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Citiți în pagina lV-a:
• L. Brejncv va vizita Republica Guineea.
• Rezoluția Biroului Politic al C.C. al P.C. din Israel în legă

tură cu criza guvernamentală din {ară.
• Situația din Congo în discuția Consiliului de Securitate. 
•Scrisoarea adresată președintelui Kennedy de către-un grup de

economiști americani.
• Declarația căpitanului Galvao.

tacrârlte cetei de а lll-a Conferințe pe (ară 
a Uniunii Asacialiitor Studenților din R. P. R.
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Bogată activitate 

la casele alegătorului
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Program artistic
Casa alegătorului aflată în clă

direa clubului muncitoresc al sin
dicatelor din Petrila desfășoară 
o activitate multilaterală. Pe baza 

' planului de activitate, colectivul 
casei alegătorului se îngrijește să 
informeze cu regularitate oamenii 
muncii din oraș, prin afișe sau 
stația de radioficare, asupra pro
gramului ce urmează a fi prezen
tat zilnic în cadrul casei alegăto
rului.

In fiecare seară la casa alegă
torului au loc conferințe și alte 
activități prin care sînt popu
larizate realizările regimului de« 
mocrat-popular pe drumul con
struirii socialismului. Intr-una 
din zilele trecute tovarășul Șan- 
dru Iosif, secretarul comitetului 
sindicatului minier, a vonbit în 
fața a cîteva sute de cetățeni, des
pre „Realizări și perspective ale 
electrificării în R.P.R.".

In seara zilei de 31 ianuarie 
la casa alegătorului a fost orga
nizată o întîlnire cu tinerii care 
la 5 martie vor vota pentru pri
ma dată. In fața acestor tineri a 
luat cuvîntul tovarășa Marinică 
Elena, responsabila casei alegă
torului, care a vorbit celor pre
zenți despre sistemul de votare, 
despre drepturile acordate tine
rilor de către partidul și guver
nul nostru.

De fiecare dată conferințele și 
casa a- 
de pro- 
program 
clubului 
El a cu- 

dansurile : 
Suită ardele-

nistul Brînzacu Enaohe, acordeo- 
nistul Cîlțea Vasile, care au pre
zentat melodii populare romînești 
din Banat, Ardeal și Muntenia.

In fiecare zi
La casa alegătorului nr. 34 de 

la stația C.F.R. Petroșani au loc 
în fiecare zi diferite acțiuni în
chinate alegerilor de la 5 martie. 
In ziua de 31 ianuarie, de pildă, 
colectivul casei alegătorului cu a- 
jutorul Școlii elementare nr. 2 
Petroșani, а prezentat o seară de 
basme unde au participat nume
roși pionieri, școlari și gospodi
ne. Tot în această zi în sala școlii 
personalului G.F.R. tovarășul Bră- 
tianu loan instructor al stației, 
a vorbit în fața unui însemnat: 
număr de feroviari despre eclipsa 
de soare. De asemenea, la casa 
alegătorului s-a mai ținut confe
rința „Sistemul colonialist este 
sortit pieirii".
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înffilnirile organizate la 
legătorului sînt urmate 
grame artistice. Ultimul 
prezentat de formațiile 
a fost deosebit de bogat, 
prins printre altele 
„Bătuta pe loc", „ 
nească", dansuri maghiare. Corul 
clubului a prezentat cîntecele 
„Sub steagul luptei pentru pace", 
„In gospodărie", „Te: slăvim 

‘ partid iubit", iar .fanfara mine
rilor a prezentat un potpuriu de 
cîntece de masă.

Alegătorii propun
Instalată într una din sălile 

școlii elementare din Jieț, casa a- 
legătofului din localitate, zilnic 
este vizitată de numeroși munci
tori, țărani muncitori și gospodi
ne. In condica de sugestii de la 
casa alegătorului din Jieț strun
garul Vîteă Ioan a propus să se 
îmbogățească căminul cultural cu 
un apaFat de radio, cinematograf 
și o bibliotecă.

De asemenea, alegătorii din 
Jieț au propus ca Sfatul popular 
al orașului Petrila să-i sprijine 
în privința reparării drumului cît 
și în ceea ce privește organiza
rea mai multor acțiuni de înfru
musețare a satului.
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Joi dimineața, la Ca
sa de cultură a studenți
lor „Grigore Preoteasa" 
din Capitală, s-au des
chis lucrările celei de-a 
lll-a Conferințe pe țară 
a Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republi
ca Populară Română.

La conferință partici
pă delegați aleși de con
ferințele asociațiilor stu
denților din cele 9 cen
tre universitare ale țării.

In sală se aflau, ca 
invitați, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai guvernu
lui, ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, aca
demicieni, profesori uni
versitari și alți oameni 
de știință, artă și cultu
ră, reprezentanți ai unor 
ministere și organizații 
obștești, activiști de par
tid și de stat, ai U.T.M. 
și ai U.A.S.R., reprezen
tanți ai tinerilor munci
tori din fabricile și uzi
nele Capitalei.

Descbizînd lucrările 
conferinței tovarășul 
Cornel Burtică, președin
tele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților 
din R.P. Romină, in nu
mele Consiliului UASR, 
a salutat pe invitații și pe 
delegații prezenți la con
ferința.

S-a trecut apoi la ale
gerea organelor- conferin
ței : prezidiul, comisia 
de validare, secretariatul 
și comisia de redactare a 
rezoluției.

Conferința a adoptat 
următoarea ordine de 
Zi :

1. Raportul consiliului

•
U.A.SăR. cu privire la f 
activitatea desfășurată în j 
perioada dintre conferin- j 
ța a ll-a_ și conferința a i
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lll-a a U.A.S.R. și sar
cinile de viitor ale aso
ciațiilor studenților.

2. Raportul comisiei 
de cenzori.

3. Alegerea consiliului 
U.A.S.R. și a comisiei de 
cenzori.

La primul punct al or- 
dinei de zi « luat cuvîn- 
tul tovarășul Cornel Bur
tică, președintele Consi
liului Uniunii Asociații
lor Studenților din Repu
blica Populară Romînă.

Raportul comisiei de 
cenzori a fost prezentat 
de tovarășul Iulian Cîrți- 
nă, președintele comisiei.

După amiază la relua
rea lucrărilor, s-a dat ci
tire telegramei adresate 
de Comitetul Central al 
Partidului 
Romîn și 
Miniștri 
Populare Romine 
de-a Ill-а Conferințe

Muncitoresc 
Consiliul de 

al Republicii 
celei 

a 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților.

Participanții la Confe
rință au întîmpinat cu 
puternice aplauze textul 
telegramei, ovaționînd
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„ -------, . V . I
pentru Partidul Muncito- ț 
resc Romîn și Comitetul 
Său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej,

In continuare nume
roși participanți au luat 
cuvîntul pe marginea ra
poartelor prezentate.

Lucrările conferinței 
continuă.

(Agerpres)
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Din materiale economisite
Colectivul de munci

tori de la sectorul VII a) 
minei Uricani acordă o a- 
tenție deosebită recuperă
rii materialelor. In ulti
mele două luni muncito
rii de aici au revalorificat 
o cantitate însemnată de 
lemn de mină vechi și 
numeroase grinzi proveni
te de la diferite demolări. 
Cu aceste materiale mun
citorii sectorului VII au 
reparat podul de peste Jiu 
care duce la exploatare și

au confecționat o căruță 
pentru transportul alimen
telor la cantina exploată
rii. Acest lucru a redus 
suma cheltuielilor gospo
dărești сц circa 5000 lei. 
Din restul materialelor 
recuperate colectivul sec
torului VII și-a propus să 
construiască în viitorul a- 
propiat un chioșc pentru 
distribuirea ziarelor în in
cinta exploatării.

CAROL REIF 
mina Uricani

adresată de С. C. al P. M. R, 
și Consiliul de Miniștri al R.P.R.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mm și Guvernul Republicii Populare Romîne salută 
călduros delegații la Conferința Uniunii Asociațiilor 
Studenților și, prin ei, pe toți studenții din țara 
noastră.

Tinerii afiați azi pe băncile facultăților se vor 
găsi mîine în rindurile celor care dau viață mărețu
lui plan de desăvîrșire a construcției socialiste ela
borat de partid. Aceasta este o perspectivă înălță- 

nostru studențesc în 
mai temeinic cunoș-

toare. care însuflețește tineretul 
străduința sa de a-și însuși cît 
tințele științifice.

Școala noastră superioară are 
noi și numeroase promoții de 
iiști necesari industriei și agriculturii, șantierelor de 
construcții și transporturilor, cadre pentru învăță- 
mîntul de toate gradele, ocrotirea sănătății, pentru 
instituțiile științifice și culturale, aparatul de stat. 
Pentru a crea condiții cît mai bune desfășurării pro
cesului de învățămînt, muncii și vieții tineretului nos
tru studios, statul democrat-popular alocă mari fon
duri în vederea dezvoltării învățămîntului superior; 
construirii de noi spații de învățămînt, cămine, can
tine. în instituțiile noastre de învățămînt superior 
activează numeroase cadre didactice competente și 
devotate cauzei construcției socialismului, care mun
cesc fără preget pentru a transmite cunoștințele lor 
tineretului studios.

Folosind din; plin posibilitățile ce le sînt asigu
rate prin grija părintească a partidului; a clasei 
muncitoare, a poporului muncitor, studenții patriei 
noastre au datoria de a învăța cu perseverență și simț 
de răspundere, pentru a deveni specialiști capabili 
să stea în primele rînduri ale luptei pentru dezvol
tarea economiei și culturii socialiste, pentru aplica
rea și înmulțirea cuceririlor științei și tehnicii con
temporane.

Asociațiile studenților din universități și institute 
au sarcina să-și sporească contribuția la îmbunătă
țirea activității de formare a noilor detașamente ale 
intelectualității noastre socialiste, să educe pe stu- 
denți în spiritul conștiinciozității și disciplinei în stu
diu, să se preocupe de buna folosire a mijloacelor ma
teriale ce sînt puse la dispoziția tineretului studios.

Sub conducerea organizațiilor de partid, cu aju
torul organizațiilor U.T.M. și cu sprijinul permanent 
al cadrelor didactice, asociațiile studențești au^ sar
cina să educe pe membrii lor în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste, să-i ajute în însușirea aprofundată 
a politicii partidului, să antreneze masa tineretului 
studențesc la o participare activă la viața politică și 
obștească a țării, să dezvolte la tineretul studios op
timismul sănătos, entuziasmul și dragostea pentru 
ceea ce este înaintat și progresist, să cultive patrio
tismul socialist, dorința fierbinte de a fi cît mai 
folositori construcției socialiste, cauzei păcii și pro
gresului.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mii. și Guvernul Republicii Populare Romîne urează 
succes deplin lucrărilor celei de-a Ill-а Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studenților și rezultate tot 
mai bune 
noastră.

menirea să dea țării 
intelectuali, specia-

la învățătură tuturor studenților din patria

Comitetul Central 
Partidului Muncitoresc Romîn

„Mai veniți și mîine 
seară“

„Mai veniți și mîine seară". 
Aceste cuvinte au fost rostite de 
numeroase glasuri atunci cînd to 
varășul Krailik Iosif, a anunțat 
de pe scena sălii de spectacole 
din Lonea sfîrșitul .programului 
cultural-artistic. Gei aproape 400 
de cetățeni prezenți la program 
au aplaudat îndelung pe artiștii 
amatori din localitate care au 
prezentat aspecte din viața nouă a 
minerilor, aspecte ale contrastului 
dintre alegerile din trecut și 
din prezent.

Spectacolul dat în cadrul 
gramului casei alegătorului 
Lonea a fost interesant, 
demn de remarcat programul ti
nerelor soliste Țimonea Maria, 
Burnbea Aurica si Munteanu Ra- 
fila.

De mult succes s-au bucurat 
fluierașul Șuncă Gheorghe, cla 
rinetistul Panait Nicolae, violo-

8

construit între 
în blocuri se 

de apartamente.

H

In Valea Jiului, pe locurile unde în trecut nu era nimic, s-au
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8 anii 1949—1960 peste 200 blocuri. Numărul apartamentelor cuprinse
8 apropie de 5.000. Numai în Petroșani în cele 64 blocuri sînt 1.662

In aceste cifre nu sînt incluse apartamentele din casele în șir.

In aceste locuri In trecut n-a fost nimic

Este

Unul din blocurile de pe lunca Livezeni. 
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Blocul magazin din cartierul Gh, Dimitrov.
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Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne



STEAGUL ROȘU

IN FRUMUSEȚILE REGIUNII

A început construcția noului 
centru de televiciune 

din Moscova
A început turnarea betonului la fundația turnu

lui de beton armat de 520 m. al noului centru de 
televiziune din Moscova, care va fi instalat la Ostan
kino. Peste doi ani, după terminarea lucrărilor de 
construcție, telespectatorii vor putea viziona pe o 
rază de 120 km. două 
grame în alb-negru.

Partea inferioară a 
trunchi de con cu un 
în partea inferioară, 
case cu 16 etaje, vor 
toare ale centrului de televiziune, cabinele de co
mandă și control etc. Deasupra trunchiului de con 
se va înălța trunchiul de beton armat al turnului. La 
o înălțime de 330 m. în interiorul turnului va fi 
amplasat un restaurant.

S-a calculat că chiar în 
amplitudinea de oscilație 
4 m., iar în condiții obișnuita ea va fi de numai 
20—30 cm., ceea ce înseamnă că oamenii nu vor 
simți aceste oscilații.

Tumul va fi deservit de două ascensoațp ra
pide.

La construirea turnului de la Oștankino schelele 
vor fi înlocuite printr-o combină compusă 
ternică macara de ridicare-montaj și o 
tundă închisă în toate părțile, prevăzută 
din masă plastică transparentă.

-------- :—o-------------

programe în culori și trei pro-

turnului va avea forma unui 
diametru de 63 m. la bază, 
care va avea înălțimea unei 
fi amplasate posturile emiță-

cazul unui vînt puternic, 
a turnului nu va depăși

dintr-o pi', 
cabină tă
cu ferestre
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INS TAN TANEE

ȘTI AȚ
...R.S.S. Ucraineană a 

întrecut S.U.A. la produc
ția de fontă, oțel, lamina
te, extracția cărbunelui, a 
minereurilor de fier și 
mangan, la producția de 
zahăr și unt pe cap de lo
cuitor ?

...în Polonia se produce 
în present mai mult oțel 
pe cap de locuitor decît în 
Italia și mai multă huilă 
decît în Franța ?

...Pămîntul se învîrtește 
în jurul soarelui cu o vite
ză de 100.000 km/oră ? 
Că racheta sovietică Lu
nik I, lansată la 2 ianua
rie 1959, care a trecut în 
apropierea Lunii și a de
venit planetă artificială, a 
zburat cu o viteză de 
40.000 km/oră ?

...in cursul septenalului, 
în U.R.S.S. va fi dată în 
exploatare o conductă pe
troliferă care va lega ză
cămintele din Caucazul de 
nord cu Finlanda ?

...în R.S. Cehoslovacă

I C Ă « • «

puterea maximă a 
mai maxi hidrocen-

zintă 
relei 
ttale din S.U.A. ?

.. Moscova poate fi nu
mită, pe drept cuvînt, ca
pitala științei. Aci se află 
Academia de Științe a 
U.R.S.S., academiile de 
științe medicale, pedago
gice, de artă plastică, de 
arhitectură și construcții, 
Academia „V. I. Lenin" 
de științe agricole, precum 
și 200 de institute de cer
cetări și științifice ? 
300.000 de studenți frec
ventează la Moscova cursu
rile facultăților și institute
lor de învățămînt supe
rior ?

...în peninsula Kola din 
U.R.S.S., dincolo de cer
cul polar, se află o grădi
nă botanică unde, în con
diții speciale de climă, se 
cultivă peste 24.000 de 
plante diverse de pe toate 
meridianele globului ?

Nu-i stă bine
— Unde te-ai mutat, 

dragi, de nu te mai văd 
cu lunile 1

— Cum, mt știi ? In 
cartierul Dimitrov. Blo
curi noi, apartamente cu 
2-3 camere, baie, bucă
tărie. Confort nu gluma.

— Dar nici pe la pia
ță nu prea dai, măcar că 
nu-i departe...

— De ce să merg ? 
Avem doar in cartier un 
magazin O.A.D.L.F., a- 
limentară, farmacie, ba 
și o unitate de coafură. 
Toate nou, nouțe.

— După cite văd la 
voi în cartier toate-s noi.

— Da, aproape toate,
— De ce numai a- 

proape ?
ș- Dacă-i vorba de 

construcții, atunci intr-a
devăr toate-s noi. Mat 
sînt însă unele apucături 
învechite.

— La cine І
— La coafeza Farcaș 

Zita, de exemplu. Viei 
un permanent rece ? As
ta înseamnă să stai de 
la
21.
Zita să nu aibe 
prietenă cu care să se în
cingă la discuții despre 
filme, modă ori mai știu 
eu ce, ori alta cu „pro
tecție" s-ar putea să-ți

vini rindul la coafură.
De nu, vii din nou a 
doua zi.

— Dacă-i așa, într-a- 
devăr tovarășa Zita are 
apucături vechi.

— Are. Și nu-i stă bi
ne, cînd în jur totul e 
nou.

E. FELDMAN
corespondentă

nu se mai 
repete

Harnici muncitori mai 
s'nt Baranyi Francisc, la- 
cob loan și i 
de la depozitul de lemne 
al minei Petrila. Au însă 5

Să
I

5.
francisc, ta- }
Radu Dinu }
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ora 14 pînă la ora
Dacă ai noroc ca

vreo

al minei Petrila. Au însă . 
o meteahnă ce nu le face J 
Cinste. Cînd iau salariu! 
ori avansul le cam place 
să se cinstească. Că se J 
cinstesc n-ar fi mare hi- j 
hă, doar o mai fac fi al- ț 
fii. Ei insă o fac intr-un 
fel deosebit. Cînd iau sa
lariul fi sînt cumva în 
șut, pleacă „pe șest" și 
se opresc la cel mai a- 
propiat bufet. Unul co
mandă un rînd, altul în
că urni și încălziți de 
băutură se întind la tac
lale uitînd că-s în șut. 
Așa au făcut și în ziua 
de 26 ianuarie. N-ar fi 
bine ca 
turi" să 
pete ?

asemenea „șu- 
nu se mai re-
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I. COSTIN ) 
corespondent

I

Din frumoasele flori, ale munți
lor, floarea de colț (Leontopodium 
alpinum) este cea mai căutată. 
In lunile de vară binecunoscutele 
steluțe albe constituie pentru tu 
riști trofeul cel mai de preț ca 
semn al cuceririi înălțimilor greu 
accesibile. Prin alcătuirea ei ne
obișnuită (adevăratele flori fiind 
ghemotoacele gălbui din mijloc 
numite capitule) 
Și 
nu 
In 
Și

prin faptul că 
crește decît 

locurile înalte 
prăpăstioase, 

floarea de colț a 
devenit 
pul 
multor 
populare. Cioba
nii de la stînele 
aflate pc Reteza
tul Mic știu să 
povestească 
multe 
legenda 
fecioara 
dragul 
în care 
s-a

cu tim- 
subiectul 

legende

Sfaturi practice pentru excursioniști
• Nu utilizați pastilele 

de spirt solid în locuri în
chise (cabană, cort) întru
cât emană gaze vătămătoa
re mai ales pentru ochi.

• După fiecare excursie 
bocancii se spală cu apă 
călduță, cu săpun, în care 
se adaugă puțină sodă de 
rufe. Apoi se ung. Cuiele, 
țintele etc. nu vor rugini 
dacă vor fi spălate cu pe
trol lampant și apoi unse

in ținutul lor, i-a cutreierat în 
mng și-n lat, picurînd peste tot 
boabele lacrimilor sale. Odată cu 
ele a lăsat să cadă pe sol și cîte 
o părticică din sufletul ei. După 
legendă, florile ga’bene ale flule- 
rașilor de munte, sînt lacrimile 
picurate primăvara. Din cele pi
curate vara și toamna an răsărit 
numeroase floricele albastre și 

roșii de ochiul 
muntelui și bun- 
ghiroși. Florile 
dc colț albe 
împodobite 
straie din 
mătăsos au răsă
rit iarna din ul- 
timile lacrimi pi
curate pe neaua 
cristalină.

Odinioară, floa
rea de colț, si- 
ininicul, sau ste
luța de nea cum 
i se mai zice, 
creștea pe cele mai 
domoale creste de 
munte. Cu tim
pul a început să 
dispară de prin 
aceste
cauza 
lor de 
re o 
fără 1 
tiind 
joase, 
rarități 
crotite prin lege, 

noastră locul cel 
apare floarea de

munților Vil-

și 
cu 
puf

in 
versiuni 
Siminei, 
care de 
munților 

a crescut 
prefăcut în 

floarea de simi- 
nic. (denumirea 
populară a florii 
de colț). Bacii 
de Ia stînele Ar
canul, Rostovea
nul și mai ales 
din ținutul Ne 
deilor (stîne si 
tuâte pe versan
tul nord-vestic al 
can) sînt neîntrecuți în astfel de 
povestiri. Oamenii care, minați 
de setea tainică a cunoașterii, au 
nimerit în aceste locuri nu pot 
uita snoavele, basmele și vorbele 
istețe auzite aici, la vîlvătaia fo
cului de seară. A doua zi, ferme- 
cați de istorisirile ciudate și ispi
tiți de comorile de frumuseți din 
jur, pașii lor se îndreaptă nerăb
dători spre „Brîna cu Flori" des
pre care bătrînul Nistor Adam, 
baciul de la stîna Nedeilor a a- 
mintit, povestind în ajun legenda 
Siminei.

Pînă acolo însă trebuie trecute 
cele două coame ale PriScoapelor, 
drumuri și poteci șerpuite, un co- 
boriș și un urcuș anevoios și în 
sfîrșit o perdea de pădure. Din
colo de ea, pe buza unei prăpăs
tii săpată adine în calcar, se află 
locul căutat. Un mic tăpșan izo
lat, verde, însorit. Pe el, o spuză 
de steluțe argintii își înalță voios 
capul. In acest peisaj plin de poe
zie, ochii admiră la ne&hrșit jo
cul zglobiu al florilor de colț, miș
cate de vînt.

Intr-adevăr plantele acestea ra
se «ar a a

locuri din 
negustori- 
flori, ca- 
smulgeau 

milă, pur 
ținuturi.

Azi aceste 
I sînt o-

In regiunea 
mai jos unde 
colț se află la Intregalde pe te
renul denumit Tina. Acesta, deși 
situat în imediata vecinătate a 
ogoarelor cultivable nu împiedi
că cu nimic creșterea florii de 
colț în buchete de cîte 6—7 fire. 
La noi in Valea Jiului o aflăm 
în Retezatul Mic la punctele de
numite Albele, Brîna Iorgovanu
lui și pe fața însorită a Cucului. 
In mai mică măsură o găsim pe 
unele coaste calcaroase din mun
ții Vîlcan. De obicei crește în fi
ricele izolate. Numai rareori și 
cu totul întîmplător o întîlnim în 
buchete cu mai multe fire.

...Iarna, zăpadă ger. Căldura 
din interiorul odăii topește pe 
geamuri florile de gheață. Cei ca
re au străbătut Priscoapele șî 
Rostoveanul își reamintesc legen
da Siminei. Nările înfiorate simt 
parcă mirosul tulburător al pășu
nilor alpine. Aievea, ca o chema
re, urechile aud glasul șoptit al 
bătrinului baci Nistor. Gîndul 
fuge dincolo de orizont tocmaî 
pînă la Brîna cu flori. Deasupra 
tăpșanului alb. acolo unde vtatal

îndulcită, de ceai sau de 
limonadă cu mult zahăr, 
vă va reface forțele. O- 
dihniți-vă înainte de a 
mînca.

• în timpul popasurilor 
trebuie să se execute exer
ciții de relaxare prin scu
turarea mușchilor picioa
relor și mîinilor și ample 
exerciții de respirație.

• Dacă mergeți în ex- 
cutkc cu icfa Ic, aoa -

I

Qz bicicleta prin.., 
mină

Una din ultimele realizări ale 
Birou! tehnologic central pen
tru construcția de biciclete din 
U.R.S.S. este o bicicletă pentru.» 
mine. Noul vehicul are patru roți 
și poate transporta repede doi 
mineri la locul de muncă, iar rin- 
ț?ă terminarea schimbului, la as
censor. Bicicleta este potrivită șî 
pentru efectuarea altor transpor
turi în mină. Ea circulă pe șinele 
înguste ale căh ferate subterane 
și dezvoltă o viteză suficient de 
mare. In afară de cele patru roți, 
bicicleta de mină seamănă îmru- 
totul cu una obișnuită.

■A W E C D ОТ Ei
nei domnișoare cu pretenții de | 
mare cîntăreață. ♦

întrebată ce crede despre vo- l 
cea odraslei de boier, Darclee ț 
răspunse: •

— Am un prieten in străină- î 
tate. mare meloman, care, dacă ! 
v-аг putea auzi, și-ar dărui ju- ♦ 
mătate din avere... *

— O, vă mulțumim... — spu- î
• 1
4 
î
4 
t 
4 
: 
4 « 
4 
J

mîncați
ce ați. a|uni La ca- ♦ 
bană. Un pahar- •
două de apă foarte j Tenorol irlandez McCormack

Replică

!a fost angajat de un lord să 
cînte la o serată organizată în 
î palatul lui. Cîntărețul a pretins 

; un onorariu de 100 de lire, ce- 
' rerea sa fiind imediat acceptată.

— încă ceva — a ținut să a- 
;; dauge lordul — trebuie să vă 

rog ca imediat după ce veți cîn- 
’ ta să părăsiți casa mea. Noi nu 
; obișnuim să petrecem împreună 
; cu artiști de pe scenă.
> — In cazul acesta — a apus
! McGonmack — lucrurile se 
; schimbă. Dacă nu va trebui să 
stau împreună cu oaspeții dv.,

' atunci mă mulțumesc numai cu 
50 de lire.

seră părinții într-un glas.
— ...pentru că — își conti

nuă gîndul celebra cîntăreaiță — 
acest prieten al meu este, din 
păcate, surd din naștere...

Frumoase sînt dansurile populare. In ele se oglindește vioiciu
nea și priceperea interprețllor. După cum se vede și din clișeul de 
față, primii pași sînt cam stîngaci. Cu perseverență și dorința de a 
învăța, interpretarea dansului sovietic pe care-1 învață acum un grup 
de elevi de la școala din Jieț va stîrni nu peste maltă vreme ropote 
de aplauze.

Mulfumire prematură
După ce Hariclea Darclee a- 

j unsese celebră peste hotarele 
tării, se hotărîseră și cercurile 
boierești să-i acorde atenția cu
venită la sosirea ei în Capitală 
pentru cîteva concerte.

Intr-o zi, invitată în casa unui 
boier, fu silită să asculte o ju
mătate de oră chinuitoarele ți- 
pete și contorsiuni vocale ale u-

Partea cea mai grea
Pe vaemea cînd Jack London 

era Încă un scriitor necunoscut, J 
el ii-a spus odată unui prieten: J

— Astăzi am terminat partea J 
cea mai grea a ultimului meu t 
roman. •

— Ai găsit cumva îdeea ul-1 
timului capitol ? — l-a întrebat j 
acesta. •

— Nn, aceasta s-a întâmplat ț 
de multă vreme, 
reușit, în sfîrșit, 
editor care să-mi 
tea l

dar astăzi am I 
să găsesc un * 

tipărească car- * 

..........................:

Motoretă pentru 
transportul laptelui 
O altă noutate a biroului este 

o motoretă pentru transportul 
laptelui. Acest „camion" poate 
transporta zeci de sticle de lap
te, iaurt și alte produse lactate. 
Asemenea motorete cu un moto
raș de benzină de 1,3 CP s-au 
realizat și pentru transportul în
ghețatei. Foarte mobile și ușor 
de manevrat aceste vehicule pot 
fi folosite pe stadioane, în par
curi, pe plajă. к
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Un restaurant îngrijit
Colectivul unității T.A.P.L. nr. 

30 — restaurantul „Cărbunele" 
din Lonea, muncind cu perseveren
ța a reușit ca încă din ziua de 
23 ianuarie să-și realizeze sarci
nile de plan prevăzute pe luna tre
cută. In felul acesta a fost reali
zată o depășire a planului în pro
porție de peste 42 la sută.

Acest rezultat se datorește mo
dului civilizat in care se face de
servirea consumatorilor de către 
ospătarii Dobândi Anton, Lampa 
Iosif, batmana David Stana și 
bufetiera Dobrițan Maria. De ase
menea în permanență restaurantul 
este bine aprovizionat ‘cu cele mai 
diverse băuturi și mîncăruri. La 
aceasta se mai adaugă și aspectul 
atrăgător, curat al localului. Un 
mijloc de atracție îl constituie or
chestra condusă fle D. Munteanu 
care a câștigat aprecierea iubitori
lor de muzică din

Restaurantul este 
tuburi fluorescente.

Avînd un serviciu 
știincios, o atmosferă atrăgătoare, 
această unitate este frecventată cu 
plăcere de oamenii muncii din 
Lonea.

T. BABA 
corespondent

♦

localitate, 
iluminat cu

prompt, con-

Acțiune de muncă 
patriotică

Intr-una din adunările organiza
ției de tineret a sectorului V in
vestiții de ii nin.-. Aninoasa, ute- 
miștii au hotărît să participe cu 
toții la diferite acțiuni patriotice. 
Intr-o duminică dimineața toți ti
nerii, în frunte cu secretarul orga
nizației nr. 5 tov. Crișan Teodor, 
au pornit acțiunea de strîngete a 
fierului vechi. S-a muncit cu mult 
spor, dovadă cele peste 3.000 kg. 
fier vechi adunat.

In fruntea acțiunii s-au situat 
tovarășii Stamatc loan, Farcaș Ru- 
salin, Rus Dionisie, Han Lazăr, 
Leajac Gheorghe, Popovici loan 
și alții.

A. GURAN 
corespondent

Colectivul secto
rului IV al mi
nei Petrila a con
tribuit cu 886 
tone de cărbune 
date peste plan 
la cele 4.340 tone 
extrase de mine
rii petrileni pes
te sarcinile lor 
de plan în ianua 
rie. Acest succes 
a bucurat pe toți 
minerit sectoru
lui. IN CLIȘEU ; 
Inginerul Curuțiu 
Nicolae arată cu 
justificată mân
drie rezultatele 
muncii întregului 
colectiv, briga
dierului Karda
Emeric (dreapta).

Acolo unde cresc noi cadre 
de muncitori calificați

La 
tuată 
șului, peste 300 de elevi, îmbtăcați 
în salopete albastre, se strădu
iesc zi de zi să pătrundă tot mai 
adînc în tainele meseriilor de me
canici și electricieni de mină; strun
gari, frezori. Cine a avut prile
jul să cunoască viața de mizerie 
a ucenicilor din trecut nu poate 
să nu rămînă entuziasmat privind 
cum trăiesc și învață azi aceste vii
toare cadre de muncitori califi
cați ai industriei miniere.

La Școala profesională de uce
nici din Petroșani grija pentru 
condițiile de odihnă și studiu este 
evidentă la tot pasul. întreaga 
întreținere a elevilor de la hrană 
și îmbrăcăminte pînă la rechizitele 
școlare este absolut gratuită.

Cine sînt elevii acestei școli ? 
Vei întîlni aici fii de muncitori 
din Valea Jiului. Iată cîțiva din
tre ei : Butca Victor al cărui tată 
lucrează la mina Aninoasa. A în
drăgit meseria și dorește să devi
nă un bun lăcătuș ; Ciobanu Vasile 
fruntaș la învățătură, a îndrăgit 
profesia de sudor. La practica în 
producție este mereu fruntaș. Și

Petroșani, într-o clădire si- 
nu departe de centrul ora-

harnici, 
grijii ce 

fiu de 
învățat 

de elec-

Succese ale minerilor din Vulcan
Fruntașii minei

Ca și în anul 
trecut lupta pen
tru a smulge din 
subteran cît mai 
multe .tone de 
cărbune se des
fășoară cu avînt 
între minerii vul- 
căneni.
lunii trecute în

11

La sfirșitul 
birourile sectoarelor de la mina 
Vulcan era o mare animație. 
Mașinile de calculat țăcăneau 
necontenit. Fiecare șef de sec
tor, dornic să cunoască cit mai 
repede situația producției extra
se pe luna ianuarie a început 
calculele. Nu mai puțin erau in
teresați și șefii de brigăzi. Așa 
se face că pe ușile birourilor de 
la sectoare era un continuu du țe
vi no.

In biroul sectorului Iii lucru
rile au mers parcă mai repede. 
După calcule șeful sectorului 
spuse bucuros celor de față: 
— Avem peste plan 1658 tone 
de cărbune...

Au urmat apoi calculele pe a- 
bataje. Cu cele mai bune rezul
tate s-au prezentat minerii din 
frontalul condus de Nicoară loan 
care au dat în plus 370 tone de 
cărbune. Cu rezultate bune au 
încheiat luna ianuarie și brigă
zile conduse de Tucaciuc Mihai 
și Hunyadi loan.

nerea în funcțiune a perforatoa
relor. Se preconizează experi
mentarea lor la lucrările de îna
intare în steril de la sectorul! 
VIII investiții.

Prin folosirea acestor perfo
ratoare se îmbunătățesc mult 
condițiile de muncă ale mineri
lor de la înaintări, reducîndu-se 
cu mult din cantitatea de praf 
produs în timpul perforajulul.

Recent sectorul electromecanic 
al minei a mai primit încă două 
compresoare tip Reșița de 45 
m. c. pe minut. In prezent se 
lucrează la montarea unui alt 
compresor de 45 m. c. tot tiip 
Reșița la puțul 10 și la monta
rea unei pompe de 3000 1. pe 
minut la puțul „7 Noiembrie", 
orizontul 410.

Colectivul sectorului mecanic 
depune eforturi susținute pentru 
a crea condiții de lucru din ce 
în ce mal bune pentru minerii 
Vulcanului.

dacă ai sta de vorbă cu fiecare, 
ai afla că toți sînt preocupați de gîn- 
dui de a deveni muncitori 
de a răspunde prin fapte 
li se poartă. Jula loan, 
muncitor din Petrila a 
multe din tainele meseriei
trician de mină însă vrea șă-și îm
bogățească și mai mult cunoștin
țele.

Vizitînd-o, școala pare o mare 
familie bine închegată. Un număr 
de peste 20 de cadre didactice, 
pedagogi, bibliotecari, personalul 
administrativ veghează la buna 
desfășurare a pregătirii viitorilor 
muncitori.

Organizația U.T.M. acordă un 
ajutor susținut elevilor rămași în 
urmă la învățătură. Se veghează 
la organizarea judicioasă a medita
țiilor, la buna 
de consultații, 
mărul elevilor 
te mic.

Concomitent 
teoretic se desfășoară și instruirea 
practică atât în atelierul școlii cu 
maiștri instructori cît și în produc
ție, ucenicii fiind atașați pe lingă 
cei mai buni muncitori. Astfel, e- 
levii se familiarizează cu diferite 
metode avansate de muncă.

Mulți dintre elevi au îndrăgit 
cartea și sportul. Ei au la dispozi
ție o bibliotecă cu peste 15.000 de 
volume. Aici se organizează seri 
literare, concursuri „Iubiți cartea", 
precum și alte activități cultural- 
educative care sînt îndrăgite 
elevi. Și zi de zi, cunoștințele 
se îmbogățesc. Munca unită a 
lectivului își spune cuvîntul, 
gurînd creșterea une,i generații 
viitori muncitori cu o înaltă cal ri- 
care, constructori de nădejde ai so
cialismului.

desfășurare a orelor 
Drept rezultat, nu- 
nepromovați e foar-

cu invățămîntul

de 
lor 
co- 
asi
de

Utilaje noi
Vulcan este prima ex- 
minieră din Valea Jiu- 
a primit perforatoare

Mina 
ploatare 
lui care 
pneumatice cu rotație percutante 
cu injecție centrală de apă pen
tru perforajul umed. Un perfora
tor a fost primit din U.R.S.S. 
dotat cu coloană, iar altul din 
R.P.U.

In prezent sînt pe terminate 
lucrările de montare a conductei 
de apă care va fi folosită la pu

У-1 ■

810 tone de cărbune 
peste olan

i
s s 
< i

Minerii sectorului 1 de la mi- ? 
na Vulcan au încheiat prima tu- < 
nă a acestui an cu rezultate fru- < 
moașe în extragerea de cărbune \ 
cocsificabil. S

Deși minerii de aici au avut S 
de înfruntat greutăți în exploa- ) 
tarea stratelor de cărbune, din ) 
cauza unor lucrări miniere vechi, ? 
totuși ei au reușit să trimită < 
cocsarilor hunedoreni cărbune 
mult și ieftin, in luna trecută eî ț 
au depășit prevederile planului S 
Cu 810 tone cărbune cocsificabil. S

Brigada care a înscris cele ? 
mai bune rezultate este cea con- ( 
dusă de minerul Moraru Nico- \ 
lae, care a extras cu aproape 100 Ș 
tone mai mult cărbune decît pla- j 
nul la zi. Bine au muncit și ml- ) 
nerii din brigăzile conduse de ) 
Munteanu Anghel, Bogdan ) 
Gheorghe și Zaharia Constantin. ’

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ <♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<• o
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ide♦♦♦♦♦♦•>
♦♦♦♦•
♦ salvarea la orice
X noapte, să pri-
♦ mim asistență me-
♦ dicală la domici-
♦ liu. să benefi-
X ciem de tratament
♦ medical gra-
♦ tuit. Dar nu întotdeauna a fost
X așa.
♦ țese
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ să se îmbogățească. Bolile sece-
♦ rau mii de vieți. De spitale, de
ф medici — se auzea foarte rar.
J Pentru a-și apăra totuși sănăta
♦ 1 • - •• • - * * - - •
♦♦♦♦♦

Grija față ae sănătatea 
oamenilor muncii

a z I
In Valea Jiului ca și

— Alo ! Salvarea ?
— Da!... La telefon medicul 
gardă.

— Tovarășe, soția îmi este 
bolnavă. Vă rog să trimiteți sal
varea...

Medicul de gardă â luat a- 
dresa exactă a bolnavei. Mașina 
în scurt timp a și ajuns la locul 
unde a fost chemată...

Azi, este firesc ca să chemăm 
oră din zi sau

Față în față

Cei mai în vârstă își amin- 
de timpurile apuse...

1 E R
Au trecut mulți ani de atunci. 

Ca în toată țara și în Valea 
Jiului existau șomaj, mizerie, 
boli. Patronii nu urmăreau decît

I

tea, minerii și-au creat „Asocia
ții de ajutor reciproc" pentru că 
de la patroni nu se puteau aș
tepta la nici un ajutor.

Directorii de mine, aveau 
printre atîtea altele și dreptul 
de a numi medici și de a le fixa 
salariul. La început a fost cîte

C. 1OAN
corespondent
-------- = tu

♦♦♦
♦______ ___ ____ _ _______
X un medic pe exploatare; apoi
♦ cîte 1—2 pe localitate.
♦ In Petroșani, pînă în 1928 e- 
X xista doar un singur dispensar 
X în actualul cămin de bătrîni cu
♦ un singur medic.
♦ In acelașii timp, spitalul avea
♦ doar doi medici. Unul executa 
t intervenții chirurgicale, făcea
♦ consultații la domiciliu și de
♦ două ori pe săptămână se depla- 
X sa la Petrila unde nu era medic 
J (la Petrila a venit primul medic
♦ în 1921), La Aninoasa primul 
л medic a fost adus în anul 1920. 
X In anul 1938 în Valea Jiului
♦♦* « ♦♦♦♦♦♦ » ♦♦ _________ t _
♦ determinau creșterea numărului♦ - -
♦♦♦
♦♦♦♦♦♦
♦♦♦ ♦♦ 
-«*••»♦«*«*••<*♦«*♦**•**«*••

erau doar trei spitale cu mai pu 
țin de 200 locuri.

In același an în toată Valea 
Jiului nu exista decît o singură 
salvare, la Lupeni. In celelalte 
localități se foloseau trăsuri cu 
cai.

Subnutriția, epuizarea fizică

de bolnavi. In Valea Jiului bîn- 
tuiau pe atunci variola, gripa 
spaniolă, tifosul exantematic, de- 
zinteria, care secerau mii de 
vieți. Mortalitatea era de 21,1 
la sută.

«♦♦♦♦♦♦♦

în- X 
treaga țară au avut loc profunde ♦ 
transformări. Partidul și statul • 
nostru democrat-popular poartă • 
o grijă deosebită față de om. J 

In anii puterii populare, în X 
Valea Jiului au luat ființă 7 ♦ 
policlinici de întreprindere, 8 ♦ 
cămine de zi, un Sanepid, o sec- X 
ție de recoltare și conservare a ♦ 

sîngelui. Numă- ♦ 
rul spitalelor a X 
crescut de la 3 X 
cîte erau în 1938 ♦ 

la 8. Există az! * 
12 farmacii a- X 
ori mai multe ca •

in

dică de patru
în 1938, iar numărul mașinilor ♦ 
de salvare este de 21. X

Spitalele sînt înzestrate cu u- ♦ 
tilaj modern funcț'ionînd la Pe- • 
troșani, Lupeni, Vulcan, Petrila, • 
UricanJ, Lonea, Aninoasa, cu un ♦ 
număr de 1105 paturi. •

Numărul medicilor de diferite J 
specialități a ajuns la 168 adică • 
de zece ori mai mult ca în 1938. « 
Sînt azi peste 470 cadre medii * 
sanitare față de 32 în 1938, adi- ♦ 
că de 14,5 ori mai multe. Unui X 
medic îi revin azi 792 locuitori ♦ 
în timp ce în 1938 îi reveneau ♦ 
peste 3.000. X

Statul nostru democrat-.popu- ♦ 
Iar cheltuiește anual pentru să- ♦ 
năt’atea oamenilor muncii din« 
Valea Jiului peste 20 milioane, J 
din care numai pentru medica- J 
mente peste 5 milioane lei. ♦ 

In următorii ani, numărul u- X 
nitiătilor sanitare vor crește. Ele ♦ 
vor fi dotate cu utilaj modern. • 
(Numărul medicilor și a cadre- X 
lor medii va spori în mod skn- ♦ 
titor. Se vor aloca noi sume de ♦ 
bani din bugetul statului pentru X 
ocrotirea sănătății. X

Toate acestea pentru om. A- * 
ceste măsuri ilustrează grija * 
necontenită a partidului și sta- X 
tului nostru democrat-.popular ♦ 
pentru ocrotirea sănătății oame- ♦ 
nilor muncii, pentru a asigura X 
acestora o viață cu adevărat fe- ♦ 
ricltă. ♦

C. COTOȘPAN X
♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦
♦

♦ <► ♦
Așa a fost trecutul, un trecut ♦ 

al mizeriei și foamei, al boli- X 
lor și miilor de victime. J

♦

SUMARUL
5revistei „Flacăra" nr.

• Un fotoreportaj de la uzinele 
„I, C. Frimu" din Sinaia de B. 
Pădureanu și Elena Ghera intitu
lat : „De la inimă la inimi".

• Cîntare mîinilor — un poem 
în imagini fotografice cu o pre
zentare de Veronica Porumb acu.

• Directorul nostru" — repor
taj despre activitatea obștească 
a directorului unei 
ploieștene.

• Castrul roman 
și cetatea de acum 
la Păcuiul lui Soare. Ce ascund 
străvechile ziduri dintr-un ostrov 
dunărean — citiți reportajul „Ce
tatea din Dunăre".

• Intr-o grădiniță... Un fotore
portaj cu fotografii în culori 
la un cămin de copii.

întreprinderi

de la Dervent 
zece secole de

de

PE TEME EXTERNE
• • Smog — ceața londoneză 
ce străbate prin ea — însemnări 
dintr-o călătorie în Anglia de Ni- 
colae Minei.

• Pe malul Mekongului învol
burat — de l. Cioară. Un popor 
rnîc și un „mare pericol". Mesa
jele din mormînt ale lui Dulles. 
Imperialiștii primesc o nouă lec
ție in Laos.

Ș»

4

din 4 februarie
Imagini fotografice din toată

lumea,
• Congresul gangsterilor 

foileton de Anton Alexe.

LITERATURA Șl ARTA
• Văzute și trăite: un deputat 

de altădată — de I. Peltz.
• Cel ce trebuia să arunce 

bomba... Drama unui soldat a- 
merican povestită de scriitorul 
vest-german Giinther Schwarberg.

• Portul Ceahlău — versuri de 
Mihail Со; na.

din
Informații cultural-artistice 
țară și de peste hotare.

SATIRA SI UMOR
• întâmplări cu haz — 

tește Natașa Alexandra.
• Degetele gustative — 

de I. Avian.
• Iarna în... peniță de 

Popa.
• Fișă medicală de V. 

lescu.

poves-

schiță

V. D,

Rădu-

DE TOATE PENTRU TOȚI
• O duminică la Poiana. — De 

vorbă cu medicul. — Cuvinte în
crucișate. — Colțul cosmeticienei.
— Sfaturi practice. — Moda.
— Curiozități.

PROGRAM DE RADIO
5 februarie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 8,20 Melodii populare 
sovietice, 10,30 Muzică ușoară, 
11,00 Formații artistice de ama* 
tori în studiourile noastre, 12,15 
Muzică din operete, 13,10 De toa
te pentru toți, 14,00 Program mu
zical la cererea fruntașilor, 17,40 
Muzică ușoară românească, 18,40 
Muzică populară din Cuba, 19,30 
Teatru la microfon : Premiera 
„Patriotica romînă". Scenariu 
radiofonic de Mircea Ștefănescu, 
20,55 Muzică ușoară. 21,30 Album 
de romanțe. PROGRAMUL II. 
8,00 Valsuri de Lehar, 8,30 Școa
la și viața, 9,00 Cântă corul de 
•copii al Radioteleviziunii, 10,00 
Mari cîntăreti interpretînd arii 
din operele lui Verdi, 10,30 Re 
vista presei străine, 10,40 Cîntece 
de alegeri, 10.50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu", 14,30 
„Cine știe cîștiigă, 15.30 Muzică de, 
estradă de compozitori din țări 
prietene, 16.00 Vorbește Mosco
va! 16,3Q Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare romînești, 
18.00 Scene din operete, 18,30 E- 
misiune pentru marinari, 19,00 
Soliști și formații de . muzică 
populară romînească care au con
certat în Uniunea Sovietică. 20,05 
Muzică de dans, 21,15 Recital <Je 
poezie sud-americană, 21,30 Mu
zică de dans.

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

CINEMATOGRAFE
5 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Discipolul diavolului; AL. 
SAHIA : Pe cărările junglei; 
MUNCITORESC: Părinți și co
pii; LIVEZENI : Edes Arma; A- 
NINOASA : O zi de odihnă; LU
PENI : Oameni cu aripi; BARBA- 
TENI : Părinți și copii; URI- 
CÂNI : Să prețuim iubirea.



STEAGUL ROȘU

ieisloila ilHilil Politic 
al [. [. al P. (. din Israel 

Io legătiri u (Mia 
oareinaninntală lio fard
TEL AVIV 3 (Agerpres). TASS 
In legătură cu demisia guver

nului Ben Gurion, Biroul Poli
tic al G.G. al Partidului Comu
nist din Israel a adoptat o rezo
luție în care se spune: „Demisia 
lui Ben Gurion și a guvernului 
său reprezintă cea mai gravă cri
ză guvernamentală din istoria 
statului Israel, care este rezul
tatul crizei generale a politicii 
lui Ben Gurion, a politicii aven
turilor militare, înrobirii țării de 
către capitalul străin, a politicii 
de pauperizare a oamenilor mun
cii, de lichidare a bazelor orîn- 
duirii democratice". Biroul Poli
tic subliniază că Ben Gurion a 
trebuit să-și dea demisia pentru 
că „politica guvernului a generat 
neîncrederea poporului în Ben 
Gurion și în casta militară care 
îl înconjura și care a încercat 
să instaureze un regim de dicta
tură în Israel".

In rezoluție se arată că poli
tica guvernului s-a caracterizat 
prin contradicții grave nu numai 
în coaliția guvernamentală ci și 
în însuși partidul de guvernămînt.

Biroul Politic al C.G. al Parti
dului Comunist din Israel cere 
clasei muncitoare, lucrătorilor din 
așezările agricole, intelectualității 
să continue să-și intensifice lupta 
împotriva dictaturii.

Biroul Politic cere să fie creat 
un guvern devotat cauzei păcii 
și democrației, care să apere in
teresele poporului muncitor.

----- O—

Norstad își menține postul 
în N.A.T.O.

NEW YORK 3 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Washington al agen
ției United Press International, 
Casa Albă a făcut cunoscut la 2 
februarie că comandantul suprem 
al forțelor anmate ale N.A.T.O. 
pentru Europa, generalul Norstad 
va răimîne în acest post sub ac
tualul guvern, condus de Ken
nedy.

L. Brejnev va vizita Republica 
Guineea

TASS transmite:MOSCOVA 3 (Agerpres).
In prima jumătate a lunii februarie 1961 Leonid Brejnev, pre

ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. va face o vizită 
oficială în Republica Guineea.

Președintele Seku Ture și guvernul Republicii Guineea au adre- 
lui Leonid Brejnev invitația de a face o vizită în Guineea. Leo- 
Brejnev a acceptat această invitație.

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

sat 
nid

Scrisoarea adresată președintelui Kennedy 
de către un grup de economiști americani

NEW YORK 3 (Agerpres).
Un grup de 30 economiști a- 

mericani au adresat o scrisoare 
deschisă președintelui Kennedy și 
senatorului Douglas președintele 
Comisiei economice mixte a Con
gresului, în care subliniază nece
sitatea dezarmării.

„Sîntem convinși, se spune în 
scrisoare, că dezarmarea interna-

țională efectivă este imperios ne
cesară. Sîntem siguri că guver
nul nostru va depune toate efor
turile pentru a o realiza.

Dezarmarea ne va da posibili
tatea să folosim resurse impor
tante în scopuri constructive atît 
în Statele Unite cît șâ în străină
tate".

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

Lupte înverșunate în Laos
HANOI 3 (Agerpres).
După cum se anunță din Laos, 

în ultimele zile acolo se dau lupte 
înverșunate între trupele guver- 
namentele și rebelii care, împreu
nă cu trupele tailandeze, sud- 
vietnameze și ciancaișiste se stră
duiesc să pună mîna pe Valea 
Ulcioarelor, importantă regiune 
strategică din țară.

Rebelii desfășoară ofensiva în 
două coloane, una înaîntînd din 
Vientiane spre nord, iar cealaltă 
din Luang Prabang spre sud.

Trupele guvernamentale și uni
tățile de luptă Patet Lao hărțuiesc 
neîntrerupt pe inamic, pricinuin- 
du-i pierderi grele. După cum a 
anunțat postul de radio „Vocea 
Patet Lao", în luptele de la nord

-Q*---------------- ------

Atrocitățile săvîrșite de colonialiști 
în Ruanda-Urundi

de Sala-Fuhun trupele guverna
mentale au doborît două avioane 
de război de tip „T-6“ și au a- 
variat un al treilea. In momen
tul de față înaintarea inamicu
lui a fost stăvilită. Importantul 
nod rutier Sala-Fuhun este deți
nut ca și înainte de trupele gu
vernamentale.

La 3 februarie postul de radio 
„Vocea Patet Lao" a difuzat a- 
pelul lui Kong Le, președintele 
Comitetului militar național, a- 
dresat forțelor Patet Lao și po
porului laoțian. In apel se spune 
că armata și poporul Laosului 
sînt ferm hotărîte să lupte pînă 
la ultima picătură de sînge pen
tru provincia Xieng-Kuang și Va
lea Ulcioarelor.

LONDRA 3 (Agerpres). 
„Niciodată nu am întîlnit oa- 

meni atît de cruzi, violenți, lip
siți de scrupule în ce privește a- 
legerea mijloacelor, respingători 
și necruțători cum sînt coloniar 
liștii belgieni în Africa...": aces
ta este un fragment dintr-o scri-

------- - ♦ • »— ----- - -------- --------

Declarația căpitanului Galvao
e Prima declarație a guvernului revoluționar al Portugaliei 
Ф Solidaritate în lupta împotriva lui Salazar

RIO DE JANEIRO 3 (Ager
pres) .

Agenția United Press Interna
tional anunță că toți pasagerii a- 
flați pe bordul transatlanticului 
„Santa Maria" au fost \ debarcați. 
După debarcare, 100 de militari 
ai marinei braziliene au fost a- 
duși pe vas, iar autoritățile for
țelor navale braziliene au decla
rat că „vasul va fi restituit Por
tugaliei".

Dat fiind această schimbare in
tervenită în poziția guvernului 
brazilian față de cazul „Santa 
Maria", căpitanul Galvao, căruia 
i s-a acordat azil politic, a fost 
nevoit să părăsească vasul.

Căpitanul Galvao a dat publi
cității o declarație numită „Pri
ma declarație a guvernului revo
luționar al Portugaliei".

In declarație se spune printre 
altele: „Capturarea transatlanti
cului „Santa Maria" a avut drept 
scop nu numai să atragă atenția 
opiniei publice mondiale asupra 
tragediei portugheze... Sîntem 
mîndri că dictatorul Salazar s-a 
dovedit a fi vulnerabil. Noi i-am 
dat o lovitură...

Ne aflăm în stare de răiziboî cu 
regimul dictatorial portughez. Nu 
vrem numai doborîrea dictaturii 
ci urmărim un țel bine precizat: 
restructurarea societății portughez 
ze pe baze noi.

Gu toate că ne aflăm departe 
de Lisabona, a subliniat Galvao, 
totuși sîntem convinși că vom do- 
bîndi victoria. Revoluția va des
chide coloniilor calea spre liber
tate, progres și independență".

■O--------------

in franța: Pentru fiii de muncitori 
învățămîntul superior este inaccesibil 

PARIS 3 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde" a publicat un articol semnat de Pierre* 

Gaudez, președintele Uniunii naționale a studenților francezi, ca
re subliniază că actualul sistem al învățămintului din Franța îm
piedică practic accesul unui mare număr de tineri la studii su
perioare și creează o inegalitate crasă între studenți. Bursele 
absolut insuficiente, astfel că studiul superior presupune că 
dentul să fie aproape in întregime întreținut de familie.

Din numărul total al studenților de la universitățile și 
legiile franceze, a arătat Gaudez, numai 4 la sută provin 
familii de muncitori. Din acest număr infim doar o cincime 
mese bursă. In aceeași situație se află și tinerii aparținind fami
liilor de țărani săraci.

soare trimisă ziarului „Daily 
Worker" de către un locuitor din 
Kampala (Uganda) care descrie 
atrocitățile săvîrșite de colonia
liștii belgieni în Ruanda Urundi.

„Am văzut, scrie el în conti
nuare, cum parașutiștii belgieni 
treceau în cadență de marș peste 
capetele africanilor culcați la pă- 
mînt, iar dacă vreun african se 
mișca de durere, primea o lovi
tură cu patul puștii în spate".

In încheierea scrisorii se sub
liniază că asemenea sălbăticii sînt 
săvîrșite din ordinele înalților 
funcționari belgieni, care partici
pă adesea personal la aceste mal
tratări „găsind în aceasta o deo
sebită satisfacție". I

sînt 
stu-

co- 
din 
pri-

Situația din Congo în discuția 
Consiliului de Securitate

fi în stare să asigure o rezolvare 
pașnică a crizei internaționale 
serioase provocate de agresiunea 
belgiană în Congo.

Poporul conigolez, a spus repre
zentantul U.R.S.S. în continuare, 
a dat deja multe jertfe, pacea a 
fost expusă și continuă să fie ex
pusă unui pericol serios, lipsin- 
du-se spiritul de răspundere. Dar 
totul nu este încă pierdut. Dis
punem încă dț posibilitatea de a 
asigura normalizarea situației din 
Congo și de a găsi o bază pen
tru acțiuni comune în această di
recție. dacă vom renunța cu hotă- 
rîre la drumul greșit spre care 
am fost împinși neîntrerupt în ul
timele luni.

V. A. Zorin a arătat că pentru 
a se îndrepta situația din Congo 
și a se restabili prestigiul și bu
nul renume al O.N.U., este nece
sară izgonirea completă și rapidă 
a colonialiștilor belgieni din Con
go, punerea în libertate a tuturor 
liderilor naționali congolezi în 
frunte cu Lumumba, restabilirea 
guvernului legal și a parlamen
tului, dezarmarea bandelor lui 
Mobutu iși Chombe, adoptarea de 
măsuri pe calea unei adevărate 
unificări naționale a țării și a 
asigurării unei adevărate indepen
dențe a acesteia.

După o scurtă declarație a re
prezentantului Belgiei, care a în
cercat să tăgăduiască acțiunile a- 
gresive săvîrșite în Congo, preșe
dintele a anunțat o întrerupere a 
lucrărilor Consiliului de Securita
te pînă la 7 februarie.

NEW YORK 3 (Agerpres).
In ședința, din după-amiaza zi

lei de 2 februarie Consiliul de 
Securitate a continuat discutarea 
problemei situației oreate în Re
publica Congo.

Președintele a dat cuvîntul lui 
Ben Abud reprezentantul perma
nent al Marocului la O.N.U. Ță
rile Africii, a spus Ben Abud, 
sînt de părere că a sosit timpul 
pentru o rezolvare eficientă a 
problemei congoleze. El a con
damnat cu asprime acțiunile tru
pelor O.N.U. din Congo, subli
niind că comandamentul acestor 
trupe aplică în Congo principiul 
neamestecului numai atunci cînd 
este vorba de punerea în liber
tate a șefului guvernului legal al 
țării, de restaurarea regimului 
constituțional în Gongo și de 
curmarea fărădelegilor săvîrșite 
’de bandele protejaților colonialiș
tilor. Pe de altă parte, trupele 
O.N.U. se străduiesc să se opună 
partizanilor independenței Con- 
gojilui și sprijină pe colonialiști.

Apoi a luat cuvîntul V. A. Zo
rin, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U.

Delegatul U.R.S.S. a subliniat 
că situația din Congo este abso
lut intolerabilă, ea continuînd să 
se agraveze. Pe teritoriul republi
cii rămîne ca și înainte persona
lul militar, paramilitar și civil 
belgian. Hotărîrile Consiliului de 
Securitate în problema congoleză 
au fost de fapt' zădărnicite de 
organele executive ale O.N.U., iar 
O.N.U. însăși se dovedește a nu

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

Rolul rușinos al Franjei în complotul 
împotriva poporului congolez

PARIS 3 (Agerpres).
Săptămînalul „France Nouvelle" 

scrie cu indignare despre rolul 
rușinos »î Franței în complotul 
imperialismului internațional îm
potriva Republicii ■ Gongo.

In timp ce oamenii cinstiți din 
lumea întreagă cer eliberarea pri
mului ministru Lumumba, arun
cat în mod ilegal în închisoare, 
scrie .„France Nouvelle", „guver
nul lui De Gaulle a permis co
lonelului Trenquier al trupelor 
de parașutiștl, fost aghiotant al 
faimosului general Massu, să-și 
ia un concediu „îndelungat" 
care 
șfeful 
lui I 
scrie 
Irul" 
venit 
cadre

fi semnat contracte cu privire la 
livrări ilegale de armament pe ca
re firmele franceze sînt întot
deauna dispuse să le yîndă re
belilor congolezi.x

Săptămînalul „France Nou
velle" subliniază că guvernul 
De Gaulle ajută la înarmareai 
bandelor de mercenari formate din 
pleava societății congoleze și din 
aventurieri străini.
-------  ------ O------

Pe 
l-a folosit pentru a deveni 
politiei șl armatei funestu- 

exclus, 
„minis 
care a 
recruta

să

Chombe". Nu este 
săptămînalul, ca 
Jav al lui Ghomibe, 
în Franța pentru a 

; și specialiști militari,

• HELSINKI. Sesiunea pe 1961 
a parlamentului a fost deschisă 
Ia 2 februarie prin cuvîntarea tra
dițională a președintelui Finlan
dei, U. K. Kekkonen. El a trecut 
în .revistă principalele proiecte de 
lege pe care guvernul intenționea
ză să le prezinte parlamentului 
și s-a referit la situația interna
țională, exprimîndu-și speranța că 
încordarea va slăbi.

• BUENOS AIRES. La Bue
nos Aires a luat ființă un 
argentinian de sprijinire 
fferințeî latino-americane 
suveranitatea națională, 
parea economică și pace 
va deschide în Mexic în luna mar
tie. Comitetul, prezidat de Alberto 
Casella, fost rector al Universi
tății La Plata, a publicat o de
clarație exprimînd adeziunea la 
mișcarea revoluționară cubanăr

• BERLIN. Agenția A.D.N. a- 
nunță că prof. Kurt Groebe din 
Hamburg (R.F.G.), a fost exclus 
din Partidul social-democrat ger
man din cauză că s-a pronunțat 
în favoarea înțelegerii între cele 
două state germane. Motivul in
vocat de organizația din Ham
burg a P.S.D.G. a fost că prof.

Comitet 
a Con- 
pentru 

emanci- 
care se

Groebe a participat la Congresul 
i național pentru dezarmare și pa

ce care a avut loc recent la Wei
mar, în Republica Democrată 
Germană, demonstrind că 
„contact cu Răsăritul".

• PARIS. Opinia publică fran
ceză a aflat cu, indignare că, la 
invitația guvernului, în Franța a 
sosit fascistul spaniol, generalul 
Munoz Grandes. Federația națio
nală ia foștilor deportați și inter
nați, participant la mișcarea de 
rezistență și patrioți a trimis pre
ședintelui Franței, De Gaulle, o 
scrisoare în care se protestează 
împotriva sosirii Iui Munoz Gran
des.

• BERLIN. Friedrich Ebert, 
președintele prezidiului Congre
sului german al orașelor și co- 
munelor, membru al Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a a- 
dresat funcționarilor comunali din 
R. D. Germană, deținuți în închi
sorile din Germania occidentală, 
o scrisoare în care arată ca efor
turile lor îndreptate spre asigu
rarea păcii in înteaga lume și 
spre înțelegere între orașele și 
comunele germane nu pot consti
tui obiectul unui proces penal.

are

Șomaj cronic în Grecia
ATENA 3 (Agerpres). — TASS 

transmite :
In telegrama adresată primu

lui ministru al Greciei de către 
Confederația Generală a oameni
lor muncii din Grecia se arată că 
„odată cu venirea iernii proble
ma șomajului în Grecia a deve
nit și mai acută, iar situația ze
cilor de mii de șomeri este foarte 
critică".

După cum anunță ziarul „Av- # 
ghi", Confederația a cerut să se. 
ia măsuri neîntîrziate pentru aju
torarea șomerilor.

Referîndu-se la date 
ziarul burghez 
că numărul 
Grecia se 
400.000 de 
parțiali de 
cum reiese 
parte considerabilă a clasei mun
citoare din Grecia suferă dato
rită

„Nea“ 
șomerilor 

ridică la 
oameni.

1,5 
din

neoficiale, 
relatează 

totali din 
cifra de

iar a celor 
milioane. După 

aceste date, o

șomajului.
------O------

Alegerile din Iran 
desfășoară sub semnul 

terorii
TEHERAN 3 (Agerpres).
Alegerile parlamentare din Iran 

se desfășoară în condițiile presiu
nilor de tot felul și a terorii poli
țienești. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, la începutul 
acestei săptămîni, din ordinul gu
vernului, poliția a operat arestări 
în rîndurile membrilor Frontului 
național, grupare politică de o- 
poziție. Liderii Frontului națio
nal s-au refugiat luni în clădirea 
senatului unde, după cum arată 
agenția, se mai aflau încă și vi
neri.

se
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