie îmbunătățit cu 
propunerile ce vor veni din rîndu- 
rile muncitorilor.

C. 1OAN
corespondent ■ '
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producției 
să fie de
al produc- 
sută, iar

In cinstea fruntașilor 
în producție

In sala clubului sindicatului 
minier, sectorul VIII transport al 
minei Lonea a organizat o între
cere cultural-sportivă de casă în 
cinstea fruntașilor în producție, 

întrecerile au fost unmate de 
o reuniune, la care au participat 
peste 80 de muncitori. Iată acum 
cîștigătorii probelor sportive: 
șah : Smida Iosif, tir : Munteanu 
Petru și Butuza 
Demeter Ștefan.

V.

Ștefan, popice :

HLOPEȚCHI
corespondent

ProhiMtie Hindi colKtiwlui, 
li central atenliei 
gazetei de perete

Fiecare ediție a gazetei de pe
rete „Minerul" de la exploatarea 
carboniferă Lupeni — organ de 
presă al comitetului de partid și 
al sindicatului minei — e întîm- 
pinată cu interes de întregul co
lectiv. Acest lucru nu este întîm- 
plător. Colectivul minei Lupeni a 
încheiat prima jumătate a lunii 
ianuarie cu un succes deosebit : 
1300 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan. Aceste realizări situ
ează mina Lupeni pe locul de 
frunte în întrecerea dintre exploa
tările Văii Jiului în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1961.

La această importantă realiza
re, gazeta de perete și-a adus din 
plin contribuția. In edițiile pu
blicate încă în cursul ultimelor 
luni ale anului trecut, gazeta de 
perete a participat activ la mun
ca politică pentru pregătirea con
dițiilor necesare îndeplinirii sar
cinilor de plan pe noul an, a în
dreptat atenția minerilor și mun
citorilor spre cele mai importan
te obiective stabilite în acest scop. 
Numeroase articole, semnate de 
mineri fruntași, de tehnicieni, au 
fost consacrate creșterii produc
tivității muncii, răspîndirii expe
rienței înaintate, dezvoltării pro
gresului tehnic.

Prima ediție a gazetei de pe
rete care a apărut în cursul luniij 
ianuarie a îndemnat minerii la o 
muncă mai bine organizată pen- 

< tril realizarea sarcinilor economi
ce deoarece aceasta constituie 
principala preocupare a întregu
lui colectiv. Ediția a publicat, 
sore exemplu, articolul intitulat 
„Din prima zi a anului am ob
ținut rezultate frumoase" sem
nat de minerul Spînu Petru, șe
ful unei brigăzi de f-rontaliști din 
sectorul III. In acest articol, bri-, 
gadierul Spînu a vorbit despre 
metodele prin care minerii din a- 
batajul său realizează randamen
te înalte, despre felul cum a por
nit la muncă pentru îndeplinirea 
angajamentului de a da în acest

ION CARPEN
activist de partid — mina Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

„ÎN ACESTE LOCURI 
ÎN TRECUT

N-A FOST NIMIC"

Crește numărul cititorilor

ln primele 11 zile ale acestui an, 
la biblioteca centrală orășenească 
din Petroșani au fost înscriși și re- 
înscriși un număr de 948 cititori, 
care au citit in acest timp peste 
2600 de volume de cărți și bro
șuri. Tot în această perioadă au fost 
organizate : o seară literară închi
nată vieții și operei marelui nos
tru poet M. Emine seu și recenzia 
cărții „Caragiale despre alegerile 
din trecut în țara noastră" de G. 
Călinescu.

De remarcat faptul că în planul 
de muncă al acestei biblioteci sînt 
prevăzjute organizarea unui număr 
însemnat de acțiuni în colaborare 
cu comitetul de femei. Printre aces
tea se numără conferințele: Alegerile 
de ieri și de astăzi, Înflorește Valea

R. BALȘAN 
corespondent

blocuri ce 
comercial

cuprind peste 300 apartamente, o școală 
se înalță semețe în cartierul Sohodol,

denumirea cart ierul energeticienilor, construit pe 
pîrîului, acolo unde acum 6 ani în urmă păș-

Vederea exterioară a unui bloc.

Fațada școlii elementare șl medii serale.Un aspect din magazinul textil nr. 26.

Sohodol, un pîrîu ce coboară șerpuind din munte, formează 
hotarul dintre orașul Lupeni și satul Paroșeni. De la acest pî
rîu și-a primit 
malul drept al 
teau vitele.

Acum, 11 
și un complex
privind parcă către termocentrala Paroșeni, înălțată ca și cartie
rul în anii democrației populare.

(Continuare în pag. 3-a)
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Un centpu atomic în Letonia
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ato-

Comentind datele or
ganelor sovietice de sta
tistică cu privire la re- 
censâmîntul populației 
U.R.S.S. în 1959, Ivan 
Artemov, observator al A- 
genției TASS, scrie :

Apariția automobilului 
în satul sovietic și chiar 
în orășelele mai mici a 
adunat, încă la sfîrșitul 
decentului al treilea, o 
mulțime de curioși. Pe a- 
tunel însă, pe străzile o- 
roșelor americane sau din 
Europ’a occidentală mași
nile circulau în șiruri ne- 
sfîișite, în timp ce chiar 
lit Moscova nu existau în
că agenți de circulație. 
Potrivit recensămîntult'.i 
populației din 1926, în 
Uniunea Sovietică existau 
atunci 22.000 de șoferi, 
tractoriști și combineri.

In 1959 însă, numărul 
persoanelor care enercilau 
aceste profesiuni era de 
260 ori mai mare, cifrîn- 
du-se la 5,2 milioane de 
persoane.

Aceste cifre oglindesc 
șahul fantastic pe care l-a 
făcut Țara Sovietică pe 
calea progresului indus
trial, rezolvînd sarcina tra
sată de Partidul Comu
nist — de a așeza pe mun
citor la volanul automo
bilului, iar pe țăran — la 
tractor.

Rezolvarea acestei pro
bleme a fost legată de 
necesitatea de a se crea ca
dre care să pună stăpîni- 
re pe tehnici. Și iată ca 
hi perioada dintre 1926— 
1959 în U.R.S.S. numă
rul muncitorilor metalur- 
giști calificați a devenit 
de 9 ori mai mare, al me
canicilor ■— de 15 ori, al 
inginerilor, tehnicienilor și 
agronomilor ■— de 18 ori 
mai mare.

Pregătirea cadrelor de 
ingineri capătă an de an 
o amploare tot mai mare 
în U.R.S.S. In 1959, pro- 
moția'de ingineri dată de 
școlile superioare ale țării 
a fost de 500 persoane la 
1.000.000 de locuitori — 
de 2, 5 ori mai mare de- 
cît în S.U.A. și de 5 ou 
mai mare decît în Franța. 
Dacă după exemplul ani
lor trecuți, în S.U.A. nu 
va crește pregătirea de in
gineri, atunci Uniunea So-

vietică va deține o supe
rioritate de aproape trei 
ori mai mare.

Odată, cu creșterea nu
mărului cadrelor califica
te și a nivelului de meca
nizare a proceselor de pro
ducție, în toate ramurile 
economiei naționale scade 
considerabil numărul lu
crătorilor dintr-o serie de 
profesiuni, caracteristice 
pentru munca manuală, 
nemecanizată. In industrie 
și construcții, de pildă, 
dispar asemenea profe
siuni ca săpători, vizitii, 
vagonetari și aducători de 
explozibil in mine.

Un proces analog are 
loc și in agricultură. In 
ultimii 20 de ani, numărul 
tractoriștilor și oombineri- 
lor a crescut de aproape 
2,5 ori, a crescut conside
rabil numărul mecanicilor, 
mulgătoarelor, crescătoare
lor de porci, viței, păsări, 
al viticultorilor, horticulto
rilor, legumicultorilor- Tot
odată, numărul persoane
lor care cu prilejul recen- 
sămîntului din 1959 nu au 
indicat profesiunea și care 
în mod practic sînt folo
site la munci necalificate 
s-a micșorat cu peste 
3.000.000 de oameni.
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Pentru a se putea înfăptui sarcina trasată de partid 
privind desțelenirea pămînturilor din Kazahstan a fost 
nevoie să se construiască numeroase șosele și poduri 
noi.

an <; 
la > 

a crescut cu 6 la sută — indicele 
Nivelul de mecanizare a extrăc- <[ 

1960 cu 28 la sută față de 1958. !; 
o chestiune a viitorului îndepăr- > 

de pe acum și numărul lor va i 
continua să crească. In aceste mine, cărbunele pe tot parcursul < 
său, începînd de la abataj șl terminînd cu încărcarea in vagoane ? 
nu este atins de mina muncitorului. Munca oamenilor a fost ' 
înlocuită prin mecanisme. ț

in prezent, la 31 mine și 5 fabrici de înnobilare din Unui- > 
nea Sovietică se execută lucrări în vederea mecanizării complexe ’ 
și automatizării tuturor proceselor de producție. !;

In 1961 se prevede să se realizeze mecanizarea complexă a j 
proceselor de producție la încă 44 de mine. Se prevede de ase- j 
menea ca productivitatea muncii minerilor să crească în 1961 ? 
cu 4 Ia sută în comparație cu 1960. >

Minerii sovietici au terminat cu succes cel de-al doilea 
al septenalului, dînd țării peste 510 milioane tone de cărbune. 
1960, productivitatea muncii 

mai înalt din ultimii ani.
cărbunelui a crescut în

Mina automată nu mai este
— asemenea mine există

Pe baza reactorului de cercetări 
ce se construiește la Salaspilsa. 
la 20 km. de Riga, în Letonia se 
prevede să se creeze în anii 
tori un centru atomic.

In planul de perspectivă de 
dezvoltare a acestui centru 
mic figurează construirea corpu
rilor de clădiri ale acceleratori
lor liniari și acceleratorilor de 
protoni. Se prevede printre al
tele și construirea unei clădiri 
pentru cercetări fizico-tehnice în 
vederea studiilor în domeniul

Nesmeianov : Obiectivele strategice ale dezvoltării științei
într-un amplu articol 

publicat în ziarul „Prav
da", președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S. 
Aleksandr 
analizînd 
portante 
științei pe 
numește strategice, se 
feră la sarcinile ce stau 
în prezent în fața oame
nilor de știință sovietici.

Academicianul Nesme
ianov arată că peste cî- 
teva decenii principalele 
surse de energie vor fi 
combustibilii ca carbon-ți- 
țeiul, gazele, cărbunele și 
că sarcina strategică în 
acest domeniu trebuie 
considerată folosirea e- 
nergiei potențiale a trans
formărilor nucleare. A- 
ceastă sarcină — subli
niază Nesmeianov — este 
rezolvată numai în pri
ma ei jumătate.

Nesmeianov, 
cele mai 
orientări 

care el le

im- 
ale 
de- 
re-

Totodată, după părerea 
lui Nesmeianov, una din 
cele mai importante sar
cini tactice ale științei 
o constituie elaborarea 
bazelor științifice în ve
derea măririi eficienței 
folosirii combustibilului 

carbonic.
Realizarea reacțiilor 

termonucleare dirijate es
te considerată de Nesme
ianov ca sarcina nr. 1 în 
domeniul energeticii. Nu 
se poate prevedea, scrie 
el, cît de curînd vor so
luționa cu succes fizicienii 
această problemă, dar re
zolvarea ei va constitui 
un succes strategic — 
omenirea va scăpa pen
tru totdeauna de grija 
surselor de energie.

Cantități inepuizabile 
de energie ar permite o-

menirii 
sursele 
dispersate, 
măr

să folosească re- 
minerale sărace și 

al căror nu- 
este incomparabil 

mai mare decît al celor 
concentrate și bogate.

în felul acesta, — ara
tă Nesmeianov — com
bustibilii carbonici — ți
țeiul, gazele și cărbunii 
— ar putea fi folosiți in 
cantități mult mai 
la sinteza chimică, 
cărei necesități vor 
te considerabil din 
ceniu în deceniu.

Sinteza chimică 
considerată de Aleksandr 
Nesmeianov o altă orien
tare strategică în știință.

în legătură cu aceasta 
el relevă posibilitățile 
vaste ale producției in
dustriale chimice care 
este deosebit de compac
tă, necesită foarte puți-

mari 
ale 

creș- 
de-

este

nă forță de muncă și poa
te fi automatizată pe sca
ră largă.

Nesmeianov atribuie o 
mare însemnătate și ela
borării metodelor active 
de intervenție în activi
tatea celulei vii. Rezolva
rea acestei probleme ra
dicale a științelor natu
rii va avea consecințe în 
mod practic incalculabi
le.

O altă problemă stra
tegică a științei și tehni
cii, legată de construirea 
comunismului, este pro
blema automatizării.

în încheiere A. Nes
meianov arată că dome
nii mereu noi ale științei 
vor deveni exacte, canti
tative. Generația care în
cepe acum școala va trăi 
și va crea
mult mai automatizată.

4
ț

substanțelor radioactive și radia
țiilor și elaborării metodelor de 
folosire a lor în economia națio
nală.

După terminarea complexului 
de construcții de la Salaspils; 
Institutul leton de fizică va pu
tea să rezolve probleme din cele 
mai importante ale folosirii ener
giei atomice în economia națio
nală.

Construirea reactorului atomic 
de cercetări din Salaspilsa al In
stitutului de fizică al 
de Științe a R.S.S. 
primul din republicile 
se apropie de sfîrșit.
reactoare se construiesc în dife
rite locuri din Uniunea Sovie
tică.

Punerea în funcțiune a reacto
rului va permite fizicienilor din 
Letonia să-și extindă cercetările 
atft în problemele științifice ale 
fizicii nucleare cît și în aplica
rea realizărilor din domeniul fo
losirii energiei atomice în econo
mia națională a republicilor bal
tice. La lucrările de cercetare vor 
participa și oameni de știință din 
Lituania și Estonia.

Academiei
Letone — 
baltice — 
Asemenea

I

Pe malul lacului Baikal

Geografii n-au însemnat încă 
pe hartă noul oraș Baikalsk, în
temeiat în primăvara anului 1960.

Intr-o zi senină de aprilie, pe 
malul lacului Baikal, în apropie
re de așezarea Utulik s-a delimi
tat un teren pentru șantierul unei 
mari uzine de celuloză și viitorul 
oraș.

De la acea zi memorabilă de a- 
jprilie au trecut doar cîteva luni, 
dar întemeietorii orașului își a- 
mintesc încă bine de așezarea de 
corturi, de taigaua pustie și de 
prima gheretă pe care s-a înălțat 
steagul roșu, ca și de apariția 
primelor tractoare și buldozere. 
In prezent peisajul este cu totul 
altul.

Vreo 50 de case au format pri
mele trei străzi ale viitorului o- 
raș. Există aici deja magazine, 
cantină, baie și club. încă înainte 
de venirea iernii constructorii 
s-au mutat din corturi în case 
și cămine.

Baikalsk va fi un oraș mare 
și frumos, orientat spre lacul Bai
kal. El va avea un port, o gară 
de cale ferată, cvartale de case 
de locuit, cu mai multe etaje,

școli internate, cluburi, cinema
tografe, un parc de cultură, ba
zin de înot, stadion.

Numeroși tineri constructori au 
sosit aici din Angarsk. Ei sînt 
hotărîți să ridice un oraș și mai 
frumos decît Angarskul.

La poalele muntelui 
Kacikanar

Despre muntele Kacikanar cir
culă de mult o legendă în popor. 
Vechii locuitori ai Uralului po
vesteau că în iadîncurile acestui 
munte se ascunde un „magnet 
miraculos". Multe poteci și pu
țuri au săpat ei prin povîrnișurlle 
acestui munte, dar fără folos.

Abia recent s-a găsit aici „mag
netul miraculos" — bogate zăcă
minte de minereu de magneti- 
tă. La poalele muntelui Kacika
nar se construiește un gigantic 
combinat de înnobilare a mine
reului, iar alături se înalță așe
zarea Kacikanar care în curînd 
va deveni oraș.

La clubul recent deschis, tea
trul de amatori, organizat de un 
artist din Sverdlovsk, a și pre
zentat piesa „Călătorie de nuntă".

Tineretul din Kacikanar a con
struit pe munte un patinoar lu
minat ide proiectoare multicolore, 
unde se organizează competiții 
de hochei.

Oamenii au prins rădăcini în 
noul oraș. Acest lucru este ilus
trat și de faptul că în ultimul 
timp s-au înregistrat aici 360 de 
căsătorii și 440 de nașteri.

Va mai trece puțin timp și în 
peisajul nordic al taigalei se vor 
contura profilurile unor mari clă
diri industriale, vor începe să 
funcționeze mari fabrici 
hilare, iar la poalele 
Kacikanar vor străluci 
unui nou oraș minier.

de înno- 
muntelui 
luminile

„întemeiat în 1960"

In apropiere de Leninogorsk. 5- 
xistă în munții Altai un mic rîu 
— Tișinka. Geologii care întoc
meau harta geologică a Altalu- 
lui minier au ridicat pe malul 
rîului o sondă de explorare și 
spre mirarea lor au dat de un ză- 
cămînt de metale neferoase. Ei au 
început să „tatoneze" terenul și 
oriunde își înfigeau aparatele în 
solul pietros, pretutindeni găseau 
minereu. In rapoarte, referate, te-

legraf au început să apară cuvin
tele „Zăcămîntul de la Tișinka". 
Geologii din LeninogoFsk — pri
mii descoperitori ai zăcămîntului 
— au hotărît să rămînă aici pînă 
la precizarea definitivă a bogății
lor subterane.

Iar metalurgiștii combinatului 
din Leninogorsk, aflînd despre a- 
ceasta descoperire, au început să 
construiască o mină la Tișinka. 
Zăcămîntul se află la cîțiva ki
lometri de Leninogorsk, în apro
pierea viitoarei mine trece calea 
ferată, iar ceva mai departe o șo
sea. Zăcămîntul parcă se cerea 
să fie exploatat. De aceea nu este 
de mirare că pe malurile rîului 
Tișinka a început să domnească 
o mare animație. In 1960 a apă
rut aici o așezare denumită, fi
rește, Tișinka.

La Tișinka s-a început și con
struirea primei mine care va livra 
materie primă combinatului din 
Leninogorsk.

Orașul Tișinka nu figurează 
deocamdată nici pe hărțile cele 
mai amănunțite ale Kazahstanu- 
lui. Dar în curînd pe unul din 
coturile rîului de munte va apă
rea un cerculeț și alături denu
mirea orașului. Iar pe documen
tele viitorului oraș se va putea 
citi inscripția — „întemeiat în 
I960".

O GARĂ NOUIĂ

într-o lume

—=*

Drumuri de otel duc de aici 
spre vilele din jurul Leningradu
lui, spre țărmul Golfului Finic și 
spre Finlanda vecină. Construită 
în 1870, mica clădire a gării Fin
landa s-a învechit. Recent, în lo
cul ei s-a construit una nouă. Sala 
principală, cu o suprafață de a- 
proape 1.200 m.p., este acoperită 
de o boltă monolită din beton 
armat. Pentru finisarea interioa
ră s-a folosit granitul, gipsul po- 
lisat, metalele. Această gară con
stituie ultima verigă din marele 
ansamblu arhitectonic care împo
dobește cheiurile Nevei la Lenin
grad.

r
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Candidați ai Frontului Democrației 
Populare In alegerile de la 5 martie

Problemele inuneii colectivului, 
în centrul atenției gazetei de perete

• PUBLICITATE

(Urmare din pag. l-a)

cumscripțiile electorale nr. 39, 
40, 41 și 42 ale orașului Petrila 
au fost propuși tovarășii Miiller 
Ludovic, inginer Balazs Tiberiu, 
medic, Nalvin Iosif, profesor și 
Melter Mihai, maistru. Candida
turile au fost aprobate în unani
mitate de adunarea populară.

Candidafi ai oamenilor 
muncii din Uricani
Și aici, ca și în celelalte loca

lități ale Văii Jiului, continuă să 
aibă loc adunări populare pentru 
propunerea de candidați în ale
gerile din 5 martie. In ziua de 
18 ianuarie un număr de peste 
250 oameni ai muncii din aceas
tă nouă localitate minieră s-au 
întrunit pentru a-și desemna can- 
rfjdații în alegeri.

Pentru circumscripția nr. 205, 
spre a fi aleasă în Sfatul popular 
al orașului Petroșani, a fost pro
pusă tovarășa Popa Teodora, me
dic. Candidatura a fost susținută 
cu căldură de numeroși vorbitori.

De asemenea, tovarășii Popa 
Teodora. Popa Victor, președintele 
sindicatului minier, Jelea Maria,

IN AJUTORUL MAMELOR
în cadrul circumscripției sanita

re de pediatrie din orașul Petrila 
munca curativo-profilactică și sani- 
tar-antiepidemică ocupă un loc im
portant. Cursurile F. G. P. A. S., 
„Școala mamei", conferințe, pre
cum și convorbirile organizate cu 
mamele au stat și stau în centru! 
preocupărilor personalului sanitar.

Plecînd de la principiul modern 
in medicină că mai ușor este a pre
veni deck a trata, circumscripția sa
nitară de pediatrie din Petrila se 
străduiește ca prin formele de e- 
ducație sanitară care îi stau la în- 
demînă să înarmeze mamele cu cu
noștințele necesare pentru menține
rea sănătății copiilor.

De remarcat interesul unor ti
nere mame ca Țiglaru Ileana, Во 
cor Magdalena, Vcncuciuc Viorica 
față de formele de educație sani
tară. Participînd la lecțiile „Școala 
mamei". la conferințele pe teme de 
educație sanitară, aceste mame și-au

Calitatea cărbunelui — mereu mai buaă
In perioada 3—17 ianuarie mi

nerii tuturor exploatărilor Văii 
Jiului au obținut succese însem
nate în creșterea producției de 
cărbune cocsificabil și energetic. 
S-au extras peste plan circa 3000 
tone de cărbune cocsificabil și 
circa 600 tone cărbune energetic. 
In același timp, minerii acordă 
o atenție mare calității produc
ției date. La Lonea de exemplu, 
cărbunele recepționat la prepara- 
ție a avut în această perioadă un 
procentaj de cenușă scăzut cu 1,6 
la sută față de norma admisă, iar 
la Petrila cu 0,8 la sută. Pentru 

’ faptul că la Aninoasa s-a dat căr
bune care avea un procentaj de 
cenușă redus cu 1,1 la sută, mi
nerii de aici beneficiază de o bo
nificație egală cu contravaloarea 
în lei a peste 300 tone de căr
bune. In ultimile două, trei zile

In Editura tehnici a apărut ;

ANA ELENESCU
-ч Nivel elementar, 56 pag. 2,50 lei

■ Lucrarea de față cuprinde o 
gauiă întreagă de diferite prepa
rate culinare — inclusiv dieteti
ce — care se pot face din cartofi. 
Fiecare rețetă din cele 120 conți
nute în lucrare a fost experimen
tată personal de autoare.

După ce se indică unele sfaturi 
practice necesare la pregătirea 
cartofilor, sînt date rețete privind 
prepararea salatelor, supelor, mîn- 
cărilor, budincilor, sufleurilor, 
preparatelor dulci etc. ■— toace 
avînd la bază cartofi. 

muncitoare, Ciobotaru Constantin, 
Martin Agneta, muncitoare și Bar
bu Gheorghe, gestionar, au fost 
desemnați să candideze pentru sfa
tul popular comunal din partea 
circumscripțiilor nr. 34, 14, 25, 
40, 32 și 35.

ȘT. EKART

La Petroșani
Miercuri după-amiază, sala 

mare a clubului central din Pe
troșani devenise neîncăpătoare. 
Numeroși mineri, ceferiști, cas
nice și funcționari s-au adunat 
aici spre a-și propune candidați! 
în alegerile ce vor avea loc la 5 
martie.

Propunerea ca tovarășul Ghiura 
Alexandru, muncitor măcelar, să 
fie candidat al F.D.P. în cir
cumscripția nr. 28 spre a fi ales 
deputat în Sfatul papular orășe
nesc regional Petroșani a fost în- 
tîmpinată cu vii aplauze. Deși tî- 
năr, tovarășul Ghiura Alexandru 
se bucură de multă prețuire.

In circumscripția electorală nr. 
29 a fost propusă candidată to
varășa Vinga Marla. In calitate 
de deputată, tovarășa Vinga s-a 
dovedit o bună gospodară a tre
burilor obștești.

lărgit cunoștințele în ce privește 
munca profilactică curativă. Acest 
lucru le folosește în apărarea sănă
tății micuților lor. S-a constatat că 
acele mame care participă la for
mele de educație sanitară își pot 
feri copiii de îmbolnăviri ori dacă 
boala s-a declarat, ascultând de 
sfatul medicului și colaborind cu 
acesta, tratamentul se aplică cu 
mai mult succes.

în privința antrenării tuturor ma
melor la „Școala mamei1- precum și 
la conferințele și convorbirile care 
se țin pe teme de educație sanitară, 
circumscripția sanitară de pediatrie 
de la Petrila își propune să lucreze 
în strînsă colaborare cu comitetul 
femeilor din orașul Petrila. Astfel, 
cu siguranță că și rezultatele mun
cii de educație sanitară vor fi mult 
mai îmbucurătoare.

SILVIA DOGARI!
medic pediatru Petrila

ide muncă și la mina Lupeni se 
extrage cărbune cu mai puțin șist 
vizibil în el. Dacă la 12 ianuarie 
media cenușii în cărbunele de 
Lupeni era de 36,2 la sută la 17 
ianuarie, acest procentaj a scă
zut în medie la 35,7 la sută.

Continuînd acțiunea rodnică 
începută pentru a da cărbune mai 
mult dar și de calitate corespun
zătoare, minerii vor beneficia și 
în ianuarie de importante boni- 
ticații pentru calitate, deci de în
semnate reduceri la prețul de cost 
al producției brute.

Neajunsuri care duc la pagube
De mai multe 

săptămîni, pe tera
sa unității T.A.P.L. 
nr, 48 — Uricani 
s-a format un ade
vărat depozit de 
ambalaje fi sticle 
goale (vezi clișeul^. 
Magazia unității, 
subsolul fi culoare
le care duc spre a- 
ceste încăperi sînt 
fi ele pline la re
fuz- Degeaba a in
tervenit gestionarul 
acestei unități în 
mai multe rînduri 
pe lingă depozitul 
I.C.R.A., sectorul

Lupeni, ambala
jele, butoaiele fi
sticlele goale tot nu s-au ridicat. 
Salariații unităfii n-au unde aranja 
marfa nou sosită I Tovarăful Pe
trescu Vasile, responsabilul depozi
tului I.C.R.A. — sectorul Lupeni 
a dovedit aceeași nepăsare fi față 
de alte unități cum sînt, de exem

(Unuare din pag. l-a)

an 4000 tone de cărbune peste 
sarcinile de'plan pe 1961.

Cu interes au fost citite de a- 
semenea . celelalte articole publi
cate la gazetă, deoarece fiecare 
dintre ele e axat pe cîte o pro
blemă actuală. Tovarășul Brașo- 
veanu Victor, președintele comi
tetului sindicatului, semnează ar

In fața gazetei
ticolul „Contractul colectiv pe a- 
nul 1961“ în care se scot în evi
dență importantele măsuri ce se 
vor lua în cursul anului 1961 pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale minerilor. 
Un alt material, semnat de tov. 
ing. Popianoș Dumitru, aduce la 
cunoștința colectivului măsurile 
preconizate în cursul anului 1961 
pentru dezvoltarea tehnicii noi 
la mina Lupeni în vederea ridi
cării productivității și ușurării 
muncii minerilor.

Cititorii gazetei de perete s-au 
obișnuit să facă cunoștință, prin 
intermediul articolelor publicate, 
cu metodele, experiența și reali
zările fruntașilor întrecerii, cu 
preocupările lor. Printre minerii 
.ș.i tehnicienii de frunte ai minei 
Lupeni, care scriu cu regularitate 
la gazeta de perete se numără mi
nerii fruntași Feher Vasile, Ghi- 
oaneă Sabin, Nagy Andrei ș. a. 
Gele mai multe materiale sînt 
consacrate muncii însuflețite ce se 
desfășoară în cadrul acestei ex
ploatări pentru ÎNDEPLINIREA 
ANGAJAMENTULUI COLECTI
VULUI MINEI DE A DA PESTE 
SARCINILE DE PLAN PE A- 
NUL 1961 CANTITATEA DE 
23.000 TONE DE CĂRBUNE, 
DE A OBȚINE UN RANDA
MENT DE 1,015 TONE PE 
POST, DE A REALIZA 800.000 
LEI ECONOMII LA PREȚUL 
DE COST. Colectivul de redac
ție asigură de asemenea publica
rea de materiale în sprijinul in
troducerii armării metalice la toa
te abatajele frontale, reducerii 
consumurilor specifice, în special 
de lemn, exploziv, îmbunătățirii 
calității cărbunelui — obiective 
importante ale minerilor din Lu
peni în anul 1961.

La gazeta de perete apar de a- 

plu, bufetele T.A.P.L. nr, 11 și nr. 
15 din orașul Lupeni. Nu s-ar pu
tea oare ca tovarășii din conducerea 
I.C.R.A. Lupeni printr-o mai bună 
organizare a muncii, să evite pe 
viitor astfel de neajunsuri care, în 
cele mai multe cazuri, duc la pa
gube însemnate ? 

semenea caricaturi și materiale 
satirice îndreptate împotriva ac
telor de indisciplină, a neglijen
tei și a altor lipsuri ce se ivesc 
în cadrul exploatării. Laboranta 
Găină Maria a fost criticată pen
tru lipsuri în muncă, în urma 
cărui fapt ea și-a luat angaja
mente de îndreptare. Recent, tov. 
Gaspar Ludovic, propagandist la 
un cerc al învăițămîntului de par- 

de perete „Minerul"
tid a fost criticat pentru faptul 
că nu s-a prezentat la ședința cer
cului de -mvățămînt.

Faptul că flecare articol publi
cat la gazetă este concret, com
bativ, servind unui scop princi
pal, anume îmbunătățirii activi
tății minei, mobilizării colecti
vului Ta îndeplinirea sarcinilor 
ce-i stau în față se datorește în
drumării permanente a colectivu
lui de redacție de către comite
tul de partid. Colectivul de re
dacție își desfășoară activitatea 
pe baza unui plan, întocmit în 
urma indicațiilor date de comi
tetul de partid, astfel îneît acest 
plan să îndrepte activitatea ga
zetei de perete spre principalele 
probleme care frămîntă colectivul 
minei. Tematica fiecărei ediții e 
discutată în colectiv, la comitetul 
de partid. Membrii de partid din 
conducerea minei, cu munci de 
răspundere, sînt solicitați să scrie 
la gazeta de perete. Materialele 
critice apărute sînt urmărite în 
privința eficacității.

Recent, comitetul de partid a 
luat măsuri ca gazeta de perete 
să-și îmbogățească tematica tra- 
tînd cu regularitate aspecte ale 
pregătirii alegerilor de Ia 5 mar
tie. Popularizarea realizărilor re
gimului democrat-popular, a vie
ții noi pe care o trăiesc minerii, 
precum și a candidaților propuși 
în alegeri spre a fi aleși în or
ganele puterii de stat, vor consti
tui o preocupare de seamă a ga
zetei de perete în perioada care 
urmează.

------ —=★=»--

Știri cultural©
(Urmare din pag, l-a)

Jiului, recenziile romanului Nedeia 
din Poiana Miresei, Am crescut cu 
tine Hunedoara, o seară literară 
pe tema : „Poeții cîntă patria noas
tră liberă" precum și 25 de lecturi 
în grup din revistele ; Femeia, Să- 
teanca, Tribuna și Flacăra.

In primele zile ale anului

La biblioteca clubului minier din 
Petrila, din zi în zi un număr tot 
mai însemnat de mineri vin să îm
prumute cărți pentru citit acasă. 
Astfel, de la începutul anului și 
pînă acum, la această bibliotecă 
s-au reînscris un număr de 320 ci
titori care au citit în scurtă perioa
dă peste 1200 de cărți.

Pentru atragerea cititorilor, colec
tivul acestei biblioteci a organizat 
recenzia cărții „Clocote", 10 dimi
neți de basm ți o seară de poezie.

Printre minerii care împrumută 
cărți de la această bibliotecă se nu
mără tovarășii Croitoru Gheorghe, 
Mibai Ștefan, Somogyi luliu. Ulti
mul a deschis fișă și pentru fiul său 
Ludovic, elev, în clasa a U-a.

ANUNȚ
Mîtne, 21 ianuarie se 

va deschide în Petroșani, 
Piața Victoriei prim ill 
magazin alimentar 
eu auto deservire din 
regiune.

Magazinul oferă
— On bogat sortiment de 
produse alimentare pre* 
ambalate;
— preparate din carne 
zilnic proaspete;
— bogat sortiment de 
produse lactate ;
— băuturi de calitate;

Magazinul va funcțio
na zilnic între orele 6,30- 
21,30 iar duminca de la 
7-12.

Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă:
„SCURTA CONVORBIRE" 

comedie în 3 acte 
de Valentina Levidova

— vineri 20 ianuarie 1961 la 
Teatrul de Stat Petroșani.

— sîmbătă 21 ianuarie 1961 
la clubul minier Uricani.

— duminică 22 ianuarie 1961 
la clubul minier Lupeni,

„BĂIEȚII VESELI11 
comedie în 3 acte 

de H. Nicolaide
sîmbătă 21 ianuarie 1961 la 

Teatrul de stat Petroșani. 
„CELEBRUL 702“ 
comedie în 3 acte 

de Al. Mirodan
duminică 22 ianuarie 1961 la 

Teatrul de stat Petroșani.

PR06RAM UE RADIO
21 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 10,30 „Pastel de 
iarnă" program de muzică ușoa
ră, 11,03 Muzică din operele com
pozitorilor sovietici, 12,00 Muzică 
populară din R. P. Polonă, 13,05 
Uverturi și potpuriuri din operete, 
14,00 Concert de muzică popu
lară romînească, 15,45 Actuali
tatea literară în revistele noas
tre, 16,15 Vorbește Moscova! 
17,45 Știința în slujba păcii, 
19,15 Concert popular. 20,00 Mu
zică vocală. 20,30 Muzică de 
dans, 21,'30 Balade și jocuri 
populare romînești. PROGRA
MUL II. 14,08 Muzică ușoară,
14.30 Din muzica popoarelor,
16.30 Melodii de muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 17,00 
Cîntă Lucia Stănescu și Alexan
dru Racolțea, 18,05 Vreau să știu 
(reluare), 18,25 Muzică din ope
rete, interpretate de mari cîntă- 
reți, 19,30 Pe teme internaționale,
20.30 Din creația compozitorului 
H. Mălineanu, 21,10 Muzică co
rală clasică, 21.35 Muzică de 
dans.

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

CINEMATOGRAFE
21 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Darclee; AL. SAHIA: Le
gea e lege; PETRILA: Lanțul; 
LIVEZENI ■ Telegrame; ANI- 
NOASA : Bădăranii; LUPENI: 
Balada soldatului; BĂRBÂTENI: 
Mama vitregă; URICANIDra
goste. (Responsabilii cinemato
grafelor Lonea, Vulcan și Grlvl-i 
dia n-au trimis programarea fil
melor pe luna ianuarie).
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Hotărîrea celei de a 14-a plenare 
а С. C. ai P. C. dwi Greeia

ATENA Î9 (Agerpres)
Ziarul ;,Avghi“ a publicat textul 

hotărîrii celei de-a 14-a plenare a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia despre situația politică din 
țară.

In hotătîre se subliniază că în 
ultimul timp în Grecia situația eco
nomică s-a înrăutățit continuu, a 
crescut costul vieții, au scăzut ve
niturile țăranilor, au crescut impo
zitele; s-a intensificat penetrația ca
pitalului străin în economia țării. 
Grecia este amenințată de a fi în- 
'robită din nou de către imperialis
mul german prin așa-numitul ajutor 
militar acordat Greciei de Germa
nia occidentală.

Ca răspuns la această politică 
a războiului rece, a dependenței și 
mizeriei poporului, oamenii muncii 
din Grecia intensifică lupta grevistă

Declapâțiile lui Stevenson
WASHINGTON 19 (Agerpres) 
Luînd cuvîntul la 18 ianuarie în 

cadrul ședinței Comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe Adlai Ste
venson; numit de noul președinte 
al S.U.A., Kennedy, în funcția de 
reprezentant al S.U.A. la O.N.U. 
a răspuns la unele întrebări ale 
membrilor Comisiei în legătură cu 
proiectata politică a guvernului 
Kennedy față de Republica Popu
lară Chineză. El a declarat că acor
darea dreptului legitim al R. P. 
Chineze la O.N.U. este inevitabilă 
și că incest lucru nu poate fi îm
piedicat".

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

Luptele greviste din Columbia
NEW YORK 19 (Agerpres)
în Columbia se desfășoară o 

puternică luptă grevistă ca urmare 
a înrăutățirii nivelului de trai al 
oamenilor muncii. La 16 ianuarie 
au declarat grevă muncitorii de la 
societățile de transporturi din ora
șele Ibague, capitala provinciei To- 
lima, și Armenia (provincia Cal- 
das). Continuă de asemenea greva 
din rețeaua de telecomunicații 
,.Marconi" declarată la 14 ianuarie. 

și mișcarea patriotică. Guvernul 
Karamanlis, arată C.C. al P.C. din 
Grecia, încearcă să înăbușe mișca
rea populară printr-o nouă ofensivă 
împotriva drepturilor și libertății 
poporului grec.

C.C. al P.C. din Grecia cheamă 
toate forțele patriotice din țară 
să intensifice lupta împotriva pla
nurilor revanșarzilor de la Bonn, 
împotiva creării de baze racheto- 
nucleare în Grecia și a dotării ar
matei grecești cu arma atomică^ 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare și lichidarea bazelor militare 
străine.

Plenara a adresat un mesaj cu
rajoșilor luptători pentru pace, de
mocrație și independență națională 
aruncați în închisori și deportați, a 
chemat ponorul grec să intensifice 
lupta pentru eliberarea lor.

Vorbind despre politica guvernu
lui republican al S.U.A. care a îm
piedecat admiterea R.P. Chineze în 
O.N.U., Stevenson a spus printre 
altele : „Un fapt evident este că 
în ultimii ani poziția noastră față 
de guvernul R. P. Chineze a fost 
inevitabil mai puțin sprijinită in 
O.N.U.". Trebuie, de asemenea; să 
recunoaștem și un alt fapt evident, 
a declarat Stevenson că este impo
sibilă încheierea vreunui acord de 
dezarmare fără participarea R. P. 
Chineze.

Guvernul a declarat greva ilegală 
și a trimis soldați să-i înlocuiască 
pe greviști. Ministerul Comunica
țiilor a dat publicității un comuni
cat în care anunță că se exami
nează problema sancționării greviș
tilor și a organizațiilor lor sindicale.

Muncitorii de la o altă mare so
cietate columbiană „Leonidas Lara 
and Sons Company" continuă de 
asemenea greva care s-a extins și 
la filialele societății din provincie.

Sosirea unei delegații 
comerciale a Turciei 

în U. R. S. S.

MOSCOVA 19 (Agerpres)
La 18 ianuarie a sosit la Mos

cova prima delegație comercială a 
Turciei de după război. Mazlum 
Ataman, conducătorul delegației a 
declarat că tratativele comerciale 
pe care le va duce la Moscova vor 
aborda o sferă largă de probleme 
ale schimbului de mărfuri între U- 
niunea Sovietică și Turcia.

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

Procesul clicii 
Bayar-Menderes

ISTANBUL 19 (Agerpres) — 
TASS transmite:

De peste trei luni pe insula Iassî- 
Ada continuă procesul intentat clicii 
lui Celal Bayar și Adnan Menderes, 
răsturnată de la putere în mai anul 
trecut.

Tribunalul a judecat deja aproxi
mativ zece procese. Majoritatea 
dintre ele au dovedit vina lui C. 
Bayar și A. Menderes și a altor 
fruntași. Acest proces va dovedi în
că odată în ce fel foștii guvernanți 
ai Turciei i-au lichidat pe cei ce 
s-au pronunțat împotriva regimului 
de violențe. în fața tribunalului vor 
compare 118 persoane. Pentru ma
joritatea dintre ele acuzarea cere 
pedeapsa cu moartea sau detențiune 
pe termen îndelungat.

S. U. A. intenționează să înăbușe 
cu forța armelor lupta iaoțienitor

HANOI 19 (Agerpres)
Intr-un interviu acordat unui co

respondent al Agenției Vietnameze 
de Informații; un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a calificat faptul 
că Statele Unite livrează elicoptere 
și avioane înzestrate cu mitraliere 
și rachete drept o dorință a S.U.A. 
de a extinde războiul în Laos și de 
a înăbuși cu forța armelor lupta 
laoțienilor pentru pace, neutralitate 
și înțelegere națională.

Acțiunile cercurilor agresive ale 
S.U.A., a spus acest purtător de 
cuvînt, reprezintă un amestec inso
lent în treburile interne ale Lao-

Interviul acordat de Ferhat Abbas 
ziarului „Al Ahbar"

CAIRO 19 (Agerpres)
Ziarul „Al Ahbar" publică la 19 

ianuarie interviul acordat de Ferhat 
Abbas, primul ministru al guver
nului provizoriu al Republicii Al
geria, unui corespondent al acestui 
ziar.

„Singura problemă pe care o pu
tem discuta în prezent cu Franța, 
a declarat Ferhat Abbas, este ca 
poporului algerian să i se acorde 
suficiente garanții pentru exercita
rea dreptului la autodeterminare. 
Aceste garanții trebuie să constea 
înainte de toate în aceea ca Fran
ța să-și retragă trupele din Alge
ria. Numai după aceasta în Alge
ria se va putea ține un adevărat 
referendum...

Existența în Algeria a 800.000 
soldați francezi și a administrației 
franceze constituie cea mai mare 
piedică în calea organizării unui 
referendum liber".

Răspunzînd la întrebarea cores
pondentului ziarului dacă după eșe

in Franța: Scade exportul de automobile^
PARIS 19 (Agerpres)
Intr-un comunicat special, socie

tatea „Renault", cea mai mare pro
ducătoare de automobile din Fran
ța, a anunțat la 18 ianuarie că pro
cedează la o nouă reducere a pro
ducției ca urmare a „întunecatelor 
perspective de export" și a reduce- 

sului și contravin acordurilor de la 
Geneva cu privite la Laos.

El a arătat în continuare că dacă 
S.U.A. nurși vor scoate jdin Laos 
avioanele și celelalte materiale mi
litare, precum și personalul lor mi
litar, acest lucru va putea avea con
secințe foarte grave pentru care răs
punderea va reveni Statelor Unite.

în încheiere purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
a subliniat că pentru normalizarea 
situației în Laos este necesar să se 
reia activitatea Comisiei internațio
nale cu privire la Laos, care tre
buie să țină legătura numai cu gu
vernul legal al lui Suvanna Fumma. 

cul tratativelor de la Melun a in
tervenit vreo schimbare în proble
ma algeriană, Ferhat Abbas a de
clarat : „Nu a intervenit nimic nou. 
Pînă acum generalul de Gaulle nu 
și-a schimbat poziția în problema 
algeriană".

Răspunzînd la întrebarea ce se va 
întîmpla dacă toate încercările de 
a se ajunge la un acord cu Fran
ța vor rămîne fără rezultat, Fer
hat Abbas a spus : „Vom continua 
lupta pînă cînd guvernul francez 
va deveni rezonabil".

Ferhat Abbas a spus de aseme
nea că „în viitoarea Republică Al
geriană democrată independentă 
toți cetățenii se vor bucura de drep
turi egale".

„Francezii care trăiesc în Algeria, 
a spus el, vor colabora cu alge
rienii. Problema persoanelor care 
vor să-și mențină cetățenia france
ză și totodată să locuiască în Alge
ria, ar putea să fie rezolvată prin 
tratative".

rii cererii pe piața internă. în ace
lași timp, societatea face cunoscut că 
muncitorii vor trece la săptămîna de 
lucru incompletă — șotnînd mai 
multe zile pe săptămînă — cu scă
derea salariului.

Anul trecut, din același motiv, 
au fost concediați peste 4.000 de 
muncitori de la „Renault", dar, a- 
rată comunicatul, „această măsură 
nu a fost suficientă și mai sînt ne
cesare și altele".

Comunicatul semnalează că cele 
mai grave scăderi au fost suferite 
de exportiil de automobile „Re
nault" în Statele Unite și Germa
nia occidentală.

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

P.S. din Japonia cere revizuirea 
politicii externe a guvernului

TOKIO 19 (Agerpres)
Partidul Socialist din Japonia. a 

cerut la 18 ianuarie ca ministrul 
Afacerilor Externe, Kosaka să exa
mineze știrea în legătură cu posibila 
trimitere în Laos a unităților ame
ricane care își au baza în Japonia. 
Totodată partidul socialist a cerut 
ca bazele americane din japonia să 
nu fie folosite pentru amestecul mi
litar în treburile Laosului.

In legătură cu situația din Congo
Demersul lui

NEW YORK 19 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 18 ianuarie, V. A. Zorin, re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
pe lîngă O.N.U., l-a vizitat pe 
Hammarskjoeld, secretarul general 
al O.N.U. și a făcut un demers 
în legătură cu faptul că Patrice 
Lumumba, primul ministru al Re-

După transferarea lui Lumumba în Katanga
ELISABETHVILLE 19 (Ager

pres)
Sălbatica transportare a primu

lui ministru Lumumba din închi
soarea unde era deținut ilegal s-a 
produs — după cum comunică 
France Presse — în unma faptului 
că „Ohambe însuși a stăruit pe 
lîngă Kasavubu ca primul minis
tru Lumumba să fie transferat 
în Katanga pe care o consideră 
un loc de detențiune mai sigur 
decît Thysville". Dar trădătorii 
poporului congolez se tem chiar 
și în Katanga controlată de ma
rionetele lui Ohombe și de colo
nialiștii belgieni: ei țin în secret 
locul unde a fost întemnițat Lu
mumba și ceilalți doi oameni po
litici căre au fost aduși odată cu 
el.

Anunțînd că „circulă informa
ții în sensul că Lumumba și cei
lalți doi deținuți se aflau într-o 
stare proastă la sosirea lor la Eli-

V. A. Zorin
publicii Congo, și alte personalități 
congoleze au fost dați pe mina co
lonialiștilor belgieni. V. A. Zorin 
a cerut în mod energic ca secretarul 
general al O.N.U. să ia toate mă
surile pentru eliberarea imediată a 
Iui Lumumba, Okito și Mpolo și 
pentru asigurarea securității lor 
personale.

sabetville", corespondentul agen
ției United Press International 
relatează că, potrivit unui z-von 
neconfirmat, Mpolo ar fi decedat.

La rîndul său, corespondentul 
agenției France Presse anunță că 
Lumumba va fi întemnițat la în
chisoarea de la Jadotville, situa
tă la aproximativ 100 km. de Eli- 
sabethville, unde el a mai fost 
deținut de autoritățile belgiene, 
înaintea conferinței de la Bruxel
les privitoare la independența 
Congoului.

Transferîndu-1 pe Lumumba în 
Katanga, trădătorii poporului con
golez vor să-l silească să dea o 
declarație care, după cum rela
tează agenția United Press In
ternational, „ar putea fi înregis
trată pe bandă de magnetofon 
pentru a fi transmisă trupelor din 
Manon, cerîndu-le să se retragă 
din nordul Katangăi".

Comandamentul O. 
să pună capăt

ACCRA 19 (Agerpres)
Ziarul nigerian „West African 

Pilot" publică Un articol de fond 
consacrat actualei situații din Con
go, în care condamnă activitatea 
comandamentului O.N.U. din Con
go.

Articolul arată că comandamen
tul O.N.U. nu dorește sincer să 
pună capăt luptei armate din Con
go și să normalizeze situația din 
această țară.

In prezent este absolut clar, scrie 
în continuate ziarul, că „nici pe Ka
savubu, nici pe Mobutu, nici pe

Timberlake pregătește o nouă lovitură
PARIS 19 (Agerpres)
Ambasadorul Statelor Unite Tim

berlake, pune la cale noi ciocniri 
în Congo, scrie : irul „Paris Presse 
L-Intransigent".

Ziarul arată că tocmai intrigilor 
lui Timberlake le datoresc S.U.A. 
îndepărtarea de la putere a primu
lui ministru Lumumba și apariția 
pe scenă a lui Mobutu.

Ce întorsătură au luat „succesele" 
lui Timberlake după o jumătate de 
an ? „Omul" din Leopoldville, 
„dictatorul" marionetă Mobutu, nu 
a îndreptățit speranțele ambasado
rului american. El s-a dovedit a fi

N. LJ. nu dorește 
luptei armate
Chombe nu îi îngrijorează foame
tea care a cuprins regiuni mari din 
republică. Ei se interesează numai 
de procurarea de puști și mitralieze, 
nu de procurarea de produse ali
mentare și de îmbrăcăminte pentru 
populația care suferă din cauza 
foamei".

Ziarul subliniază în încheiere că 
„situația creată impune acțiuni ener
gice din partea reprezentanților
O. N.U. în interesul populației con
goleze care are de suferit, fie re
chemarea lor din Congo".

un prost strateg și un și mai prost 
politician. Acum guvernul Lumum
ba controlează aproape o treime din 
teritoriul fostului Congo Belgian. 
Provincia Ecuatorială iese de sub 
influența lui Mobutu. Căpetenia re
belilor n-a putut să facă din ar
mată un instrument docil lui deși, 
după cum arată ziarul, el primește 
ajutor de la O.N.U. și de la Sta
tele Unite. în sfîrșit, o lovitură grea 
pentru Mobutu a fost înfrîngerea 
bandelor sale în provincia Kivu.

Congo se află în fața unei noi 
crize, scrie ziarul. Timberlake pre
gătește o nouă lovitură.

Partidul a cerut, de asemenea, 
ca guvernul japonez să sprijine re
luarea activității Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
în Laos.

• DELHI. La 18 ianuarie la 
Delhi s-a deschis conferința țări
lor Asiei și Africii în problemele 
transformărilor agricole la care 
participă 80 de delegații din 
22 țări asiatice și africane. Pe or
dinea de zi figurează problemele г 
rolul organizațiilor de fermieri, ro
lul cooperativelor, reformele agri
cole și campania de lichidare a 
foametei.

• TOKIO. La 18 ianuarie guver
nul japonez a dat publicității pro
iectul de buget pe exercițiul finan
ciar 1961—1962. Acesta se caracte
rizează prin creșterea cheltuielilor 
militare și prin sporirea poverii im
pozitelor. Proiectul de buget este 
întocmit pentru suma de 1.937 mi
liarde de yeni, sau cu 23,4 la sută 
mai mare decît bugetul precedent. 
El este cel mai umflat buget din 
întreaga istorie a Japoniei.

• KUALA LUMPUR. Referin-
du-se la știri din Kuala Lumpur, a- 
genția China Nouă anunță că in 
baza „legii cu privire la siguranța 
internă" guvernul Federației Ma- 
laieze a arestat zece fruntași pro
gresiști în statele Selangor și Sent- 
bilan. I
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