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Muncă spornică In abatajele 
minei Lupeni

Angajament îndeplinit 
înainte de termen

Colectivul sec
torului I A al mi
nei s-a angajat la 
începutul acestui 
an să extragă pî- 
nă la 1 Mai, pes
te prevederile pla
nului, 800 tone de

cărbune cocsificabil. Brigăzile de 
mineri, bucurîndu-se de o bună 
asistență tehnică din partea in
ginerilor și tehnicienilor Colibaba 
Eugen, Siiszer Andrei, Gozman 
Iacob, Nagy Carol și Hidoș Au
rel, și-au organizat mai bine ac
tivitatea la locurile de muncă, 
ceea ce a făcut posibil ca 
în ziua de 4 martie a.c. sectorul 
I A să raporteze conducerii exploa
tării îndeplinirea angajamentului 
luat pînă la 1 Mai.

Printre brigăzile care au con
tribuit cel mai mult la realizarea 
și depășirea angajamentului îna
inte de termen se numără și cele 
conduse de tovarășii Jurj loan, 
Feher Vasile, Cotroază Ioan și 
Gligor Nicolae.

jul de bază panoul II și Gașpar 
Mihai de la planul înclinat în 
cărbune din stratul 18, obțin în 
muncă rezultate din ce în ce 
mai mari. Astfel, angajamentul 
lor de a excava lunar cîte 50 
metri cubi în plus iață de sarci
na fixată, a fost depășit sută la 
sută. Aceste trei brigăzi au exca
vat î<n plus luna trecută 
300 metri cubi de cărbune, 
graficul întrecerii socialiste, ală
turi de alți fruntași a apărut și 
numele tovarășilor Lorke, Spăta
ru și Gașpar. Realizările obținute 
pe primele 4 zile din această 
lună dovedesc
lor din aceste brigăzi de a se 
menține și pe viitor în fruntea 
sectorului. De asemenea, și mi
nerii din abatajul frontal nr. 4 
condus de comunistul Lpcaci An
drei 
nar 
cîte

peste
Pe

această
hotărîrea mineri-

asemenea, și mi-

s-au angajat să extragă lu- 
în afara sarcinilor de plan 
175 tone de cărbune.

Pe graficul întrecerii 
au apărut noi brigăzi 

fruntașe
Tn ultimele luni, la sectorul 

IV B, brigăzile conduse de mi
nerii Lorke Mihai care lucrează 
în preabatajul de bază panoul I, 
Spătaru Gheorghe din preabata-

Schimburi de onoare
S-a propus de muncitoare ca în 

cinstea zilei de 8 Martie. Ziua 
Internațională a Femeii la Fila
tura Lupeni să se organizeze un 
schimb de onoare în toate secțiile 
fabricii

Ea a avut un puternic ecou. 
T o'ășele Maier Maria, Pavîr- 

anJiana, Țîrcă Paraschiva, Io- 
^cu Elena și toate celelalte 

m-. .îcitoare ale secției lăsucit 
s-au întrecut între ele la mași
nile de răsucit. Lozinca zilei 
era: „Nici un minut pierdut". 
Ca rezultat, muncitoarele de la 
transportul bobinelor au trans- 
portat la umezitorul secției de- 

1 pănat cu 40 la sută mai multe 
bobine ca în alte zile lucrătoare.

Brigadierele Albert Magda și 
Moldovan Constanța din secția 
depănat au făcut toate pregăti
rile necesare ca ziua schimbu
rilor de onoare să aducă secției 
cele mai frumoase rezultate. 
Muncitoarele de la transportul 
bobinelor au aprovizionat rit
mic rastelurile cu bobine pentru 
ca mașinistele să nu piardă din 
prețiosul lor timp, iar acestea, 
cîte una la 12 mașini, au des
fășurat o însuflețită întrecere. 
In timp ce multe dintre harni
cele depănătoare, la jumătatea 
schimbului aveau planul zilnic 
îndeplinit, în secția sortare to
varășele Groza Ana, Maxim 
Georgeta, Sălniceanu Terezia, 
Bocskai Iuliana, Mircea Maria, 
Brăneț Aurelia și multe altele 
sortau cu grijă sculurile de mă- 
tasă. La încheierea schimbului 
de onoare aceste harnice femei 
aveau cîte 50—60 kg. fire sor
tate peste plan.

In depănat, brigăzile conduse 
de Mihai Mariana. Vădan Anuța, 
Oțoiu Florica, Roff Maria, la 
terminarea schimbului de onoa
re aveau cîte 30—40 kg. fire 
depănate peste prevederile pla
nului. Crăciun Stela a avut o 
depășire de 93 la sută peste nor
ma ei zilnică, Crețu Ana 43 la 
sută, Enculescu Lucia 45 la 
sută, iar Roff Maria, Mihai Ma
riana, Tekeres Maria au obținut 
depășiri de 100 la sută.

început promițător
Aplicînd în viață sarcinile pre

văzute în planul de măsuri tehni- 
co-organizatorice, colectivul secto
rului IV A de la mina Lupeni 
a înregistrat în primele zile din 
această lună importante depășiri 
de plan la extracția de cărbune. 
In ziua de 4 martie a.c., pe gra
ficul de producție a fost înscrisă 
o depășire de 206 tone față de 
planul la zi. La obținerea aces
tei ' depășirf o contribuție impor
tantă a adus colectivul sectorului 
VIII transport care și-a îmbună
tățit munca de.^aprovizionare a 
brigăzilor cu vagonete goale și 
materialele necesare. Ajutate ast
fel, brigăzile de mineri și-au in
tensificat activitatea pentru a ex
trage cît mai mult cărbune peste 
cantitățile planificate. In sector, 
un bun exemplu în această direc
ție îl dau brigăzile conduse de 
tovarășii Sfitlic Ioan, Dobai loan, 
Rusu Vasile și alții.

A. N.

Citiți în pag. IV-a
• Ajutorul sovietic pentru 

sînistrații orașului maro
can Agadir

• „New York Times" des
pre însemnătatea cuvîntă- 
rii lui N.S. Hrușciov la 
înapoierea din călătoria în 
țărie Asiei

• Poporul japonez continuă 
lupta împotriva ratificării 
tratatului militar cu S.U.A.

• Atentatul criminal împo
triva poporului cuban
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Adunări festive
IN CLIȘEU: Un aspect de la festivitatea sărbătoririi Zi

lei femeii la Petroșani.
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In zilele de duminică, luni 
și marți în Valea Jiului s-au 
organizat adunări festive în
chinate celei de a 50-a ani
versări a Zilei Internaționale 
a Femeii.

La Petroșani, duminică, în 
sala Teatrului de stat au fost 
prezente aproape 700 femei* 
din oraș și împrejurimi. In 
prima parte a adunării, tov. 
Gașpar Ana, președinta Comi
tetului orășenesc de femei Pe
troșani a prezentat o confe
rință consacrată acestui în
semnat eveniment. In conti
nuare, actori ai Teatrului de 
stat, corul cadrelor didactice 
din Petroșani și o formație ar
tistică a elevilor Școlii medii 
mixte din localitate 
zentat un bogat și 
program artistic.

Duminică au mai
astfel de adunări festive ur
mate de programe artistice la ț 
Vulcan, Iscroni, Bănița, Jieț 
și Cîmpu lui Neag, iar luni în ;

au pre- 
interesant

avut loc
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Vulcan, iscroni, 1 
și Cîmpu lui Neag, iar luni în 
cadrul principalelor 
muncitorești din raion.

Sărbătorirea Zilei 
continuă azi, în restul 
tăților.

La Aninoasa. festivitatea în
chinată Zilei femeii are loc 
după-amiază, în sala clubu
lui minier. In cinstea acestui! 
eveniment vor prezenta pro
grame artistice copiii de la 
grădinița din localitate, elevii 
școlii de 7 ani și artiștii a- 
matori din cadrul clubului 
minier.

M. I. DUMITRESCU 
corespondent
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Cercul de economie politică de la Uzina electrică Vulcan nu
mără 27 de cursanți. Este condus de propagandistul Traistă Eu
gen. Pentru o bună pregătire a cursanților, în vederea seminarii- 
lor, propagandistul organizează discuții pe marginea conspectelor 
întocmite de cursanți și lămurește problemele rămase neclare.

In clișeu, propagandistul Traistă Eugeni discutînd cu tova
rășii cursanți Biro Nicolae, Barkoczi Ladislau și Klementz Iosif.

Au trecut 50 de ani de cînd, 
in 1910, la cea de-a doua Con
ferință a femeilor socialiste care 
a avut loc la Copenhaga, la 

propunerea înflăcăratei luptătoare 
Klara Zetkin, s-a hotărît să se 
sărbătorească ziua de 8 Martie 
ca Ziua Internațională a Femeii. 
De atunci, 8 Martie a devenit 
sărbătoarea solidarității interna
ționale a femeilor muncitoare în 
lupta pentru drepturi economice 
și politice. Mișcarea muncito
rească internațională a înscris 
pe steagul ei de luptă revendi
cările economice, politice și 
ciale ale femeilor.

O jumătate de veac nu 
seamnă prea mult în istorie, 
cîte schimbări cu adevărat
voluționare n-au avut loc în a- 
cești 50 de ani în viața femei
lor ! La numai șapte ani de la 
Conferința de la Copenhaga, 
Marea Revoluție Socialistă 
Octombrie a adus zecilor de 
lioane de femei oprimate și 
ploatate, umilite și înjosite 
pe întinsurile Rusiei țariste 
plina egalitate în drepturi
bărbații. Ele au fost chemate 
ca, alături de tovarășii lor li
beri pentru prima oară în isto
rie de orice exploatare și asu
prire, să făurească un stat fără 
seamăn în lume —- statul mun
citorilor și țăranilor.

Vorbind la primul Congres al 
femeilor muncitoare din întrea
ga Rusie, marele Lenin a arătat

so-

îm- 
dar 
re-

dir» 
mi- 
ex- 
de 

de- 
cu

o uriașă 
cărei par- 

vorba des
pre transformarea socialistă a 
țării. Cu adevărat libere, femeile 
sovietice s-au dovedit demne de 
marea încredere ce li s-a acor
dat, îndeplinind cu cinste sar
cini din cele mai de răspundere 
în toate domeniile activității de 
stat, economice și obștești din 
Uniunea Sovietică.

In țările de democrație popu
lară, femeile au căpătat drepturi 
egale în toate privințele cu băr
bații și reprezintă o uriașă forță 
care contribuie activ la opera de 
construire 
dezvoltarea 
rală.

In patria 
meile participă zi de zi la con
ducerea treburilor statului, 
de femei sînt deputate în Ma 
rea Adunare Națională, 
35.082 femei au fost alese depu
tate în sfaturile populare. Un 
număr mare de femei, însușin- 
du-și pregătirea necesară, înde
plinesc funcții de răspundere în 
aparatul de stat, în viața econo
mică, în învățămînt, în domeniul 
sănătății publice, în instituții ști
ințifice, artistice, culturale. Pes
te 400.000 de femei fac parte 
din comisiile și comitetele de 
mei de la orașe și sate, din 
treprinideri, instituții, G.A.S. 
G.Â.C., antrenînd în acțiuni

că femeile constituie 
forță socială fără a 
ticipare nu poate fi

a socialismului, la 
economică și cultu-

noastră liberă fe-

(Continuare în pag. 2-3)
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D E T A

pămîntul ce inundă, 
pieptiș furtuna 
Ne-nfricată 
baricadă

Ești floarea de arome cea mai plină
Pe care o-ndrăgim și o visăm, 
Din ochii tăi cînd ne e dat să bem 
Nestăvilita dragostei lumină.

Ești brazda cea mai dulce și fecundă 
Din care viața crește ne-ncetat, — 
Și cîntecul cel mai frumos cîntat 
Cu primăveri

Ești glasul ce-a-nfruntat 
De silnicii și gloanțe... 
La Grivița, Lupeni, pe
Ai stat alături de cel drag, intr-urna.

Ești jertfa ce sfințind cu sînge anii 
De luptă grea și-a scris în piatră voia : 
Ocska Tereza. Donca S imo, Zoia! — 
Tăcerea voastră a zdrobit dușmanii...

Ești chipul păcii lumii, bucuria 
Triumfătoare-a vieții, soră bună 
Cu care, pretutindeni, împreună, — 
Zidim cîntînd COMUNEI temelia.

HARALAMBIE ȚUGUI



Jiu l Petroșani — €.CA. București 1-2 (0-2)
Este un fapt cunoscut că la 

întâlnirile de fotbal rezultatul nu 
spune întotdeauna totul. Și acest 
lucru este perfect valabil și pen
tru meciul de duminică dintre 
Jiul și C.C.A. De la bun început 
trebuie spus că gazdele ar fi me
ritat cel puțin un rezultat de ega
litate. Deși s-ar putea aduce în 
sprijinul acestei afirmații, ca cel 
mai bun argument, întregul film 
al meciului, amintim doar cîte- 
va fapte concludente: Voinescu a 
avut de mai multe ori emoții de- 
cît Crîsnic, iar ca timp, echipa 
Jiul a dominat mult mai mult, 
îndeosebi în repriza a doua, jocul 
desfășurîndu-se în jumătatea de 
teren a militarilor. Tot aici este 
necesar să consemnăm și greșe
lile de arbitrai comise în momen
tele cele mai importante, care au 
influențat jocul. De pildă, în re
priza a doua, Cosmoc în poziție

Cupa 8 Martie
In zilele de 5 și 6 martie a.c.

Consiliul raional U.C.F.S. Pe
troșani a organizat în cinsteai 
celei de a 50-a aniversări a pro
clamării Zilei Internaționale a 
Femeii o seamă de competiții 
sportive dotate cu Cupa 8 Mar- 
tip

TIR.
poligonul din Petroșani a 

organizat primul 
acest an

Pe 
fost 
din 
Cupa 8 Martie. Au participat în 
total 15 trăgători și trăgătoare, 
obținîndu-se următoarele rezul
tate (armă sport, proba 3X10 
focuri) : senioare — locul J, Hlo- 
pețchi Maria 214 puncte; seniori 
— locul I, Ghiță Nicolae 247 
puncte; junioare — locul 1. Hlo- 
pețchi Mariana, 200 puncte; ju
niori — locul I, Diaconescu Va- 
sile 155 puncte.

concurs
la tir. dotat cu

TENIS DE MASA
In vitrina sportivă a femeilor 

din raionul Petroșani a apărut 
un trofeu nou : Cupa 8 Martie 
pe regiune la tenis de masă. 
Competiția, organizată de Con
siliul regional U.C.F.S. pentru 
cele mai bune jucătoare din re
giune, a fost dominată de repre
zentantele asociației Voința Pe
troșani (Mile Paulina, Baban 
Ioana și Toma Nicolița) care au 
cîștigat toate jocurile. Pe locul 
II s-a clasat echipa 
urmată de Corvinul

Aurul Brad 
Hunedoara.

a campiona- 
școlilor medii de volei, 

băieți, a fost închinată

VOLEI
Etapa pe regiune 

telor 
fete și 
zilei de 8 Martie. Echipa repre
zentativă a raionului Petroșani la 
fete, dovedind o slahă pregăti
re. a pierdut în fața reprezenta
tivei orașului Alba Iulia cu 2—1 
(15-0, 8-15, 15-0), iar echipa de 
băieți a ocupat locul II pe re
giune

S. BALOT 
corespondent

Știința București —
Duminică dimineața, pe Sta

dionul Tineretului din Capitală 
a avut ioc întîlnirea amicală de 
rugbi dintre echipele Știința Bu
curești și Știința Petroșani, 
partidă care a constituit o ulti
mă verificare a echipei petroșă- 
nene înaintea începerii campio
natului.

Echipa Știința Petroșani a 
dovedit și de data aceasta că, 
deși încă n-a făcut primul pas 
în categoria A, se poate măsura 
cu oricare dintre „bătrînele" 
formații din prima categorie a 
țării. Dacă în prima repriză inî- 

clară de gol, este „cosit" de A- 
polzan (la fel ca și Toth ceva 
mai tîrziu), fără ca arbitrul să 
dea vreo decizie. Tot în această 
parte a jocului, Apolzan scoate 
mingea cu mîna de pe linia poi- 
ții, fără ca arbitrul să dicteze 
lovitură liberă de la 11 metri.

Desigur, toate aceste greșeli 
au avut o influență nu numai a- 
supra rezultatului, dar și asupra 
moralului echipei gazde. Nemul
țumirile celor 8000 de spectatori 
au fost cu atît mai mari, cu cît 
militarii, deși oaspeți, au prestat 
un joc mai brutal decît petroșă- 
nenii.

Echipa Jiul a dovedit în acest 
meci o bună pregătire tehnică și 
o condiție fizică bine pusă la 
punct, dînd o replică puternică 
formației militare, care se poate 
spune că a făcut duminică un 
meci „de zile mari", 
după ce Zavoda I a 
handicap, înscriind în 
poartă, înaintarea Jiului a asal
tat pur și simplu poarta oaspe
ților. Dar atacurile au fost lipsi
te de eficacitate și pentru că Jiul 
nu dispune încă de un bun reali
zator. Aceasta este marea lacu
nă a echipei. Dacă Nertea a ju
cat foarte bine, dacă 
și Cosmoc au fost 
în schimb la poartă 
lipsiți de eficacitate.

Nenumăratele ocazii pe care 
le-au avut, le-au ratat ori datori-

îndeosebi 
redus din 

propria

Ciurdărescu 
inepuizabili, 
toți au fost

Munci+ori la mesele de

manifestări 
participe cît 

ai acestui 
în viață a- 
comitet sin-

Una din hotărîrile adunării 
sindicale de dare de seamă și 
alegeri de la întreprinderea „6 
August" din Petroșani a fost și 
organizarea unor 
sportive, la care să 
mai mulți membri 
sindicat. Traducînd 
ceste hotărîri, noul
dical a organizat în ziua de 6 
martie un concurs de șah, la 
care au participat 16 muncitori. 
Cu acest prilej a ieșit în eviden
ță dorința tinerilor de la între
prinderea „6 August" de a prac
tica diferite sporturi ca șah, vo
lei, tenis de masă etc.

RUGBI

Șî

Știința Petroșani 6-6 
țiativa au avut-o gazdele, care 
au înscris prin Teodorescu 
Georgescu, în repriza a doua ea 
a aparținut petroșănenilor, care 
au egalat, fiind la un pas de vic
torie. S-au remarcat: Luscal, 
Teodorescu (Știința București) 
și Petrache, Mateescu, Ureche și 
Ciubuc (Știința Petroșani).

Duminica viitoare, în prima 
etapă a campionatului republi
can, echipa Știința Petroșani 
va întîlni pe teren propriu Ști
ința Timișoara.

T. I.

tă impreciziei ori nervozității. Pe 
lîngă toate acestea, Toth, „spiri- 
dușul" de altădată al echipei a 
fost în meciul de duminică de 
nerecunoscut. Crăciun 1-ar fi pu
tut înlocui mult mai bine: întîi 
că fizicul îi permitea să reziste 
mai mult la condițiile grele deter
minate de terenul desfundat, iar 
în al doilea rînd pentru că în ul
timele meciuri de verificare for
mula — Ghibea, Cosmoc, Ciur
dărescu, Crăciun, Nertea 
corespuns mult mai bine.

primele 30 de minute, 
se desfășoară cu vio- 
cînd la o poartă, cînd la

a

In 
jocul 
iciune 
alta ; echipele luptînd de la egal 
la egal. In minutul 30 Tătaru 
scapă singur, șutează; Crîsnic, 
ieșit din poartă, respinge iar Ca- 
coveanu venit din urmă reia în 
poartă, înscriind primul gol. Du
pă 8 minute același Tătaru, șu
tează de la distanță imparabil, 
în colțul opus al porții, peste 
Crîsnic.

La reluare, Jiul este h-jtărît s* 
egaleze, și nu i-ar fi trebuit prea 
mult. De pildă. Ghibea, Toth si 
Cosmoc s-au găsit fiecare numai 
cu Voinescu în față, trăgînd însă 
din grabă în brațele lui. Cu toate 
eforturile apreciabile ale localni
cilor, meciul se termină fără ca 
ei să poată aduce egalarea.

Formațiile aliniate la fluierul 
arbitrului Nițescu (Sibiu). JIUL 
PETROȘANI: CRISNIC, — Ro- 

moșan, VASIU, 
Tîlvescu, — Far- 
kaș, Crișan - 
Toth, Ghibea, Ciur
dărescu, COSMOC, 
NERTEA ; C.C.A. 
VOINESCU, — 
Zavcda I, Apolzan, 
Zavoda II — JE
NEI, Mihăilescu— 
CACOVEANU, Cri
șan, Raksi, BO
NE, TATARU.

în clișeu: Puțin 
mai rapid, Ghibea 
ar fi introdus ba
lonul în poarta 
părăsită de Voi- 
nesu.

Foto-text:
DUMITRESCU

Sâh
I

de șah, cei mai 
tovarășii Goanță

La concursul 
buni au fost 
Dumitru și Tamazi Nicolae.

BOTA GHEORGHE 
corespondent

(Urmare din pag. l-a) 

temai 
mei

din 
cu-

Ra- 
Lupeni, 

Elena de

și orga-

importante milioane de 
din patria noastră. 

Printre numeroasele femei 
Valea Jiului care s-au făcut 
noscute printr-o activitate rod
nică depusă atît la locurile lor 
de muncă în întreprinderi și in
stituții cît și pe tărim obștesc 
se găsesc și tovarășele Laszlo 
Iuliana, Cucurudea Ana de la 
U.R.U.M.P., Pali Iuliana, 
eolța Anai de ia mina 
Laza Dominica, Magda 
la Vulcan și altele.

Spiritul gospodăresc 
nizatoric al femeilor își găsește 
un minunat cîmp de activitate în 
domeniul acțiunilor cu caracter 
social. Ele sînt o forță activă în 
acțiunea patriotică de înfrumu
sețare a orașelor noastre, în des
fășurarea activității comitetelor 
școlare, în organizarea controlu
lui obștesc.

In contrast cu viața fericită 
a femeilor din țările socialiste, 
în țările capitaliste milioane de 
mame suferă văzîndu-și copiii 
slăbiți și bolnavi din cauză că

Cu prilejul aniversării a 90 de 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, care se va sărbători 
Ia 22 aprilie 1960, Studioul cen
tral de filme documentare din 
Moscova a produs un nou film 
consacrat marelui conducător al 
revoluției — „Amintiri despre Le
nin".

*

Noul film documentar „Amintiri 
despre Lenin" este consacrat li
nei perioade relativ scurte din 
viața lui Lenin — perioada din 
Moscova. In martie 1918 primul 
guvern sovietic condus de el s-a 
stabilit la Moscova și astfel acest 
oraș a devenit capitala tineret 
republici sovietice.

Cronica cinematografică începe 
însă cu o perioadă cu mult îna
inte de victoria Revoluției din 
Octombrie. Realizatorii filmului 
prezintă cîteva locuri istorice din 
Moscova legate de numele lui 
Lenin cu mult înainte de veni
rea lui în 1918 în acest oraș: 
biblioteca „Rumeanțev", o serie 
de locuințe din Moscova, unde se 
țineau ședințele ilegale ale mar
xiștilor, căsuță modestă din Po
dolsk din apropierea Moscovei, 
unde Lenin, urmărit de guvernul 
țarist, a făcut o vizită rudelor 
lui înainte de a emigra în străi
nătate...

Apoi pe ecran apare Moscova 
anilor 20 așa cum a văzijt-o Le
nin, hotelul „Național" și camera 
107 unde și-a început viața lui 
la Moscova, Kremlinul, cabinetul 
și apartamentul lui Lenin într-una 
din clădirile Kremlinului care pî- 
nă în prezent impresionează prin 
modestia și simplitatea lor pe 
toți cei care le vizitează. In a- 
ceste secvențe ale filmului spec
tatorul îl vede pe Lenin în cabi
netul său sau stînd de vorbă în 
sufrageria locuinței sale cu prie
tena, soția și tovarășa lui de 
luptă Nadejda Konstantinovna 
Krupskaia.

Spectatorii îl văd apoi pe Le
nin la parada de 1 Mai 1918 și

---------- -

Să folosim timpul prielnic 
pentru trecerea probelor 

C. M. A. la schi
Organizațiile U.T.M., Consi

liile asociațiilor sportive și pro
fesorii de educație fizică se preo
cupă în această perioadă de tre
cerea normelor complexului 
G.M.A. de cît mai mulți tineri, 
îndeosebi atenția lor este îndrep
tată în această perioadă către 
probele de schi. De pildă Comi
sia G.M.A. din Vulcan a reu
șit, cu sprijinul organizației 
U.T.M. să antreneze la trecerea 
acestor probe peste 150 de ti
neri.

Este de datoria fiecărei comi
sii G.M.A., ca în această peri
oadă cînd timpul o permite să 
treacă de urgență la antrenarea 
tinerilor pentru trecerea norme
lor G.M.A. la schi.

nu au ce le da de mîncare, că nu 
au cu ce să-l îmbrace, că n-au 
posibilitatea de a-i da la școală. 
Cît de nefiresc și anacronic este 
faptul că într-o astfel de țară 
capitalistă ca Elveția, femeile 
sînt lipsite de dreptul la vot pe 
motiv că ele nu pot fi egale cu 
bărbații! Sau faptul că în țările 
capitaliste mal dăinuie discri
minarea economică față de femei, 
ele primind la o muncă egală 
cu a bărbaților un salariu mai 
mic.

In țările care mai gem sub 
exploatarea colonială, milioane 
de femei trăiesc în cea mai nea
gră mizerie, rezultat al politicii 
de jaf duse de colonialiști. Ele 
luptă dîrz pentru eliberarea na
țională, pentru drepturi și liber
tăți democratice, pentru un trai 
mai bun. 
din țările 
realizările 
exprimă 
de femeile muncitoare din țările 
capitaliste.

A devenit o tradiție scumpă 
celor ce muncesc din toate ță
rile lumii ca 8 Martie să fie în- 

Milioanele de femei 
socialiste, mindre de 
și drepturile lor, își 

deplina simpatie față

rostind o cuvîntare în Piața Ro
șie lîngă zidurile Kremlinului, în 
plimbare în Kremlin după ce fu
sese rănit, rostind o cuvîntare de 
pe balconul clădirii Sovietului din 
Moscova în fața ostașilor roșii 
care plecau pe front.

Filmul „Amintiri despre Lenin ' 
evocă activitatea lui multilatera
lă, neobosită ca conducător al 
revoluției, creator și conducător 
al primului stat al muncitoriloi 
și țăranilor din lume. Este pre
zentată o zi din viața lui Le
nin — 2 august 1918 — cînd e 
a vorbit la Casa Sovietelor în fa
ta agitatorilor — luptători pe 
front, apoi în fața muncitoriloi 
unui raion din Moscova, a osta 
șilor din regimentul Varșovia, 
a ostașilor roșii la clubul de p< 
cîmpia Hodîn, a muncitorilor u 
zinei Mihelson. Și toate acestei 
într-o singură zi.

După cum se știe, după cuvîn 
tarea rostită în fața miincitorilo’ 
uzinei Mihelson, împotriva lui 
Lenin s-a comis un atentat cri
minal, organizat de dușmanii pu
terii sovietice. Secvențele din 
film care evocă acest episod — 
comunicatul guvernamental cu 
privire la atentat, comportarea 
lui Lenin, ultimul buletin medical 
anunțînd însănătoșirea lui. -- sînt 
deosebit de impresionante.

Lenin se afla tot timpul în mij
locul maselor populare, asculta 
cu atenție pe reprezentanții po
porului. Această trăsătură carac
teristică a lui Lenin este evocată 
și în film. El reușea să primeas
că în cabinetul lui din Kremlin 
oameni din cele mai diferite stra
turi. Secvențe și fotografii ne e- 
vocă întîlnirile lui Lenin cu cu 
noscutul om de știință, academi
cianul Gubkin, cu comandantul 
de oști sovietic Nikolai Sclors, 
cu scriitorul englez Fierberi 
Wells, cu soli ai țăranilor și ai 
ostașilor de pe front. Lenin poa
te fi văzut în film stînd de vor
bă cu scriitorul Maxim Gorki, 
cu tovarășii lui de luptă Iosif 
Stalin, Iakov Sverdlov, Felix 
Dzerjinski, Mihail Kalinin.

Chipul nemuritor al marelui 
om este completat cu amintirile 
unor oameni care au lucrat și 
s-au întîlnit cu Lenin, incluse în 
film.
zintă 
zența 
skaia 
mică 
fia care înfățișează această so
lemnitate modestă arată cum l-a 
bucurat pe Lenin această primă 
rîndunică a electrificării.

Filmul „Amintiri despre 
nin" se încheie cu secvențe i- 
fățișînd măreața panoramă a Ex
poziției unionale a realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S. și 
cu cuvintele simbolice ale lui N. 
S. Hrușciov, „Tot ceea ce a 
constituit conținutul vieții lui Le
nin, ceea ce el a proiectat, ceea 
ce el a visat sînt în prezent tra
duse cu succes îa viața poporu
lui nostru, de partidul nostru!“. 
(Agerpres).

O secvență a filmului pre
satul Kușino, unde în pre- 
lui Lenin și a lui N. Krup- 
a fost pusă în funcțiune o 
centrală electrică. Fotogra-

timpinat sub semnul luptei cres- 
cînde pentru pace, pentru coexis
tență pașnică, pentru drepturi 
și libertăți democratice pentru 
femeile și toți cei ce muncesc 
din țările capitaliste și coloniale.

Femeile din toate țările sînt 
interesate în menținerea păcii, 
în definitiva înlăturare a spectru
lui războiului, în triumful vie
ții. Ele sprijină cu căldură me
sajul adoptat la 3 februarie 1960 
de Biroul F.D.I.F., întrunit în 
sesiune la Djakarta, adresat șe
filor de guverne participanți la 
conferința la nivel înalt, în care 
și-a exprimat speranța că con
ducătorii marilor puteri vor a- 
dopta o hotărîre cu privire la 
dezarmarea generală și totală. 
In numele celor 200.000.000 de 
membre ale F.D.I.F., mesajul 
cheamă pe conducătorii marilor 
puteri să ia o hotărîre cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare, să rezolve prin trata
tive toate conflictele dintre țări.

Ziua de 8 Martie se sărbăto
rește în acest an în condițiile u- 
riașei creșteri a forțelor mon
diale ale păcii și progresului,



Azi e ziua ta, mama mea frumoasă...
deschise ochii-i mari, 
scălda tot seninul zil- 

și privi în

Doinita 
in care se 
lel'or de primăvară, 
jur. In odăița Caldă, nimeni nu 
tulbura somnul liniștit al surioa
rei sale Marioara. Se ridică în
cet și începu să repete poezia.

„Azi e ziua ta,
mama mea frumoasă 

De aceea e sărbătoare
în casă..."

se deschise 
mamei apăru

Și 
în

vremea de mers

din așternutul

La Filatura Lupeni majoritatea salariaților o formează 
femeile. In secțiile Unde se hotărăște soarta producției fe- 
me“e se afirmă ca luptătoare active pentru creșterea produc
tivității muncii și îmbunătățirea calității produselor. Peste 130 
de femei s-au distins și în întrecerea ce s-a desfășurat în 
cinstea zilei de 8 Martie. Cu acest prilej, în sediul comite- ; 
tului sindical, tovarășa litiu Adela, președinta comitetului 
sindical, a cerut părerea celor mai active femei pentru sti
mularea fruntașelor întrecerii socialiste.

Fotoreporterul nostru a găsit-o pe tovarășa litiu Adela 
consultîndu-se cu președinta comisiei de femei, tovarășa Săl- 
niceanu Terezia, cu Dumitrescu Ioana, vicepreședinta comite
tului sindical și responsabilă a unei brigăzi de calitate și cu 
brigadiera Moldovan Constanta din secția de tineret.

In clișeu, de la stînga la dreapta, Sălniceanu Terezia, 
Moldovan Constanța, Dumitrescu Ioana, litiu Adela.

Deodată ușa 
chipul blînd al 
prag.

-— Doinițo, e 
la grădiniță.

Fetița coborî
alb și fugi spre mama sa.

■N

Confete mari de nea porniră 
jucăușe prin văzduh, atrăgînd 
privirile trecătorilor. Doi copii 
se opriră, urmărind jocul fulgi
lor neastîmpărați.

— Ce păcat că se topesc așa 
repede — spuse Rudi, urmărind 
un fulg ce poposi obosit pe re
verul pultonașului, prefăcîndu-se 
într-o lacrimă cristalină.

— Păi de acu’ vine primăva
ra, e ziua mamelor noastre — 
răspunse Doinița. Haide să nu 
întîrziem. 
rală. Știi, 
dimineață

S TRUNGĂRIȚA
In sala mare a secției meca

nice de la Uzina de reparat uti
laj minier din Petroșani, zgomo
tul muncii nu contenește, o; clipă. 
La strungurile frumos aliniate 
lucrează mulți muncitori. Marea 
lor majoritate sînt tineri. Mai în
spre .mijlocul haleilingă un 
strung „Ioșif Rangheț': îți atrage 
atenția o băsmăluță înflorată. 
Niște rnîini mici, delicate, mani
pulează cu pricepere manivelele 
de comandă, iar strungul se su
pune ascultător. Încet, cuțitul se 
îndreaptă spre bucata de metal, 
mușcînd apoi cu sete și făcînd ca 
șpanul să țlșnească în toate păr
țile în mii de scînteieri. Peste pu
țină vreme bucata de metal ia 
forma piesei dorite. Apoi opera
tic % repetă. Cînd se apropie 
C fîrsd schimbului, bolțurile, ro
ți'. iglințate pentru pompe, rolele 
pentru funicular sau alte piese 
ce-i sînt comandate, așteaptă fru
mos stivuite să fie de folos. 
Apoi strungărița Manta Angelica 
începe să facă toaleta strungului. 
Acest lucru a devenit pentru ea 
o obișnuință deoarece îl face me
reu de 6 ani de cînd lucrează 
în uzină. Țlntnd seama de tine
rețea ei, are un stagiu frumos 
în producție.

Că fosta absolventă a Școlii 
profesionale metalurgice din Tur
na Severin e o fată harnică și 
pricepută, o dovedește și faptul 
că, apreciindu-i calitățile, organi
zația de partid a primit-o în rîn- 
durile sale. In perioada de can
didatură, ea s-a dovedit mereu o 
muncitoare harnică și serioasă, 
tar sarcinile încredințate pe linie 
de organizație a căutat să le du
că la îndeplinire cu simț de răs
pundere. De cînd a devenit mem
bru de partid lucrează cu și mai 
multă rivnă.

Un bun membru de partid tre
buie să-și ridice în permanență 
nivelul său politic, profesional și 
cultural, să împărtășească din cu
noștințele lui și altora, să-i mo
bilizeze pe cei din juru-i cu vor
ba și cu fapta la dobîndirea de 
noi succese în muncă. Pentru a-și 
putea exercita cu succes rolul de 
mobilizator al colectivului la di
ferite acțiuni, tînăra Manta An
gelica urmează cu regularitate 
cursurile de agitatori.

Prin întreaga sa activitate, 
tovarășa Manta Angelica dove
dește hărnicie și pricepere.

— Așa e strungărița noastră 
obișnuiesc să spună despre ea 
colegii de muncă.

în preajma întrunirii Comitetului 
pentru dezarmare al celor H) 
țări, la puțină vreme înainte de 
întrunirea conferinței la nivel 
înalt. Femeile de pretutindeni 
își exprimă speranța fermă că 
se va porni pe calea' rezolvării 
pașnice a problemelor litigioase, 
inclusiv a problemei germane și 
a Berlinului occidental, a de
zarmării generale și totale, a in
terzicerii fabricării și folosirii 
armelor atomice și cu hidrogen.

In conformitate cu hotărîrea 
adoptată la Copenhaga în de
cembrie trecut, la ședința lărgi
tă a Comitetului internațional 
de inițiativă al femeilor pentru 
pregătirea sărbătoririi celei de-a 
50-a aniversări a proclamării 
Zilei Internaționale a Femeii, în
tre 21—24 aprilie 1960 va avea 
Ioc la Copenhaga Congresul in
ternațional al femeilor. La acest 
congres vor fi invitate reprezen
tantele tuturor organizațiilor de 
femei care luptă pentru pace, 
libertate și egalitate în drepturi. 
Congresul va face bilanțul lup
tei femeilor în decurs de 50 de 
am și va discuta problemele de 
actualitate, inclusiv problemele 
privind rolul femeilor în lupta 
împotriva războiului, foametei și

mizeriei, participarea femeilor la 
viața de stat, economică, social- 
politică și culturală, drepturile 
cetățenești ale femeilor și sarci
nile femeilor în lupta pentru 
slăbirea încordării internaționale, 
dezarmării și colaborării în lu
mea întreagă.

Alături de femeile iubitoare 
de pace din lumea întreagă, fe
meile din Republica Populara 
Romînă, își string și mai mult 
nodurile în lupta pentru spriji
nirea tuturor inițiativelor care 
sînt puse în slujba păcii șl a fe
ricirii omului, pentru realizarea 
istoricelor propuneri ale Uniunii 
Sovietice de dezarmare generală 
și totală, cale sigură pentru eli
minarea definitivă a războiului 
ca mijloc de rezolvare a proble 
melor litigioase între state.

De Ziua femeii, oamenii mun
cii din țara noastră salută cu 
dragoste tovărășească pe fe
meile din patria noastră, tova
rășele lor de muncă și de viață, 
urîndu-le din inimă noi și însem
nate succese în lupta atît de fru
moasă pentru făurirea socialis
mului, pentru asigurarea unui 
viitor luminos copiilor lor, pen
tru apărarea păcii în lumea în
treagă.

Azi e repetiția gene- 
eu am repetat dis-de- 
poezia

★

...In sala grădiniței de copii 
din Aninoasa domnea o liniște

între „bărbați44 j
Motiv j

La restaurantul „Minerul1' j 
din Petroșani, doi bărbați stau > 
la o masă și se cinstesc cu s 
ceva „tare". Lîngă ei apare o l 
florăreasă cu ghiocei. ?

— Cumpărați flori ? — în- ț 
trebă ea. ?

— Nu, mulțumim, sîntem $ 
însurați. s

La zile mari
— Să trăiești, Mitică.
— Noroc, Costică. Ce maî 

faci băiatule, mu ne-am mai 
întîlnit de un an? Phii, că 
mult te-ai schimbat!

— Da de unde. Nu m-am 
schimbat deloc. De fapt și tu 
ai rămas același. Amîndoi ve
nim la piață, numai în preaj
ma lui 8 Martie.

< Angajament greu
? — Ieri mi-am luat angaja-
< meniul față de nevastă să nu 
s mai beau. Of! de-ar trece o-
< dată 8 Martie,
? gîtlejul.

că mi

u I
făcut

se usucă )

3 U I
nevestei1

de spă-

C a d o
— Ce l-ai 

cadou ?
— Eu ? O mașină 

lat rufe.
— Mare fraier. Eu îi fac 

cadou o sticlă de coniac.
— Cum, nevastă-ta bea ? !
— Aș, de unde. Tocmai de 

asta. Nu-nțelegi ? Nu bea ea... 
dar beau eu.

Dr. MAIORESCU 
FLORENTINA 

medic pediatru — Petroșani

ț FEMEI
f
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deplină. 56 de copii ascultau cu. < 
vintele calde ale educatoarei. Le ' 
vorbea desPre o mamă, o luptă- ' 
toare, eroină a clasei muncitoa
re — O'lga Bancic. Le-a vorbit 
apoi despre multe mame din co
mună, despre munca și viața 
lor, despre ziua pe care fiecare 
din ele au așteptat-o cu atîta 
bucurie.

— Ei... și acum să facem o 
ultimă repetiție, la programul 
pregătit pentru mamele noastre 
începem.

O fetiță cu păr cîrlionțat 
strîns într-o fundă de, culoarea 
ochilor ei senini ieși în față, în- 
cepînd să recite :

„Din zăpadă Sanda scoate 
gingași ghiocel,

Florile le rupe toate
pentru mama ei, i 

A sosit Ziua femeii,
primăvara iar;

Sanda duce ghioceii
marnei el în dar".

Marika privi spre educatoare 
Aceasta se arătă mulțumită

— Să vină Ligia...
Un bondoc de fată cu ochi de 

mură se ridică și 
furi spre mijlocul

„Eu doresc din 
Numai pace ani 

nu rătnînă și alții 
tăticul lor orfani, 
aceea, scumpă mamă, 
te-ajut în orice-ai face, 
să stai mereu de veghe, 
lupți zilnic pentru pace..." 
pe scăunele, zeci de copii

păși pe vîr- 
clasei.

suflet, mamă, 
și ani

Să
De
De
Eu 
Ca
Să
De 

priveau spre educatoare, aștep- 
tînd să fie chemați.

Și Doinița Cristea, și Rudolf 
Szuhan, și Erik Nesmer, și su
rorile Oprean ,și frații Medrea, și 
Antonina Tolvay, toți au pregă
tit pentru ziua mamelor lor un 
dar, o urare, un buchet de cîn- 
tece și poezioare.

LICIU LUCIA
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JURA VALERIA 
deputată — Vulcan

ALĂTURI DE SOȚ
Duța Maria este miezuitoare la 

turnătoria U.R.U.M.P. Face mie
zuri pentru brigada de turnători,In 
formele pregătite de ea sînt tur
nate diferite piese: bucșe, saboți 
de locomotivă, piese pentru ven
tilatoare și multe altele.

Duța Petru, soțul ei lucrează 
la cîțiva metri de ea, ’a cuptorul 
de oțel. E topitor. încarcă cup
torul, reglează electrozii.

Lucrează amîndoi de cîțiva ani 
în turnătoria Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani. Aici 
s-au cunoscut. Apoi, nu peste 
mult, au întemeiat o familie. In 
prezent au și un fecior, Marian.

Pentru meritele sale în pro
ducție Duța Petru a fost primit 

, în rîndul candidaților de partid. 
Maria a dorit să fie alături de 
soțul ei. A devenit și ea candi
dată de partid.

Soții Maria și Petru Duța se 
numără în pezent printre mun
citorii fruntași ai secției turnă
torie. Ei participă cu entuziasm 
la viața colectivului din care fac 
parte.

KRISTALY LUDOVIC 
turnător — U.R.U.M.P.

Fruntașă în activitatea obștească
Tovarășa Vinga Maria este 

deputată în circumscripția nr. 13 
din orașul Petroșani.

La îndemnul 
circumscripție au 
de ore de muncă 
diferite amenajări, 
exterioare, ce s-au 
minul de bătrîni, 
pensionarilor și spital.

Ca deputată, s-a interesat în
deaproape ca femeile din cir
cumscripția ei să aibă toate con
dițiile pentru a-și ridica conti
nuu nivelul politic și cultural. 
In acest scop, cu sprijinul Co
mitetului orășenesc de femei' 
din localitate a fost înființat un

ei, femeile din 
prestat zeci 
voluntară la 
interioare și 
făcut la că- 
la cantina

cerc de citit, condus de tovară
șa Vinga.

Cele 26 de femei înscrise în 
acest cerc au o frecvență bună.

Tovarășa Vinga Maria răs
punde și de mobilizarea femeilor 
la un curs de îndrumare politi
că, ce funcționează în edificiul 
Școlii de 7 ani nr. 2. Și aici, re
zultatele sînt bune.

Găsind cele mai bune mijloa
ce pentru rezolvarea operativ;: 
a problemelor ce i-au fost încre
dințate, tovarășa Vinga Maria 
se afirmă ca o militantă îrunta-
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MUSTA MARIA 
vînzătoare

O.C.L. produse industriale 
Lupeni

VLÂDUȚiU ALEXANDRA 
zidăriță — șantierul Sohodol 

din Paroșeni
»

șă pe tărîmul activității obștești, j
M. IORDACHE ♦

corespondent ».«.«■ ♦

t
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Ajutorul sovietic pentru sinistrat» 
orașului marocan Agadîr M

RABAT 7 (Agerpres). 
La 5 martie D. P.

ambasadorul U.R.S.S. 
roc, a făcut o vizită 
Lalla Aisa, președinta 
marocane de Semilună 
a informat-o că 
mitetuluî executiv al Uniunii 
societăților de Cruce Roșie și

Pojidaev, 
în Ma- 

prințesei 
Societății 
Roșie, și

Prezidiul Co
al

Semilună Roșie din U.R.S.S. a 
hotărît să pună la dispoziția so
cietății marocane de Semilună 
Roșie medicamente, alimente și 
alte obiecte de primă necesitate 
pentru ajutorarea sinistraților 
de la Agadîr. Prințesa Lalla 
Aisa a exprimat mulțumiri pen
tru ajutorul acordat.

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

Poporul japonez continuă lupta împotriva 
ratificării tratatului militar cu S. U. A.

TOKIO 7 (Agerpres)
Peste 10.000 de profesori și 

învățători din regiunile Osaka și 
Kioto, întruniți la 5 martie în- 
tr-un miting de masă la Kioto, 
au cerut guvernului Kiși să nu 
ratifice noul tratat militar cu 
S.U.A. După cum transmit pos
turile de radio japoneze, în mo
țiunea adoptată, participanții la

miting și-au exprimat de aseme
nea hotărîrea de a lupta împotriva 
sistemului de apreciere a muncii 
cadrelor didactice introdus de 
guvern. Acest sistem urmărește 
dezbinarea sindicatului național 
al cadrelor didactice și îndepăr
tarea din instituțiile de învăță- 
mînt a pedagogilor cu vederi 
progresiste.

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

VISCOL PUTERNIC ÎN S. U. A.

NEW YORK 6 (Agerpres)
Ziarele care au apărut la New 

York duminică dimineață au pu
blicat în primele pagini informa
ții cu privire la înapoierea lui N. 
S. Hrușciov la Moscova dintr-o 
călătorie prin țările Asiei de 
sud-est și cu privire la cuvîn- 
tarea pe care a rostit-o în pala
tul sporturilor. „New York Ti
mes" a înserat o corespondență 
din Moscova sub titlul „După ce 
s-a înapoiat acasă, Hrușciov în
deamnă la calm în preajma con
ferinței la nivel înalt". Premierul 
Hrușciov, subliniază coresponden
tul, a chemat toate țările să nu 
complice situația prin anumite 
acțiuni în ajunul conferinței la 
cel mai înalt nivel.

Tonul cuvîntării lui, se arată 
corespondență în continuare, aîn

dovedit în mod convingător că 
premierul sovietic intenționează 
să facă tot posibilul pentru a 
menține o atmosferă senină în 
preajma întîlnirilor cu liderii oc
cidentali.

In cronica săptămînală ziarul 
„New York Times’* subliniază că 
în cursul vizitei lui N.S. Hruș
ciov în Asia el s-a bucurat de o 
primire prieteneasca.

Totodată unele organe ale pre
sei americane, printre care zia
rul „New York Herald Tribu
ne", situîndu-se pe pozițiile răz
boiului rece, încearcă să denatu
reze însemnătatea călătoriei lui 
N. S. Hrușciov în țările Asiei de 
sud-est și să minimalizeze suc
cesul excepțional al acestei mi
siuni de bunăvoință.

0. [. L flLIMEHTiBfi
PETROȘANI
ANUNȚĂ
Începînd cu ziua 

de 8 martie 1Q60, 
magazinul nr. 77 a- 
limentar din Braia 
Lupeni va fi deschis 
zilnic de la ora 6,30 
pînă la ora 22.

Teatrul de stat 
„ Valea Jiului11

Comitetui sindîca!

NEW YORK 7 (Agerpres).
In Statele Unite continuă să 

bîntuie un viscol puternic. Ora
șul Boston este acoperit cu tro
ieni. La New York 10.000 de 
muncitori se străduiesc să des
zăpezească străzile. Se arată că 
din 1888 asupra orașului nu 
mai abătut un viscol atît de 
ternic.

In urma viscolului, care a
prins vaste regiuni din S.U.A. 
de la Munții Stîncoși la coasta

s-a
pu-

cu-

♦ Exploz’a unei rachete ?
♦ ...................

♦
♦

balistice 
intercontinentale 

americane
NEW Y©RK 7 (Agerpres)

♦ * 
♦ ♦ •

I După cum transmit agențiile t
♦ de presă americane, la 5 mar- J
♦ tie la baza forțelor aeriene mi- î 
j litare Vandenberg (California) J 
t a explodat o rachetă balistică î 
J intercontinentală „Atlas". Ex- î 
î plozia s-a produs pe rampa de * 
î lansare în timp ce racheta era
î alimentată cu c-________ —
î rele subliniază că racheta „A- 
ț tlas" poate transporta o încăr-
1 cătură nucleară de luptă.

2 asemenea că la poligonul expe- 
I rimental de la Cap Canaveral 
t un avion proiectil teleghidat 
î Bomarc a explodat la lansare.
uimitul ii ■ t i • ■ - - »»«»»« o

Atlanticului, se semnalează nu
meroase victime.
lor furnizate de 
în 28 de 
Columbia 
cel puțin 
mai mult 
tele Pennsylvania, 
Connecticut, Massachusetts, Ma
ryland, Indiana și Ohio.

La Boston și în alte orașe din 
Noua Anglie, școlile, uzinele și 
diferite instituții și-au suspendat 
activitatea. Zeci de călători sînt 
nevoiți să aștepte încetarea vis
colului în trenuri care s-au îm
potmolit din cauza troienilor de 
zăpadă. In orașele Tanton și 
Wautham (statul Massachusetts) 
a fost 
țională. 
statului 
să se 
nală pentru regiunile sinistrate.

state și 
și-au

122 de 
au avut

Potrivit date- 
agenția UPI, 
în districtul 
pierdut viața 
persoane. Cel 
de suferit sta- 

New York,

declarată starea excep- 
Del Sesto, guvernatorul 
Rhode Island, a propus 

folosească garda națio-

>

p ce racneia era î 
combustibil. Zi a- t

♦♦
♦

vuia nuvivara «v 4

Agențiile de presă anunță de ♦
..... . f

♦
♦
♦
♦
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Atentatul criminal împotriva 
poporului cuban

Cercetările au stabilit că explozia de pe vaporul 
un act de diversiune
re care face parte din complotul 
împotriva revoluției cubane. Re- 
acțiunea internațională — a de
clarat Salvador—, văzînd că re
voluția din Cuba constituie dra
pelul în jurul căruia se string 
toate popoarele slab dezvoltate 
din America Latină se năpusteș
te cu furie asupra revoluției 
noastre. Ea recurge la tot felul 
de manevre, calomnii, amenințări 
cu sancțiuni economice, acte de 
diversiune care merg pînă la 
bombardamente distrugătoare și 
acțiuni criminale ca aceea care 
s-a produs în portul Havana. Nu 
există nici un dubiu că această 
catastrofă se datorește unui sabo
taj.

Ziarul „Le Revoluclon ‘ publica 
o știre în care subliniază că, du
pă cum a reieșit din cercetările 
făcute, explozia de pe vaporul 
„Le Coubre" a fost un act de di
versiune.

După cum anunță agenția U- 
nited Press International la 5 
martie în capitala Cubei au avut, 
loc funeraliile cetățenilor cubani 
care au fost uciși în urma ex
ploziei vaporului francez „Le 
Coubre" în portul Havana. La 
funeralii au participat primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro și 
președintele Republicii, Osvaldo 
Dorticos. Fidel Castro a rostit o 
cuvîntare în cadrul mitingului de 
doliu .

«Ie Coubre» a fost
HAVANA 7 (Agerpres)
Potrivit hotărîrilor guvernului 

Cubei, ziua de 5 martie a fost 
declarată zi de doliu național în 
amintirea victimelor exploziei ca
re s-a produs în portul Havana 
pe bordul vaporului „Le Coubre" 
încărcat cu arme și muniții adu
se “din Belgia pentru forțele ar
mate ale Republicii Cuba. In ca
drul ședinței extraordinare a gu
vernului a fost adoptată hotărî- 
rea cu privire la acordarea de 
ajutoare și pensii familiilor ce
lor uciși și celor care au pierdut 
capacitatea de muncă — în urma 
acestei catastrofe.

După ședința guvernului, pre
ședintele Cubei, Dorticos, a ros
tit o cuvîntare la posturile de ra
dio și televiziune. Judecînd după 
toate datele — a declarat preșe
dintele — explozia de pe vaporul 
„Le Coubre" constituie un aten
tat barbar, criminal împotriva 
poporului Cubei.

Secretarul general al Confede
rației oamenilor muncii din Cu
ba David Salvador a făcut o 
declarație în care a subliniat că 
această catastrofă nu este întîm- 
plătoare, ea constituie o provoca-

la cererea publicului
marți 8 și miercuri 9 

martie 1960, orele 19,30

PREZINTĂ
comedia în 3 acte

; Casa din strada Cosliut 
DI. 10

i de Florin Vasiliu
; Regia : D. Căpitanu
1 Scenografia ; Lidia Pincus I

în portul Havana. La

<

O. C. L. Produse
Industriale

P E

anunță

1

T R O Ș A N I

că în ziua de

martie 1960
s-a deschis expoziția

DE MĂTĂSUR
cu vînzare în cinstea zilei

----------------- " •" .......... — ------------------ -----------------

Guvernul vest-german este decis să continue 
tratativele militare cu Franco

BONN 7 (Agerpres)
După cum rezultă din știrii? 

publicate de presa vest-germană, 
guvernul R.F. Germane intențio
nează să continue tratativele cu 
privire la crearea în Spania a 
bazelor de aprovizionare ale Bun
deswehrului. După cum relatează 
buletinul de presă „Parlamenta- 
risch Politischer Pressedienst", mi
nistrul de Război Strauss, va ri-

♦♦♦♦_____ .—L---------- --------

„Neue Rhein Zeitung" anunță că guvernul 
englez ar fi de acord cu instruirea 
soldaților Bundeswehrului în Anglia

BONN 7 (Agerpres).
Referindu-se la știri din cer

curi apropiate guvernului en
glez, presa vest-germană anunță 
că Anglia este dispusă să-și o- 
fere teritoriul pentru instruirea 
soldaților Bundeswehrului în 
vederea mînuirii armelor moder
ne. Corespondentul din Londra 
al ziarului „Neue Rhein Zei
tung" arată că în timpul trata
tivelor preliminare reprezentanții 
englezi în N.A.T.O. au declarat 
că sînt dispuși ca cei care fac 
serviciul în Bundeswehr să fie 
instruiți în Anglia pentru folosi
rea armei atomice tactice. Po
trivit datelor agenției D.P.A.,

Anglia este dispusă de aseme
nea să acorde ajutor Bundes
wehrului la pregătirea piloților 
militari și la instruirea lor cu 
folosirea rachetelor de tipul' 
„Corporal".

Presa arată că problema in
struirii militarilor Bundeswehru
lui în Anglia va fi discutată de 
către miniștrii de Război Strauss 
și Watkinson la sfîrșitul lunii 
martie în timpul conferinței 
N.A.T.O. la Paris. Acordul din
tre Anglia și Bonn — sublinia
ză ziarul „Neue Rhein Zeitung" 
— trebuie să fie încheiat în ca
drul N.A.T.O.

dica această problemă la 31 mar-; 
tie direct la Conferința miniștri
lor de Război ai țărilor N.A.T.O. 
pentru „a obține consimțămîntul 
lor, arătînd prioritatea acestei 
probleme din punct de vedere 
militar". „Strauss — subliniază 
buletinul — speră că pe această 
cale, va înlătura sau cel puțin 
va ocoli obiecțiunile care au loc 
în organele politice ale N.A.T.O.". 
Buletinul arată în legătură cu a- 
ceasta că reprezentanții țărilor 
scandinave membre ale N.A.T.O.. 
cer să fie discutată amănunțit 
problema creării bazelor Bundes- 
wehrului în Spania, „guvernul fe
deral însă caută să evite aceste 
discuții". In caz că se vor ivi 
unele greutăți, Strauss intențio
nează să recurgă Ia un ultima
tum. După cum anunță buletinul, 
Strauss intenționează să declare 
că membrii N.A.T.O. trebuie să 
pună la dispoziția Republicii Fe
derale pe teritoriul țărilor lor 
baze necesare de aprovizionare 
cu o capacitate de 2,2 milioane 
tone de diverse materiale.

Planurile de creare a bazelor 
Bundeswehrului în Spania conti
nuă să neliniștească opinia pu
blică din Germania occidentală. 
Deputatul Heinemann din Bun- 
destagul vest-german cunoscut 
fruntaș al vieții publice din R.F. 
Germană a criticat la 4 martie 
aceste planuri ale lui Strauss.
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de 8 MARTIE
în magazinul de textile 

nr. 1 Petroșani.

PROGRAM DE RADIO
9 martie

medie de Eduardo de Filippo, 
21,00 Muzică ușoară, 21,45 Con
cert simfonic.

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 9,30 Vreau să știu ! 
10,00 Cîntece despre mineri și 
oțelari, 11,03 Din folclorul po
poarelor, 11,30 Muzică ușoară 
sovietică, 13,05 Concert de mu
zică din opere, 14,30 Din viața 
de concert a Capitalei, 15,30 
Muzică populară din Oltenia, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,15 
Concert de estradă, 18,30 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie 
și agricultură, 19,40 Muzică u- 
șoară de compozitori romîni, 
21,00 Școala și viața, 21,30 
Concert de muzică populară 
rusă. PROGRAMUL II. 14,30 
Să citim împreună : „Pagini de 
proză romînească contempora
nă", 15,30 Uverturi și selecțiuni 
din operete, 16,15 Vechi cîntece 
revoluționare romînești, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,20 Răs
pundem ascultătorilor, 17,30 
Muzică ușoară, 18,05 Cîntecul 
săptămînii: „Veniți în ale noas
tre rînduri" de Vasîle Popovici, 
versuri de Vlaicu Bîrna, 18,15 
Din creația lui George Enescu, 
19,30 Teatru la microfon „Na
poli, orașul milionarilor". Co-

★

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 
19,00; 20,00, 22,00, 
gramul II. 14,00; 16,00; 18,00; 
21,30; 23,00.

15,00; 17,00;
23,52. Pro-

CINEMATOGRAFE
9 martie

PETROȘANI — 7
BRIE: Mizerabilii (seria Il-a); 
AL. SAHIA: In căutarea como
rii; PETRILA : Ani de zbucium; 
LONEA : Cei 44; ANINOASA: 
Dragostea nu se cumpără; VUL
CAN : Căsnicia Lorentz; LU- 
PENI : Prin fier și foc; BARBĂ- 
TENI : Săgeata albastră; URI- 
CANI ; Mama vitregă. (Respon
sabilii cinematografelor Munci
toresc — Petroșani și Crividia 
n-au trimis programarea filme
lor pe luna martie).
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