
1

agulroșu Anul XIII 
XVIII №. 3517

Vineri
3 februarie

1961
4 pag. 20 bani

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

In întîmpinarea alegerilor de la 5 martie
Casele alegătorului — 

centre ale agitației de masă
Un rol important în antrenarea 

maselor la pregătirea alegerilor 
de la 5 martie, cînd cei ce mun
cesc din patria noastră își vor a- 
lege reprezentanții în Marea Adu
nare Națională, în sfaturile popu
lare, îl are munca politică desfă
șurată în cadrul caselor alegăto
rului. Instalate în localuri cores
punzătoare, dotate eu aparate de 
radio, magnetofoane, cu bogat 

1 material tipărit, între care bro- 
, șuri, afișe etc., casele alegătoru
lui au toate condițiile pentru a 
desfășura o bogată activitate po 
litică.

Multe din casele alegătorului 
deschise în localitățile Vădi Jiu-

' desfășoară o activitate boga- 
. constituind adevărate centre 

ale muncii politice de masă în 
campania electorală. Desfășurîn- 
du-și munca pe bază de plan, co
lectivul casei alegătorului nr. 1 
de la Petrila, instalată în cadrul 
clubului muncitoresc, organizează 
zilnic programe atractive: expu
neri despre realizările regimului 
democrat-popular, programe artis
tice închinate alegerilor, discuții 
pe diferite teme legate de dezvol
tarea vertiginoasă a țării noastre 
pe făgașul socialismului, audiții 
colective la. radio sau de impri
mări pe benzi de magnetofon, în- 
tîlnirl între tineri și vîrstnici, în 
care se discută despre alegerile 
din trecut, despre lipsa de drep
turi și umilințele la care erau 
supuși oamenii muncii pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc. Zi
lele trecute, la această casă a a- 
’egătorului a avut loc o întîlnire 
.ntre tinerii care vor vota pentru 
prima oară și tov. Kovacs Mihai, 
pensionar, care le-a vorbit des
pre viața grea a oamenilor mun
cii din trecut, despre ^доагііе 
drepturi, libertăți și perspective 
de dezvoltare asigurate celor ti
neri de statul nostru socialist, 
ieri, casa alegătorului de la Pe
trila a găzduit formația cultural- 
artistică a clubului cultural din 

'Lupeni, care a prezentat în fața 
oamenilor muncii . un reușit pro
gram închinat alegerilor de la 5 
martie.

Asemenea manifestări bogate, 
care atrag zilnic sute de oameni 
ai muncii, au loc la multe alte 
case ale alegătorului din Valea 
Jiului. Casa alegătorului instala
tă în localul clubului central din 
■Lupeni constituie un adevărat 
punct de atracție pentru oamenii 
muncii. Seri literare consacrate 
alegerilor, concursuri pe teme le
gate de realizările regimului de
mocrat-popular, expuneri asupra 
unor evenimente internaționale, 
discuții despre luminoasele pers
pective pe care planul de 6 arii 
ile deschide dezvoltării patriei 
noastre, atrag un mare număr de 
oameni ai muncii.
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ÎN PRIMA LUNĂ A A-WLUI
ф Pe bazin s-au dat peste pian 3640 tone de cărbune coc- 
srficabil și 5031 tone de cărbune energetic; ф Randamentul 
mediu — 1,048 tone do cărbune pe post; ф La minele Pe

trila și Vulcan toate sectoarele peste plan.

încă din primele zile de muncă din acest ian, minerii Văii Jiului 
au arătat că sînt hotărlți să obțină succese mai mari decît în 1960. 
Zi de zi producția extrasă în luna ianuarie a fost mai mare decit 
sarcina de plan. La minele Lupeni și Vulcan au fost numeroase zile 
cînd s-a dat pentru fiecare post prestat mai mult de o tonă de căr
bune. Creîndu-și din timp condiții mai bune de muncă, bazate pe o 
mai rațională organizare și pe folosirea deplină a înzestrării teh
nice, minerii au obținut rezultate demne de laudă. IN IANUA
RIE S-AU DAT PESTE PLAN 8671 TONE DE CĂRBUNE. 
Toate exploatările, cu excepția minei Lonea și-au adus contribuția 
la acest prim succes în noul an. Minerii de la Petrila și Vulcan 
și-au întrecut planul la cărbune cu 4340 tone și, respectiv, cu 2538 
tone de cărbune. Trebuie menționat că la Petrila s-a realizat lin 
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în cabina de comandă din casa J 
mașinii de extracție a puțului « 
principal al minei Aninoasa, un • 
om minuiește cu pricepere manete-

j

♦
♦

Sînt însă case ale alegătorului •
ale căror colective nu folosesc din ; 
plin condițiile create pentru a ț 
desfășura o vie activitate poliți- j 
că în <____  r--c____ — o____  ...
De la deschidere și pînă la ance- j le. Privirea-i se plimbă atentă de 

la panoul indicator, spre tacho-

ara o vie activitate poliți- ♦ 
cadrul pregătirii alegerilor. »

putui acestei luni casa alegăto-, I 

rului instalată în localul cămi- * 
nului cultural din Livezeni nu a ’ 
avut plan de muncă și nici acti- > 
vitale. Responsabilul colectivului 1 
casei alegătorului, tovarășul Bă- ♦ 
descu Marin, precum și biroul or- ♦ 
ganizației de baiză de pe șantierul ♦ 
de construcții Petroșani, care răs-1 
punde de această casă a alegăto- » 
rului, au neglijat întocmirea pro- » 
gramului. In ziua de 30 ianua- T 
rie a fost stabilit ca aici să aiibă * 
loc o expunere urmată de un pro- j, 
gram artistic prezentat de echipa j 
artistică a cooperativei „Jiul". E- • 
chipa artistică s-a prezentat în '• 
ziua respectivă la casa alegăto- ? 
rului, dar aceasta era închisă.« 
Colectivul casei alegătorului, or,- » 
ganizația de bază de pe șantier, ? 
trebuie să tragă învățăminte din 4 
aceste lipsuri, să ia măsuri grab- * 
nice de îndreptare, să folosească 
experiența celorlalte case ale a 
legatarului din orașul Petroșani 
în cadrul cărora se desfășoară 
programe bogate. Mai rodnică ț 
poate fi de asemenea activitatea • 
caselor alegătorului din Lonea, ; 
Uricani. ’

Apropierea zilei alegerilor pune? 
în fața caselor alegătorului sar- i

*
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randament mediu de 1,240 tone pe post — cel mai bun indice 
bazin.

Un succes de seamă au repurtat minerii de la Lupeni, care au 
pus la dispoziția cocs ar йог hunedoreni 1385 tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan.

In fruntea luptei pentru îndeplinirea și depășirea planului s-au 
situat membri de partid ca Huniady loan, Ghioancă Sabin, Teodo- 
rescu Stancu, Cristea Aurel, Bartha Francisc, Bermdei Aurel, Toacă 
Ștefan și mulți alții.

Luna ianuarie a fost o lună a promovării progresului tehnic. 
Valea Jiului s-a îmbogățit cu noi utilaje de mare capacitate, mo
derne, aduse din Uniunea Sovietică și țările, prietene, cu inovații de 
mare valoare practică.

încurajați de succesele repurtate în ianuarie, minerii muncesc cu 
tot mai mult avînt. Prima zi de muncă din februarie s-a soldat 
pentru colectivele de la Petrila, Vulcan și Uricani cu noi depășiri 
de plan.

în comun în localitățile Văii Jiului
4graf. apoi la cablul puternic ce 

aleargă cu viteză uimitoare. Trei * 
semnale. Manetele acționează și' 
colivia se oprește cu mare preci
zie. Alt semnal și puternica ma
șină e repusă în funcție. Zeci și 
Zeci de curse se fac intr-un sin
gur schimb. Sute de vagonete goa
le gonesc spre adine, sute de va
gonete încărcate cu rodul muncii 
minerilor ies la suprafață. Pentru 
mecanicii de la cabina de coman
dă, munca aceasta Cere n mare 
răspundere. Și această răspundere

« 
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răspundere. Șt aceasta răspundere ț 
a dovedit-o și o dovedește din * 
plin- Kalath Adalbert, mecanicul ț

L1CIU LUCIA

(Continuare în pag. 3-a)
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Abia s-au afișat listele de alegători și numeroși oameni ai mun
cii din Petrila vin la casa alegătorului de la Clubul muncitoresc spre 
а Ie consulta. Tovarășii Smida Iosif și Albu Gheorghe, alegători din 
Petrila, au constatat cu bucurie că sînt trecuți pe liste.

Manifestînd o grijă permanentă 
pentru om și nevoile sale, statul 
nostru a acordat o importanță tot 
mai mare dezvoltării transportu
lui în comun în toată țara.

In localitățile Văii Jiului, cir
culă în prezent : 
ale întreprinderii 
șenești Petroșani 
ide călători.

Cu fiecaire an, 
buze al I.C.O. Petroșani și-a mă
rit capacitatea, fiind înzestrat cu 
autobuze moderne, confortabile 
care mijlocesc deplasarea călăto
rilor îh condiții bune.

In anul 1960 I.C.O. Petroșani 
a pus în circulație 10 autobuze 
noi, din care 4 autobuze de ulti
mul tip de fabricație TV2, iar în 
anul 1961 s-a preliminat punerea 
în circulație pe traseele mai soli
citate a încă 5 autobuze care vor 
fi achiziționate de întreprindere 
în cursul acestui an.

Extinderea transportului în co
mun în localitățile din Valea 
Jiului presupune însă un efort su
plimentar din partea personalului 
care deservește aceste autobuze, 
căruia i se cere să dea dovadă de 
conștiinciozitate în muncă, să 
privească cu mult spirit de răs
pundere îndatoririle ce-i revin de 
a asigura oamenilor muncii, care 
folosesc ca mijloc de transport 
autobuzele, o deservire promptă.

Nu poate fi negat faptul că mai 
există încă lipsuri, de care ne fa
cem vinovați noi, colectivul de 
conducere al I.C.O. Petroșani.

Sugestiile, indicațiile și sesiză
rile oamenilor muncii care folo
sesc autobuzele, au constituit pen
tru noi un sprijin prețios în mun
ca de înlăturare a lipsurilor, ce

zeci de autobuze 
i Comunale Oră- 

tiransportfrid mii

în aceste locuri în trecut n-a fost nimic*»
Pe malul Jiului, acolo unde s-a oprit sărăcăcioasa colonie muncitorească din Petroșani 

maidan, loc de depozitare a gunoaielor. De cîtva timp acest m aid an a dispărut așa cum a
era 
dis-un -------  ,

părut și locul viran din partea estică a cartierului ceferiștilor ce purta denumirea de „Calvaria". In 
locul lor s-au construit blocuri și locuințe individuale. Nouă blocuri muncitorești cu un etaj și cu cite 
patru apartamente se înșiră acum ca niște perle pe malul Jiului formînd strada „Stahanov". Iar 
locurile virane din „Calvaria" au răsărit zeci de locuințe individuale ce formează un nou cartier.

Vor ^..тти.,.

. le-am avut pînă acum. Vom 
ține seamă de acestea și de acum 
înainte și vom depune toate efor
turile pentru a satisface exigen
țele legitime ale celor ce muncesc.

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al autobazei pen
tru transportul în comun lupta zi 
de zi pentru mărirea rentabilită
ții acestei ramuri de deservire a 
populației', prin menținerea în 
circulație a mai multor autobuze 
a căror utilizare a depășit terme
nul stabilit. Prin aceasta se aduc 
însemnate beneficii întreprinderii.

De asemenea, se tinde ca auto
buzele aflate în exploatare, să fie 
siipuse periodic unui riguros con
trol tehnic și, printr-o întreținere 
corespunzătoare să li se asigure 
prelungirea termenului de utiliza
re în producție.

Pentru următorii doi ani, cu 
sprijinul organelor de resort, par
cul de deservire a transportului 
în comun în Valea Jiului va fi 
dublat. Se vor pune în circulație 
pe traseele mari un număr sufi
cient de autobuze, care vor lărgi 
posibilitatea deplasării oamenilor 
muncii în diferite localități, se 
vor asigura condiții tot mai bune 
de călătorie. Totodată s-a preco
nizat construirea unor stații pe 
distanțele dintre localități și chiar 
în interiorul orașelor, unde cel «e 
călătoresc cu autobuzele se vc^ 
putea apăposti împotriva intem
periilor. Cu sprijinul sfaturilor 
populare, aceste stații vor putea 
fi construite 
mite terenul 
într-un timp

Colectivul 
depune și pe viitor eforturi pen
tru a asigura minerilor și tutu
ror oamenilor muncii din Valea 
Jiului, constructori ai vieții noi, 
condiții de transport din ce în ce 
maf bune.

Й HAIDAU DUMITRU
§ inginer șef al I.C.O. Petroșani 
9
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acolo unde va per- 
ast'fel de construcții, 
cît mai scurt.
I.C.O. Petroșani va

T

Blocurile din strada „Stahanov" Citeva din locuințele individuale din cartierul „Calvaria"



2 STEAGUL ROȘU

ISTORIA NOUA
A PETRILEI

t л
I Istoria o scriu oamenii cu faptele lor; cu munca 
’ lor. Celui care trăiește aid in Valea Jiului alături у de mineri, teste prefacerile mari înfăptuite în ultimii 
І ani în această vale i se par firești, obișnuite. Mine- 
» rul de azi s-a obișnuit să nu mai vadă abataj fără 
♦ crațer, să umble bine îmbrăcat, să locuiască intr-un 
: apartament confortabil. Dar au fost și vremuri cînd 
ț Valea Jiului era pentru mineri o vale a plîngerii, un 
I iad în subteran.
J La Petrija se scoate cărbune de aproape un veac. 
T Viața și munca minerilor de aid n-a cunoscut însă 
J niciodată fapte ca cele aduse de anii puterii populare.

■> 4- -*■ -Л-

Prin grija partidului și guvernului aici au fost larg i 
dezvoltate și modernizate cele două mari unități ♦ 
industriale — mina și preparația -- au fost cons- * 
tiuite zeci de blocuri și case în șir pentru munci- f 
tori, cămine și cantine pentru cei tineri, club-cine- * 
niatograf, policlinică. An de an minerii și muncito- 
rii preparației din Petrila au obținut succese de • 
seamă în muncă, manifestîndu-și astfel atașamentul ‘ 
față de politica partidului nostru, recunoștința pen- * 
tru viața lor fericită de azi.

In pagina de față ne propunem să răsfoim cîteva * 
file din istoria nouă a Petrilei. *

Acolo unde bate inima orașului
Odată, tu zorile, sunetul sirenei urează harnicilor petrileni „Bună 

dimineața11-. Începe o nouă zi de muncă. Inima Petrilei, care face să 
vibreze munca in abataje fi galerii la suie de metri sub pămînt, în 
secțiile preparației continuă să bată. Cm fiecare lovitură de pichamer, 
cu fiecare vagonet scos la ziuă, cu fiecare vagon ce pleacă încărcat cu 
cărbune de sub preparație, inima aceasta bate. Bătăile ei le auzi în 
freamătul muncii, în duduitul compresoarelor, în clipocitul molcom al 
pompelor, le simți în valurile de cărbune ce aleargă pe jgheaburile 
de spălare.

Istoria nouă a Petrilei — a părții 
de jos a orașului cu acelaș nume 
~ a fost și este scrisă cu fiecare 
zi care a trecut de la eliberare în 
abatajele și galeriile minei, în sec
țiile marii uzine de preparare a 
cărbunelui. Și este bogată în fapte 
această istorie. Filele ei sînt bine 
cunoscute minerilor de azi care 
le-au scris cu hărnicia lor. Fi
lele noi au însă înaintea lor altele 
învechite de vreme, file de chin 
și mizerie din trecut, despre cate 
își mai aduc aminte doar minerii 
vîrstnici. Adesea ei povestesc tine
rilor pentru ca aceștia să cunoas
că trecutul întunecat și cunoscîndu-1 
■ă prețuiască cum se cuvine viața 
lor fericită de azi. Au dispărut de 
mult ventilatoarele de lemn minate 
de copii, vagonetele de lemn și 
drn&coapele de mină. Minerii bă- 
trini îți mai aduc aminte de groaz
nica nen<ocire din 1940 cînd și-au 
pierdut viața 50 de mineri din 
cauza lipsei totale de măsuri de 
protecție a muncii.

— Azi munca minerilor este si
gură și mereu mai ușoară, ne spune 
tov. ing. Nicorici Nicolae, șeful 
minei. Prin grija partidului și gu
vernului la mina Petrila se chel
tuiesc anual mari sume de bani pen
tru asigurarea protecției muncii mi
nerilor. Munca lor este ușurată de 
utilaje moderne, cu mare produc
tivitate.

Anul trecut au fost în funcțiune 
76 transportoare, 33 locomotive e- 
lectrice, 251 ciocane de abataj; 327’ 
perforatoare pneumatice și electri
ce, 12 compresoare, 46 pompe de 
mare capacitate, o freză sovietică 
SBM—3u, două mașini de încăr
cat în abataje tip GNL-30 M și al
tele. Transportul se execută cu mij
loace mecanice în proporție de 
100 la sută în abataje și de peste 
96 la sută pe galerii. An de an 
mina și-a mărit capacitatea de pro
ducție. In 1960, s-a extras din a- 
ba ta jele Petrilei cu 12 la sută mai 
mulț cărbune decît în 1955, ca ur

mare a creșterii productivității 
muncii. în 1955 s-a dat pentru fie
care post prestat în abataje cite 
2,365 tone de cărbune, iar pe ex
ploatare 0,717 tone, pentru ca anul 
trecut bilanțul să arate că în aba
taje s-a produs în medie cite 3,537 
tone de cărbune pe post iar pe ex
ploatare cite 1,1?9 tone de cărbune 
de fiecare post prestat. Compara
ția este edificatoare I

Toate aceste... file din istoria 
nouă, trebuie neapărat completate Cu 
încă una, aceea a Creșterii cîștigului 
mediu al minerilor. Prin grija par
tidului și guvernului nostru, mine
rii sînt azi retribuiți după munca 
lor rodnică. In 1955 cîștigul me
diu al muncitorilor era de 751 lei 
pe cînd anul trecut la mină s-a 
realizat în medie un cîștig de 
1.402 lei.

Ultima filă din istoria nouă a 
minei Petrila se scrie în aceste zi
le. Ea este deosebit de bogată. în 
ianuarie minerii și-au depășit pla
nul cu aproape 440 tone de căr
bune de bună calitate, pe seama

obținerii unui randament mediu 
de 1,240. tone cărbune pe post l

Anii de puternice prefaceri, anii 
democrației populare se văd grăi
tor și în succesele repurtate de 
muncitorii preparației. De la o uzi
nă mică, cu utilaje cu o uzură ma
terială și morală înaintată, lăsate 
moștenire de foștii patroni, de la 
o uzină care cu greu satisfăcea ne
voile minei Petrila, preparația de 
azi a devenit o uzină modernă, u- 
tiiată după cerințele tehnicii noi. 
Aici își trimit producția, mult spo
rită de la an la an, patru exploa
tări —' Petrila, Lonca, Aninoasa și 
parțial mina Vulcan. în ultimii ani 
preparația s-a modernizat, au fost 
mărite secțiile sale, s-a construit o 
uscătorie nouă. La baza succeselor 
lor, muncitorii și tehnicienii de aici 
au pus mecanizarea și automatiza
rea proceselor de producție, la 
care inovatorii și raționalizatorii au 
adus o importantă contribuție. A- 
mintim doar mecanizarea manipu
lării unor ventile, automatizarea 
indicării nivelului de încărcare în 
silozuri, automatele pentru luarea 
probelor de pe bandă etc.

Iată cîteva file din istoria nouă 
a Petrilei. Viața și munca oame
nilor de aici constituie un bogat 
material de inspirație. Fiecare fap
tă, fiecare succes al lor constituie 
o dovadă a trăiniciei și vigoarei 
regimului nostru, un prilej de mîn- 
drie pentru petrileni.

PR0Dll€TfVfrĂim
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odată cu primele tone de căr
bune care au fost extrase la Pe
trila aici s-a creat o așezare o- 
menească, una din coloniile crea
te de patroni, de capitaliști. O în
grămădire de case mici de .lemn, 
întunecoase și insalubre, asta era 
colonia petrilenilor din vremurile 
pentru totdeauna apuse.

In Petrila de astăzi viața e cu 
totul alta. Zeci de blocuri moder-

FĂURARII ISTORIEI SÎNT OAMENII
Gine din Petrila nu-1 cunoaște 

pe Sidorov Vasile, cine n-a auzit 
de faptele lui, de munca brigăzii 
sale! El a fost primul din Petrila 
care a preluat conducerea unei 
brigăzi cu rezultate mai slabe, 
brigadă pe care a ridicat-o în 
scurt timp La loc de cinste în în
trecerea socialistă. După exem
plul lui, alți și alți mineri au 
făcut la fel. Acum numărul bri
găzilor de mineri din Petrila ca- 
re-și îndeplinesc ritmic planul 
depășește 80 la sută din totalul 
lor. Sidorov Vasile, prin faptele 
sale a scris una din filele isto
riei minei Petrila.

Bartha Francisc, tînărul blond 
și cu privirea vioaie, conduce u- 
nul din cele mai mari frontale ale

minei. Dacă sectorul IV, unde 
muncește și-a depășdt planul în 
ianuarie cu peste 88Q tone de căr
bune, acest fapt se datorește și 
muncii harnicilor săi frontaliștl. 
Bartha Francisc este bine cunos
cut în Petrila și ca un gospodar 
de frunte, un om care tine la o- 
rașul său. luptă să-l vadă mai 
frumos. De aceea petrilenii i-au 
acordat o mare încredere propu- 
nîndu-I candidat în alegerile de 
la 5 martie.

Pe Heigh Iosif, pe maistrul 
Moldovan Traian, pe inginerul 
Florea Sabin de la preparație — pe- 
trilenli îl caracterizează la fel: 
oameni pricepuți și harnici.

Oamenii făuresc noua istorie a 
Petrilei. Gei peste 200 de îngl

Pentru ca viața tinerilor mineri de la Petrila si fie 
cit mai plăcută după orele de muncă, stetul nostru de
mocrat popular a investit sume imense în construcția

unui impunător complex social, format din două că
mine fi o cantină. 1N CLIȘEU: Sala de mese a 
cantinei miniere pata de a-si primi oaspeții.

neri și tehnicieni al minei și pre- 
paratiei, miile de mineri și mun
citori, zeci de inovatori care-și 
pun mintea la contribuție pentru 
a duce mereu înainte progresul 
tehnic, pentru a îmbunătăți tot 
mai mult munca lor și a tova
rășilor lor — iată făurarii noii 
Istorii a Petrilei.

Dar cei mai înflăcărați făuri
tori ai Petrilei noi stat comuniștii, 
luptători de frunte pentru ferici
rea tuturor. Dintr-o înaltă con
știință de comunist Sidorov a 
trecut să ajute brigada mai sla
bă, din aceeași conștiință Bartha 
Francisc s-a situat în fruntea 
multor acțiuni obștești. Comunist, 
om înaintat, inginerul Florea Sa
bin a conceput un sistem automat 
de luare a probelor de cărbune. 
De aceea multora din acești oa
meni le-au încredințat conducerea 
treburilor obștești, cu ei se mîn- 
dresc petrilenii.

ne, case în șir cu gust lucrate a- 
dăpostesc peste 1000 de familii de 
mineri. Alte zeci de familii lo- 
cuiesc în case proprii ridicate cu 
ajutorul statului.

In trecut de două, trei ori pe 
an multi mineri se muțau. 
Unde ? Unde vedeau cu ochii, iz
goniți de patronii hrăpăreți. Ș£ 
azi minerii se mută. Da. Se mu
tă... din casele mal vechi, cai 
vor fi demolate, în apartamente
le noilor blocuri.

O statistică arată că între 1955- 
1960 la Petrila s-au vîndut circa 
320 aparate de radio, Sifra aceas
ta nu reflectă însă întrutotul a- 
devărul. Trebuie menționat că 
multi mineri și-au cumpărat a* 
parate de radio din Petroșani, ba 
chiar și de lă București. Cei care 
n-au încă aparate proprii, au la 
dispoziție rețeaua de radioficare 
a orașului. înainte vreme mine
rii din Petrila și din celelalte lo
calități ale Văii Jiului abia aveau 
ce mînca de pe o zi pe alta. A- 
cum, salariile mari (la fel cu hăr
nicia lor) pe care le primesc le 
permit să-și cumpere mobilă fină, 
aragazuri, frigidere, să-și facă 
viata mereu mai frumoasă, să se 
poarte elegant îimbrăcați.

Aceasta este Petrila de azi, a* 
șezare cu oameni muncitori, care 
merg în pas cu vremurile noi.

ooocoocoooocoooo oooooooooooaoooooooooooooooooooooooaoooooooooooo
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С II F R E
• Anul trecut au funcționat in abatajele minei Petrila un 

număr de transportoare cu radete egal cu numărul celor 
funcționau la toate minele Văii Jiului, inclusiv 
în 1945.

• In 9 luni din anul trecut la mină s-au 
asigurarea protecției muncii peste 1.630.000 lei. 
fost cheltuite în același scop șl Ia preparație.

• Grija pentru oameni’ uncii se manifestă din plin. Anual, 
ma! bine de 1000 de mineri și muncitori de la preparație își 
petrec concediul de odihnă, unii împreună cu familiile lor, în 
stațiunile balneo-dimaterice. Minerilor pensionari li 
lunar pensii ce depășesc suma de 1.270.000 lei.

• In i960 s-au desfăcut la Petrila prin unitățile 
socialist, in comparație cu an ul 1955, cu 80 la sută 
pline, cu 69 la sută mai multă came, cu 136 la sută 
zarzavaturi, cu 134 la sută mai multe țesături de mătase, cu 
78 la sută mai multe confecții.

• Aproape 500 de tineri $1 tinere din Petrila stat încadrați 
în formațiile artistice, In cercurile culturale ale minei și pre

ce
mina Petrila,

cheltuit pentru 
Sume mari au

se acordă

comerțului 
mai multă 
mai multe

as мваай.
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ELISE1 GHEORGHE 
șeful secției organizatorice 
Sfatului popular al orașului 

regional Petroșani

ale

masă 
mare

Spre deosebire 
de organele admi
nistrative ale sta
tului burghez, care 
apără interesele de 
clasă ale burghe
ziei, asuprind și jefuind pe mun
citori și pc țăranii muncitori, sfa
turile populare, organe locale ale 
puterii de stat democrat-popularc 
luptă cu hotărîre pentru interesele 
oamenilor muncii din orășele și 
satele patriei noastre.

Sfaturile populare, fiind cea mai 
largă organizație de mase a oame
nilor muncii se sprijină în mutica 
lor de zi cu zi pe inițiativa și par
ticiparea maselor la rezolvarea tre
burilor gospodărești. Pentru strin- 
gerea legăturilor cu masele de ce
tățeni, sfaturile populare folosesc 
o mare diversitate de forme 
muncii organizatorice.

Munca organizatorică de 
cu cetățenii se desfășoară în
parte în circumscripția electorală, 
în fiecare circumscripție electorală 
sînt organizate comitete cetățenești 
la sate, iar în orașe comitete de 
străzi, respectiv de cartiere, care 
au în frunte pe deputatul circum
scripției respective.

Aceste comitete, organe de spri
jin ale sfaturilor populare, sînt în
conjurate de active largi. Mobili- 
înd masele de alegători la acțiuni 

obștești, ele aduc o contribuție de 
seamă la ridicarea gospodărească 
și la înfrumusețarea localităților 
din Valea Jiului. Cu sprijinul co
mitetelor cetățenești s-au amena
jat spații verzi de-a lungul Văii’ 
Jiului, s-au reparat șl întreținut 
drumuri și străzi, s-au executat ni
velări de terenuri, construcții de 
poduri și podețe, îndiguiri de ffiâ- 

' luri. La aceste lucrări efectuate 
în cursul anului 1960 au participat 
mii de cetățeni, reaiiaînd econo
mii în valoare de 2.440.000 lei, 
cu 1.430.000 lei mai mult decît in 
anul precedent.

La obținerea acestor realizări, э 
contribuție de preț au adus-o comi
tetele de cetățeni, în fruntea că
rora se află deputății Răscoleanu 
Petru din Petrila, Ionescu Virgil, 
din Bănița, Cotoț Iosif, din Vul- 
îan, Bora Aurel, din Iscroni ți al
ții-

Comitetele de cetățeni au un rol 
însemnat în întărirea legăturii sfa
turilor populare cu masele de ce
tățeni. La deputății care activea
ză în cadrul comitetelor de cetă
țeni, alegătorii vin cu numeroase 
propuneri pentru îmbunătățirea

Sarcini mobilizatoare In fața tineretului Văii Jiului
Recent a avut loc plenara lărgi

tă a Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani, care a analizat realizările 
obținute de tinerii Văii Jiului în 
îndeplinirea sarcinilor economice 
pe anul 1960, stabilind noi obiecti
ve în fața organizațiilor U.T.M., 
a întregului tineret din Valea Jiu
lui în privința înfăptuirii sarcini
lor sporite de plan pe anul 1961. 

. La plenară au participat tov. 
Ghioancă Victor, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, Pîi- 
nișoară Titus, secretar al comite
tului regional U.T.M. Hunedoara, 
activiști U.T.M., membri ai comi
tetelor orășenești și de mină 
U.T.M., numeroși tineri fruntași 
in producție și în munca patriotică.

Atât raportul prezentat în ple
nară de tov. Antal Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
LLT.M. cît și discuțiile purtate de 
numeroși participanți, au subliniat 
aportul prețios pe care l-a adus 
tineretul Văii Jiului la îndepli
nirea sarcinilor economice puse de 
partid pe anul 1960. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M. tinerii de la 
mine, din întreprinderi, de pe șan
tiere și din școli, cuprinși in 443 
brigăzi de producție și 325 brigăzi 
de muncă patriotică, au contribuit 
din plin la sporirea producției, 
productivității muncii la realiza
rea de cît mai însemnate econo
mii. Cele peste 30.000 tone cărbune 
extrase peste plan de brigăzile de 
tineret, cele 2.654 tone fier vechi 
colectate de brigăzile UT.M. de 
muncă patriotică, cei 2155.900 
lei ccuuouui remizate de tinerii 

activității sfaturi
lor populare a uni
tăților de deservi
re a populației. 
Astfel, în urma 
propunerilor venite 

de la cetățeni, sfaturile populate 
au luat măsuri pentru îmbunătăți
rea activității unităților comercia
le, lărgirea spațiului școlar, pen
tru extinderea iluminatului public, 
pentru dotarea căminelor* cultura
le cu baza matetială necesară des
fășurării unei bogate activități cul
turale în rîndul țăranilor munci
tori din satele Văii Jiului.

In viitor în fața sfaturilor popu
lare stau sarcini și mai însemnate. 
In centrul preocupărilor sfaturilor 
populare va trebui să stea mai 
ales modernizarea și înfrumuseța
rea localităților Văii Jiului. Pen
tru a-și îndeplini sarcinile ce le 
revin, sfaturile populare trebuie să 
întărească neîncetat legătura cu 
masele de cetățeni. în acest scop 
este necesară întărirea muncii orga
nizatorice de masă pentru atrage
rea Oamenilor muncii la gospodă
rirea treburilor obștești, folosirea, 
tuturor formelor organizatorice 
pentru activizarea maselor.

Alegerile din 5 martie a.c. tre
buie să ducă la îmbunătățirea sub
stanțială a activității comitetelor 
de cetățeni, a comisiilor permanen
te, a întregii munci organizatorice 
de masă.

n»<

CANDIDA TUL
(Urmare din pag. l-a)

am 
ex-

care de mai bine de 20 de 
lucrează numai la mașina de 
tracție a minei.

...E zî de repaus. La căminul 
cultural din Dilja Mare, locuitorii 
au umplut sala pînă la refuz. Au 
venit să-și desemneze candidatul 
de deputat pentru alegerile de la 
5 martie.

— Pe tovarășul Kalatb il pro
punem și pa dinsul ІІ vom alege 
cu toată dragostea — spuse un lo
cuitor. Din anul 1953 de cind 
l-am ales deputat ne face numai 
cinste.

La cuvînt s-au înscris mulți lo
cuitori din Dilja. Cu toții i-au 
susținut cu ‘ăh.ură candidatura ș\ 
au vorbit despre munca entuziastă 
a iov. Kalath pentru electrificarea

inovatori precum și alte realizări 
de seamă, reflectă entuziasmul cu 
care au participat tinerii din Valea 
Jiului la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice puse de partid pe anul 
1960.

Pe baza realizărilor obținute, ple
nara Comitetului orășenesc U.T.M. 
a stabilit sarcini noi, mobilizatoa
re în fața organizațiilor U.T.M. și
pfr pgș țyg OQ OO OO OftOP ffO

Plenara lărgită a comitetului 
orășenesc U.TM. Petroșani 
со cooooocooooocoococceoooooooo 

a întregului tineret din Valea Jiu
lui în vederea îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor de plan sporite 
pe anul 1961, măsuri care să ducă 
la sporirea contribuției tinerilor 
din Valea Jiului la înflorirea eco
nomiei noastre naționale.

Iată cîteva din sarcinile prevă
zute in planul de măsuri elaborat 
de plenară. Brigăzile de tineret de 
la exploatările miniere vor extra
ge 10.000 tone cărbune cocsifica- 
bil și 10.000 tone cărbune energetic 
peste plan. Realizarea de economii, 
prin reducerea prețului de cost, ră- 
mîne o sarcină ce trebuie să preo
cupe în mod deosebit fiecare bri
gadă de tineret, fiecare tînăr. Ple
nara a stabilit ca tineretul Văii 
Jiului să realizeze in cursul aces
tui an 3.300.300 lei economii prin 
reducerea prețului de cost și 
1.400.000 lei prin inovații.

Calea principală de sporire u 
contribuției tineretului ia creiterea

Intr-una din zilele trecute ing. Kovacs Emeric, șeful sectorului 1 
de la mina Vulcan a convocat pe brigadierul Bogdan Qheorghe, ing. 
mecanic Fărcășescu loan, mecanicul Keltz Victor $1 alții (In clișeu) 
și a avut cu ei o consfătuire.

— Sectorul a extras peste plan mai bine de 880 tone de cărbu
ne. Posibilitățile insă, a spus inginerul, sint mal mart. Putem să de
pășim planul lunar cu cel puțin 800 tone de cărbune.

Apoi cel prezenți au discutat sarcinile ce stan în fața sectorului.
----------------- O----------

Casele alegătorului centre
ale agitației de masă

(Urmare din pag. l-a)
clnl sporite. Manifestările care au 
loc în cadrul lor trebuie să de
vină mai numeroase, mai variate, 
spre a atrage un număr tot mai 
mare de oameni ai muncii. De a- 
ceea, la întocmirea programelor

D/LJENILOR
satului. Știu cu toții cit suflet a 
pus deputatul în această treabă. 
Mulți dintre ei au fost alături de 
el în toate acțiunile. Țăranii mun
citori au transportat cu vitele stil- 
pii, au săpat gropile, apoi au plan
tat cei 130 de stilpi, iar tn seara 
de 21 octombrie, cind, în casele 
dîljenilor s-a aprins pentru prima 
oară lumina electrică, bucuria tu
turor a fost mare y

— Sîntem convinși că tovară
șul Kalath ne va sprijini și de a- 
cum încolo — spuse minerul Că- 
linoiu 1. De aceea eu susțin cu 
toată căldura ca în circumscrip
ția orășenească nr. 36 Petroșani să 
candideze pentru alegerile de la 
5 martie tov. Kalath Adalbert.

Ultimele cuvinte ale minerului 
Călinoiu au fost acoperite de ro
pote de aplauze.

producției și realizarea de econo
mii o constituie întărirea activită
ții brigăzilor de tineret și a postu
rilor utemiste de control. Brigăzile 
de tineret din sectoarele miniere 
cît și din celelalte unități econo
mice. s-au dovedit forme avansate 
de organizare a tineretului în pro
cesul de producție. In Valea Jiu
lui, la minele Lupcni, Vulcan și 
Petrila îndeosebi, sînt brigăzi de 
tineret care rămîn sub plan, fapt 
ce dovedește că nu toate organi
zațiile U.T.M. se preocupă cu gri
jă de îndrumarea brigăzilor de 
tineret. Ridicarea tuturor brigăzi
lor de tineret la nivelul celor frun
tașe este o sarcină primordială cc 
stă în fața organizațiilor U.T.M, 
Ele trebuie să îndrume de aseme
nea cu mai multă grijă posturile 
utemiste de control, asigurînd ca 
acestea să-și îndeplinească rolul 
de mobilizator al tinerilor la des
coperirea rezervelor interne și folo
sirea în scopul reducerii prețului 
de cost.

Plenara a cerut organizațiilor 
U.T.M. de la exploatările miniere, 
din întreprinderi ca alături de or
ganizațiile sindicale să acorde o ■ 
deosebită atenție participării tine
rilor la întrecerea socialistă, care 
să aibă drept obiectiv îndeplinirea 
sarcinilor economice sporite pe a- 
nul 1961, îmbunătățirea continuă a 
calității producției. în anul 1961 
numărul tinerilor participanți la 
întrecerea socialistă, va crește la 
peste 13.000.

O sarcină principală pusă de 
partid în fața organizațiilor.

ținut seama de experiența 
alegătorului cu o actlvita-

trebuie 
caselor 
te bogată, spre a se include ma
nifestări care să atragă la pre
gătirea alegerilor toate catego
riile de cetățeni. In curînd, în Va
lea Jiului vor începe să se des
fășoare înt Uniri Ie între candidați 
și alegători și multe dintre ele 
vor avea loc în cadrul caselor a- 
legătorului. Pregătirea acestor în- 
tîlniri, trebuie să stea în centrul 
atenției colectivelor caselor ale
gătorului. S-au afișat listele de 
alegători pe baza cărora oamenii 
muncii își vor exercita dreptul de 
vot la 5 martie. Agitatorii de la 
casele alegătorului trebuie să in
vite oamenii muncii să verifice 
(dacă au fost trecuți pe aceste lis
te, să le dea explicații cu privire 
la ce au de făcut în cazul cînd 
sînt omiși de pe liste sau constată 
erori.

Organizațiile de partid care 
răspund de activitatea caselor a- 
legătorului sînt datoare să ridice 
activitatea acestora pe o treaptă 
superioară, să mobilizeze, prin 
ele, precum și prin celelalte mij
loace ale muncii politice, masele 
largi de oameni ai muncii la pre
gătirea cu succes a alegerilor de 
la 5 martie.

U.T.M. în perioada actuală este 
mobilizarea tinerilor la ridicarea 
continuă a calificării lor profesio
nale, la însușirea tehnicii noi, ast
fel ca pregătirea lor să corespundă 
nevoilor legate de introducerea 
tehnicii și tehnologiei avansate. 
Anul trecut în Valea Jiului au par
ticipat peste 2.000 de tineri la di
ferite cursuri de ridicare a califi
cării lor profesionale, cifră care, 
așa cum a apreciat plenara comi
tetului orășenesc U.T.M., nu e pe 
măsura posibilităților. In anul 1961 
în Valea Jiului vor funcționa 200 
cursuri de ridicare a calificării ca
re vor cuprinde 4.800 tineri.

In ultimii ani, munca patriotică 
a tinerilor din Valea Jiului a luat 
o amploare tot mai mare. Pentru 
anul 1961 plenara comitetului 
U.T.M. a prevăzut pentru tinerii 
brigadieri ai muncii patriotice o- 
biective cu mult sporite față de 
1960. în acest an brigăzile de mun
că patriotică al căror număr va 
crește cu încă 100, vur colecta 
3.257 tone fier vechi, vor curăța 
984 ha pășune, vor împăduri o su
prafață de 159 ha. teren forestier, 
vor moderniza și repara. 15 km. 
drumuri, realizînd o economie de 
2.005.Q00 lei.

Pentru înfăptuirea tuturor obiec
tivelor economice ce stau în fața 
tineretului în cursul .anului 1961 
este necesară îmbunătățirea conti
nuă a muncii politico-educative des
fășurată de organizațiile U.T.M. 
întregul tineret al Văii Jiului trej 
buie mobilizat activ alături de toți 
oamenii muncii la îndeplinirea sar
cinilor economice pe anul 1961.

L DUBEK

• PUBLICITATE
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" 
prezintă: 

„SECUNDA 58" 
pietă în 3 acte, 4 tablouri 

de Dorel Dorian 
Regia artistică: M. Șoma 
Scenografia: Emil Moise 

SIMBATA 4 ȘI DUMINICA 
5 FERBUARIE, orele 19,30 
în sala Teatrului de stat 
Petroșani.

I anunț! 
î întreprinderea Comunală î 
j Orășenească Petroșani tele- T 
« fon 541, 544 și 335, execută I 
J pentru sectorul socialist și î 
Ф particular lucrări noi și de * 
î reparații Ia instalațiile inte- x 
Z rioare de apă, canal și elec- i 
J tricltate, in toate localitățile J 
« din Valea Jiului. a
a Lucrările mai sus indicate a 
J pentru particulari se vor pu- ♦ 
a tea executa și cu plata în Z 
♦ rate lunare. j
TT7ÎT iilili i'TTTȘs ITTTTTT

t

I ■

11

10 aienflt doâtorllor |
11 pBstarilor iponitl s
Comitetul filialei de vini- 

toare șl pescuit sportiv — Pe- • 
t roș ani anunță pe membrii i| 
vînători și pescari ai filialei ii 
că VIZA PERMISELOR DE ij 
VINATOARE A ÎNCEPUT 'І 
Șl DUREAZA PINA LA 28 І 
FEBRUARIE A. C„ iar VIZA : 
PERMISELOR DE PESCUIT ІІ 
SE EFECTUEAZĂ PINA LA «
I MARTIE 1961.

Toți membrii vînători și il 
pescari care doresc să-și re*- ■■ 
înnoiască permisele pe anul i'j 
1961 sînt invitați să se pre* ji 
zinte la biroul filialei pentm ii 
viza permiselor.

Se atrage atenția asupra :■ 
faptului că în anul I960 la un (; 
număr de membri vînători nu ••
II s-au mai aprobat permise ■
din cauză că nu s-au prezea- j 
tat la timpul prevăzut la • 
viză. :

PftDDRAM DE RADIO
4 februarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Gîntece și jocuri popu
lare romînești, 9,30 Cîntece din 
țări prietene, 10,30 Inttenpreți de 
muzică ușoară, 11,03 Muzica din 
opere, 12,00 Muzică populară ro- 
mîneascâ, 13,05 Arii și duete din 
operete, 16,15 Vonbește Moscova! 
17,15 Cîntece de dragoste, 17,45 
Știința în slujba păclii, 18,00 
Transmisie din Studioul de con
certe, a concertului orchestrelor 
de muzică populară și de estradă 
ale Radlotelevteiunii. 20,40 Muzi
că de dans, 21,30 Concert de mu* 
zică populară romTnească, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 14,08 Muzică ușoară, 14,30 
Muzică populară romînească, 
15,25 Cîntă corul de Stat „Gavril 
Muzlcescu" al Filarmonicii din 
lași, 16,30 Muzică ușoară, 17,Q0 
Cîntă îolanda Mărculescu $1 M>- 
hail Știrbei. 17,30 Cronică elec
torală/ 18,05 Vreau să știu (re
luare), 18,25 Tnterpreți ai muzi
cii de operetă, 19.30 Pe teme in
ternaționale. 20,30 Muzică ușoară 
de compozitori romîni și sovietici, 
21,10 Cîntece de alegeri și jocuri 
populare, 21,35 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
4 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Discipolul diavolului; AL. 
SAHIA: Pe cărările junglei; LI- 
VEZENI : Edes Anna; ANIN'O' 
SA: O zi de odilmă; LUPEN1: 
Oameni cu aripi; BARBATEM: 
Părinți și copii; UR1GANI: $* 
prețuim iubirea.



STEAGUL' ROȘU

Dectaraflu guvernului Republicii Congo
CAIRO 2 (Agerpres) — TASS 
Reprezentanța la Cairo a guver

nului legal congolez a difuzat o 
declarație a guvernului Republicii 
Congo, adoptată la ședința care a 
avut loc la 31 ianuarie la Stan
leyville, sub președinția vicepreșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Congo, A. Gizenga.

Declarația cuprinde cinci părți, 
în prima parte, intitulată „Pro
blema militară” se spune : „Apelul 
adresat belgienilor de Kasavubu, 
Chombe, Kalonji; crearea așa-nu- 
mitei legiuni străine europene, a- 
ducerea de mercenari europeni pe 
pămîntul congolez în văzul și cu 
șfciea conducătorilor militari și ci
vili ai O.N.U., folosirea continuă 
a avioanelor, echipajelor și armelor 
belgiene pentru săvîrșirea de agre
siuni în Congo au stîrnit indignare 
generală atît în cercurile congole
ze oît și în toate cercurile africa
ne și internaționale. Crearea sub o- 
blăduirea lui Kasavubu, Kalonji 
și Chombe a așa-numitului stat 
major general congolez — care es
te de fapt un stat major belgiano- 
franco-german — în scopul săvîrși- 
rii unei agresiuni militare împotri
va provinciilor Kivu, Katanga de 
nord și Orientală este o mărturie 
clară a subminării autorității 
O.N.U. în Congo și a încălcării 
Cartei O.N.U.”.

Guvernul Republicii Congo, cate 
este reprezentantul oficial al po
porului congolez, cere tuturor po
poarelor iubitoare de pace din Iu
rte, cărora le este scumpă pacea 
și dreptatea, să condamne agresiu
nea belgiană în Congo. Declarația 
cere îndeosebi cu insistență țărilor 
africane să acorde ajutor direct și 
multilateral guvernului legal, care 
se află la Stanleyville, pentru ca 
acesta să poată restabili pacea, or
dinea, unitatea, legalitatea și inte
gritatea Republicii Congo.

In cea de-a doua parte a decla
rației, intitulată „Politica externă, 
relațiile economice și comerciale”, 
guvernul Republicii Congo reafir
mă că politica sa externă se bazea
ză pe principiile neutralității pozi
tive. „Congo aparține congolezilor, 
se spune îir declarație. Congolezii

sînt cei cărora trebuie să le apar
țină bunurile și bogățiile naturale 
ale țării. Congo este o parte a 
marii familii africane și nu trebuie 
în nici un caz să fie transformat 
intr-un cîmp de luptă între vest 
și est... Guvernul Republicii Congo 
dorește să ducă tratative cu toți 
cei care ar putea să-i acorde aju
tor în exploatarea bogățiilor pămîn- 
tului și ale subsolului său pe calea 
acordării de împrumuturi și aju
tor tehnic. Aceste tratative trebuie 
să aibă loc în conformitate cu 
uzanțele internaționale, în scopul 
semnării unor acorduri economice 
și comerciale, necondiționate din 
punct de vedete politic. Membrii 
guvernului Republicii Congo con
tinuă să rămînă singurele persoane 
competente pentru a duce tratative 
cu guvernele, societățile și organi
zațiile din alte țări”.

în partea a treia a declarației, 
intitulată „Poziția față de Belgia”, 
se spune că Belgia poartă princi
pala răspundere pentru situația 
creată în Congo. Țările care spri
jină politica de diversiuni și dis
trugeri dusă de guvernul Belgiei, 
au devenit niște jandarmi care a- 
pără interesele monopolurilor in
ternaționale și creează o primejdie 
de moarte pentru independența și 
libertatea întregii Africi.

în partea „Poziția față de 
O.N.U.” se spune : „O.N.U. care 
este o organizație creată pentru a- 
sigurarea păcii și securității inter
naționale, a fost folosită în Con
go pentru ațîțarea războiului și 
primejduirea securității naționale și 
internaționale. Nu constituie pen
tru nimeni un secret faptul că re
prezentanții O.N.U. în Congo înde
plinesc directivele altora, nu direc
tivele formulate în hotărîrile Con
siliului de Securitate și Adunării 
Generale a O.N.U. Salutăm cu oa
recare optimism schimbarea condu
cerii în S.U.A. Sperăm din toată 
inima că noul președinte al S.U.A., 
John Kennedy, va înțelege că pres
tigiul Occidentului poate fi salvat 
numai .Iacă .Africa va fi complet 
eliberată și va rămîne departe de 
războiul rece și de concurența din
tre cele două blocuri mondiale”.

în continuare declarația sublinia
ză că singurul reprezentant legal 
al Republicii Congo la O.N.U. es
te membrul guvernului legal al 
Congoului care a fost investit cu 
aceste 
din 2 septembrie 1960 a Consiliu
lui de Miniștri al Congoului. De 
aceea guvernul Republicii Congo 
însărcinează pe reprezentantul său 
legal să plece la New York, să-și 
ocupe locul la O.N.U. și să stabi
lească contacte oficiale 
zentanții noului guvern 
In curînd, se spune în 
guvernul congolez legal 
mete reprezentanți în diferite țări 
pentru a duce tratative preliminare 
cu privire la încheierea unor acor
duri economice și de altă natură 
între aceste țări și Republica Con
go-

In ultima parte a declarației se 
arată că guvernul congolez va face 
tot posibilul pentru a obține în 
cel mai scurt timp eliberarea pri
mului ministru Patrice Lumumba 
și a tuturor miniștrilor și membri
lor parlamentului congolez și a res
tabili activitatea normală a orga
nelor legale ale țării în scopul li
chidării actualei crize.

Guvernul brazilian 
transatlanticului

O

Scrisoarea adresată de reprezentantul 
R. S. Cehoslovace ia 0. N. U. 

președintelui Consiliului de securitate
NEW YORK 2 (Agerpres)
Reprezentantul permanent al 

R.S. Cehoslovace la O.N.U.; Kurka, 
a adresat,- din însărcinarea guver
nului său, președintelui Consiliului 
de' Securitate o scrisoare în care 
se spune că în urma intervenției 
și a amestecului direct al Belgiei 
sprijinită întru totul de statele 
N.A.T.O., în treburile interne ale 
Republicii Congo, în ultima vreme 
situația din această țară s-a înrău
tățit simțitor.

Guvernul cehoslovac cere să se 
ia măsuri urgente în legătură cu 
Congo și propune printre altele, 
dezarmarea trupelor lui Mobutu, 
Chombe și Kalonji și retragerea 
personalului civil și militar belgian

din Congo, eliberarea din închi
soare a primului ministru Patrice 
Lumumba și a celorlalți reprezen
tanți legali ai poporului congolez, 
restabilirea activității libere a par
lamentului congolez legal ales și a 
guvernului central al Republicii 
Congo.

In încheierea scrisorii se subli
niază că secretarul general Ham- 
marskjoeld și comandamentul tru
pelor O.N.U. nu trebuie să mai 
joace rolul de apărători și adepți 
ai colonialiștilor și marionetelor lor 
din Congo întrucît situația care s-a 
creat în prezent în această repu
blică amenință cauza menținerii 
păcii nu numai în Africa ci și în 
întreaga lume.

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

Scumpirea medicamentelor și a asistenței 
medicale în Anglia

a infor- 
despre 

medica-

LONDRA 2 (AgerpresO 
La 1 februarie guvernul 

mat Camera Comunelor 
scumpirea substanțială a 
mentelor și a asistenței medicale.

Cu începere de la 1 martie me
dicamentele prescrise de medicii 
care lucrează în rețeaua naționa 
lă a ocrotorii sănătății vor costa 
de două ori mai scump. Începînd 
din luna iulie a.c. cotizațiile mun
citorilor și funcționarilor pentru o- 
crotirea sănătății se vor majora cu 
un shilling pe săptămînă. Se ma
jorează de asemenea costul prote
zelor dentare, ochelarilor etc. In- 
formînd despre această hotătîre a

guvernului, Powell ministru sănătă
ții a pretins că sporirea costului a- 
sistenței medicale ar fi necesară 
pentru îmbunătățirea sistemului o- 
crotirii sănătății, 
lor sale, această 
duce în exercițiul 
1962 aproximativ 
sterline.

Deputății laburiști au primit in
formarea făcută de Powell cu ex
clamațiile de „rușine". Deputatul 
laburist Strauss a cerut demisia lui 
Powell. Deputata laburistă Mar
garet Herbison a spus că noua ma
jorare va lovi cel mai mult pă
turile populației cu venituri mici.

Potrivit calcule- 
majorare va a- 
financiar 1961 — 
50 milioane lire-

împuterniciri prin hotărîrea

----o----

cu repre- 
al S.U.A. 
declarație, 
își va tri-

RECIFE 2 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Recife (Brazilia) al agen
ției France Presse, în legătură cu 
sosirea în acest port a transatlan
ticului portughez „Santa .Maria”, 
generalul Humberto Delgado, lide
rul opoziției portugheze a declarat 
la 1 februarie că intenționează să 
oprească pe bordul transatlanticu
lui întregul echipaj al acestuia, du
pă ce pasagerii vor fi debarcați la 
Recife.

O

studiază problema 
„Santa Maria“

Corespondentul anunță de ase
menea că președintele Braziliei, 
Janic Quadros va convoca o ședin
ță a guvernului pentru a stabili 
cum trebuie tratat transatlanticul 
„Santa Maria”.

Amiralul Diaz Fernandes, co
mandantul regiunii maritime milita
re Recife, a declarat că guvernul 
brazilian studiază problema transa
tlanticului „Santa Maria” din punct 
de vedere politic și că deocamdată 
nu s-a luat nici o hotărîre.

Trupe sud-vietnameze în ajutorul 
Nosavan-Oumclicii rebele

Contrar năzuințelor 
poporului 

din Ruanda Urundi 
și hotărîrilor O.

CAIRO 2 (Agerpres) 
Comentînd știrea cu 

așa-zisa 
Ruanda 
Belgiei, 
general 
nent al 
al țărilor Asiei și Africii, a de
clarat reprezentanților presei : A- 
ceastă acțiune a imperialiștilor bel
gieni urmărește scindarea unității 
teritoriului Ruanda Urundi. Belgia 
continuă să-și concentreze forțe 
armate pe acest teritoriu, folosin- 
du-1 ca bază de sprijin pentru lup
ta împotriva guvernului legal al 
Republicii Congo în frunte cu Pa
trice Lumumba. Toate aceste ac
țiuni ale imperialiștilor belgieni 
sînt în contradicție cu năzuințele 
poporului din Ruanda Urundi și cu 
hotărîrile O.N.U.

Popoarele Asiei și Africii, a sub
liniat Sibai, declară că sprijină cu 
hotărîre poporul din Ruanda Urun
di în lupta sa împotriva folosirii 
acestui teritoriu de către imperia
liști ca bază pentru înăbușirea miș
cării de 
fricane.

N. U.

privire la 
teritoriului 
sub egida

proclamare a 
ca republică

Yussef Es-Sibai. secretarul 
al Secretariatului perma- 
Consiliului de solidaritate

eliberare a popoarelor a-

HANOI 2 (Agerpres)
Agenția Vietnameză de Infor

mații relatează că la 31 ianuarie 
colonelul Ha Van Lau, conducăto
rul misiunii de legătură a coman
damentului suprem al Armatei 
Populare Vietnameze, a adresat Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control în Vietnam un me
saj în care sînt aduse noi dovezi 
că în Laos au fost trimise trupe 
sud-vietnameze pentru a da aju
tor clicii rebele Fummi Nosavan— 
Boun Oum.

în mesaj se arată că la sfîrșitul 
lui decembrie 1960 și la începutul 
lui ianuarie 1961, autoritățile sud- - 
vietnameze au trimis în Laos mai 
multe subunități care, începînd de 
la 17 ianuarie 1961, întreprind o- 
perațiuni împotriva patrioților din 
Laos în regiunile din apropierea 
frontierei dintre Vietnamul de sud 
și Laos în părțile de est și nord- 
est ale provinciei Savannakct și 
Saravan din Laosul de sud. Solda- 
ții sud-vietnamezi dau foc satelor 
laoțiene, ucid și arestează locuitori, 
batjocoresc femei.

Potrivit postului de radio „Vo
cea Laosului”, trupele guvernului 
laoțian legal și unitățile de luptă 
Patet Lao care au distrus la 29

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

ianuarie postul de pază de la est 
de Luang Prabang, au luat prizo
nieri un locotenent și cîțiva sol
dați din armata sud-vietnameză.

Trupe sud-vietnameze, se spun- 
în mesaj, se află și în alte regim, 
din Laos.

. în mesaj 
ternaționale 
gență aceste 
acordurilor 
ceară autorităților sud-vietnameze 
să-și retragă unitățile de luptă în- 
cetînd de a mai da ajutor rebeli
lor laoțieni.

se cere Comisiei in
să examineze de ur- 
cazuri de încălcare a 

de la Geneva și să

împotriva bazelor de arme 
atomice în Norvegia

OSLO 2 (Agerpres)
în Norvegia a început campania 

pentru strîngerea de semnături pe 
Apelul adresat Stortingului și gu
vernului, în care se cere ca pe te
ritoriul Norvegiei 
truiască baze de 
Campania pentru 
semnături a fost 
grup de cunoscuți 

eții politice și publice din 
gia.

să nu se cons- 
arme atomice 

strîngerea 
inițiată 
fruntași

d 
de un 
ai vie- 
Norve-

4

O nouă devalorizare a hwanul-ui 
sud-coreean

SEUL 2 (Agerpres)
Corespondentul din Seul al A- 

genției United Press international 
anunță că guvernul Coreei de Sud 
a hotărît o nouă devalorizare a 
monedei naționale, hwanul, cu 30 
la sută, începînd de la 2 februarie.

-= ------ д - -

Aceasta este a doua devalorizare 
a monedei sud-coreene de la 1 ia
nuarie 1961.

Potrivit corespondentului ,,A- 
ceastă hotărîre a fost luată sub 
presiunea Statelor Unite”.

CRIZA AGRICULTURII AMERICANE
YORK 2 (Agerpres) —NEW

Președintele Kennedy a primit 
de la grupul său de consilieri pen
tru problemele agriculturii un ra
port special cu privire la situația 
agriculturii în S.U.A.

Raportul ilustrează cit se poate 
de concret strîmbătatea sistemului 
capitalist în condițiile căruia o re
coltă mare, care nu găsește piață 
de desfacere, tulbură viața econo
mică normală a țării și, în același 
timp, nu ușurează situația acelora 
care flămînzesc. Consilierii preșe
dintelui recunosc pericolul unei

crize de „supraproducție” agrico
lă și prezic reducerea continuă a 
veniturilor fermierilor, precum și 
părăsirea în masă a pămînturilor 
de către aceștia.

Autorii raportului declară că 
„cea mai practică cale de lichi
dare a surplusurilor de cereale” 
constă în extinderea considerabilă 
a programelor guvernamentale ca
re prevăd scoaterea totală din pro
ducție a unei părți din pămînturile 
agricole.

„Pe aceste pămînturi, se spune în 
raport, nu vor fi cultivate nici

fel de produse agricole destinate 
pieței sau hrănirii animalelor, nu 
vor fi folosite nici ca pășuni”. 
Autorii scriu că fermierii, pentru 
a primi vreun ajutor în baza dife- 
ritelpr programe guvernamentale, 
vor trebui să participe la progra
mul de reducere a suprafeței pă
mînturilor agricole.

Pentru realizarea acestui scop 
în program se recomandă de ase
menea guvernului să-și reducă pro
gramele de îmbunătățiri funciare.

O

Extinderea suprafețelor însămînțate 
cu culturi cerealiere în Bielorusia

— TASSMINSK 2 (Agerpres) 
transmite :

La 1 februarie și-a încheiat lu
crările la Minsk, Adunarea activu
lui Partidului Comunist din Bielo
rusia la care au fost discutate re
zultatele Plenarei din ianuarie a 
C.C. al P.C.U.S. Kiril Mazurov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Bielorusia, a prezen
tat la adunare un raport.

După cum s-a arătat la plenară, 
Bielorusia va spori încă în cursul

un

acestui an cu 250.000 ha. 
fețele însămînțate cu culturi 
liere. în sudul republicii —■ 
giunile Gomei și Brest, se prevede 
să se însămînțeze 25.000 ha. cu po
rumb pentru boabe.

într-o rezoluție adoptată în una
nimitate, participanții la adunare 
au aprobat hotărîrile plenarei din 
ianuarie a C.C. al P.C.U.S. și au 
declarat că doresc să aducă o con
tribuție demnă la avîntul continuu 
al agriculturii țării.

supra- 
cerea- 
în re-

Lansarea 
rachetei „Minuteman**

NEW YORK 2 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

la 1 februarie la Cape Canaveral 
(statul Florida) a fost lansată ex
perimental prima rachetă balistică 
intercontinentală americană cu com
bustibil solid de tip „Minuteman”. 
Racheta a aterizat în regiunea de 
vest a părții sudice a Atlanticului 
la o distanță de 4200 mile de lo
cul de lansare. (Raza de acțiune 
teoretică a rachetei este de 6300 
mile).
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