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Citiți în padina IV-a:
• Să fie pedepsiți asasinii lui Lumumba, să demisioneze Ham- 

marskjoelgd
• Prințul Suvanna Funima s-a înapoiat în patrie
• Declarația guvernului legal a! Laosului
• Nota guvernului ghanez adresată ambasadorului S.U.A.
• Un bombardier ciankaișist doborit de avioane de vinătoare 

bir mane

Randamente sporite la mina 
Lupeni

In abatajele frontale
In sectorul III al minei Lupeni, 

exploatarea cărbunelui se face cu 
abataje frontale. Din aceste aba
taje se extrage peste 25 Ia sută 
din producția minei. Minerii sec
torului ІП, fruntași în întrecerea 
socialistă, au obținut de la înce
putul acestui an însemnate succe
se. în luna februarie ei au dat 
peste, sarcina planificată 1123 tone 
de cărbune. Această însemnată de
pășire se datorește exclusiv creș
terii productivității muncii pe 
sector cu aproape 200 kg. cărbu
ne pe post, față de plan.

Din abatajul frontal condus de 
Spînu Petru s-a extras în plus, în 
perioada arătată, peste 150 tone 
de cărbune. Frontaliștii lui Ghioan- 
că Sabin și-au depășit planul cu 
peste 350 tone de cărbune, mun-.- 
cind cu un randament mediu de 
4.373 tone pe post față de 4 tone 
pe post cît au planificat. Rezultate 
bune au dobîndit și brigăzile con
duse de Shun Ioan și Ghioancă 
loan.

sectoarelor fruntașe pe mină. Cel 
mai important fapt este însă că 
productivitatea muncii în abataj 
a crescut simțitor. De pildă, în a- 
batajul condus de Dobay Ioan, de 
unde s-a dat peste plan aproape 
200 tone de cărbune, productivita
tea muncii planificată a fost depă
șită cu 1.300 kg. de cărbune pe 
post. Brigada lui Novac Ștefan, 
bine 
tare, 
mai 
față 
aproape 150 tone de cărbune. De 
asemenea minerii din brigada lui 
Lețfalvi Mihai, tot pe baza creș
terii productivității muncii, au ex
tras peste producția planificată 
235 tone de cărbune.

ȘT. EKART

cunoscută în întreaga exploa- 
a muncit cu un randament 

mare cu o tonă de cărbune 
de cel cerut, dînd peste plan

Sectorul IV A fruntaș 
pe tnină

După ce în luna trecută secto
rul ГѴ A al minei Lupeni și-a 
depășit planul de extracție cu 442 
tone de cărbune, în cursul lunii 
februarie el se menține în rîndul

Fier vechi oțelarilor
Sub lozinca „Cît mai mult fier 

vechi pentru oțelarii hunedoreni", 
tinerii din brigăzile de muncă pa
triotică de la mina Lupeni au e- 
fectuat zeci de ore de muncă vo
luntară. Ei au colectat pînă în 
prezent aproape 70.000 kg. de fier 
vechi. în aceste acțiuni s-au evi
dențiat brigăzile sectorului IX 
(electromecanic), cele de la secto
rul I В și altele.

La cele 389 tone de cărbune cocsifkabil date peste plan de sec
tarul II al minei Vulcan o contribuție de preț au frontaliștii din 
brigada lui Gantz Ștefan. Ei șl-au depășit considerabil planul în 
februarie. IN CLIȘEU: Trei din membrii brigăzii lui Gantz Ștefan, 
minerii Guiu Nicolae, șef de schimb, BădHiță Dumitru și Radu 
Alexandru, bucuroși de rezultatele cu care brigada lor și întregul 
sector întîmpină alegerile de la 5 martie.

E VREUN SECRET 
LA MIJLOC?

Din cifrele furnizate de 
normatorul sectorului se des
prindea într-adecăr tin fapt 
pozitiv în munca brigăzii: 
acela că se situează mereu în 
fruntea luptei pentru spori
rea producției. Ce-i de fă
cut ? In reportaj e nevoie de 
material faptic cate să i'ur- 
trege latura calității. Or ft 
extras minerii din bflgada lui 
Karda Emeric 135 tone de 
cărbune peste plan în prima 
jumătate a lunii februarie, 
nimic de tis. dar ce mă fac 
dacă din punct de vedere ca
litativ... Se nuce tema repor
tajului. Hai la șeful 
lui

— Despre ceea ce 
resează pe dumneata,
șe. găsești fapte cîte vrei la 
abatajul 79.

— Ce brigadă lucrează a- 
colo l

sectoru-

te inie- 
tovară
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„Vom da cu încredere votul candidaților F.D.P

£

Clubul muncitoresc din 
Vulcan. Aici zi de zi, la 
fel ca și la alte cluburi 
și cămine culturale din 
Valea Jiului, au loc în
tâlniri între candidați șt 
alegători. Și în fiecare zi 
sălile unde au loc întâl
niri între candidați și a- 
legători sînt arhipline. De 
fiecare dată discuțiile pur
tate de la om la om, între 
viitorii deputați și cetă
țenii din circumscripțiile 
lor, sînt rodnice.

Așa a decurs și adu
narea populară de marți 
după-amiază în cadrul că
reia s-au întâlnit alegătorii 
din partea de jos a ora
șului Vulcan cu muncito-

AGENDĂ ELECTORALĂ

rul Bodescu Nicolae de la 
U.E.V., candidat de de
putat pentru Sfatul popu
lar regional în circum
scripția electorală nr. 80, 
cu activistul obștesc Be- 
nischek Mihai, candidat 
de deputat pentru Sfatul 
popular orășenesc Petro
șani în circumscripția e- 
lectorală nr. 139 și cu in
ginerul Țămaș Horațiu, 
candidat de deputat pen 
tru Sfatul popular oră
șenesc Petroșani în cir
cumscripția electorală nr. 
140. Alegătorii care au 
luat cuvîntul în adunare 
— mineri, muncitori de 
la șantierul preparației 
Coroiești și U.E.V.. gos
podine — s-au oprit în
deosebi asupra proble
melor gospodărești care 
pot fi rezolvate pe plan 
local și au subliniat ho- 
tarîrea lor ca la 5 mar
tie să dea votul candida
ților F.D.P

— Peste cîteva zile ne 
vom prezenta în fața ur
nelor și vom 
dete votul 
Frontului 
Populare — 
cuvîntul său 
Petcu Constantin 
Grupul de șantiere Co
roiești.

da cu încre- 
candidaților 
Democrației 

a arătat în 
muncitorul 

de la

Propuneri 
înfăptuite

In adunările populare 
din orașul Petrila &-au fă
cut cu prilejul întâlnirilor 
între candidați și alegă
tori numeroase propuneri 
privind buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului. 
La comitetul executiv al 
sfatului popular din loca
litate s-a constituit o co
misie care studiază propu- 
nerile făcute de alegători.

Multe din aceste propu
neri au și început să prin
dă viață. Așa de exemplu, 
pe linia C.F.I. s-a pus în 
funcțiune un tren personal 
pe ruta Jieț—Petroșani și 
retur ce funcționează în 
fiecare vineri, în satul 
Cimpa s-a deschis o uni
tate O.A.D.L.F. prin care

oamenii muncii se apro
vizionează cu legume și 
zarzavaturi, iar în cartie
rul muncitorilor forestieri 
din Lonea este în curs de 
deschidere un debit de tu
tun.

Expoziții 
de fotografii

Din inițiativa Consiliu
lui orășenesc F.D.P. Petri- 
la s-au organizat mai mul
te expoziții de fotografii, 
care ilustrează realizările 
obținute în anii regimului 
de democrație populară. 
Asemenea expoziții au 
fost organizate la toate 
școlile elementare din o- 
raș, la școala medie din 
Lonea, la sfatul popular, 
precum și la casele ale
gătorului din Cimpa și 
Jieț.

Apoi tov. Petcu a vor- ♦ 
bit despre necesitatea re- : 
parării străzii Teodorescu î 
din colonia de jos.

— Canalizarea pe a- 
ceastă stradă este înfun
dată. Trebuie săpate șan- î 
țuri de scurgere și să fie I 
balastată strada. Noi, i 
muncitorii de pe șantier, | 
putem să ajutăm la repa- » 
rarea străzii cu uneleș 
mașini și cu balast. Este» 
însă necesar ca și cetățenii t 
care locuiesc aici să fie ? 
mobilizați de deputați .să ; 
ne sprijine prin muncă vo- ț 
luntară. •

Alți alegători, printre ’ 
care tov. Jula Augustin, î 
Brassai Maria, Moldovan • 
Mihai, au arătat necesi- ț 
tatea de a se lărgi maga-; 
zinul alimentar din- acest i 
cartier, de a se deschide ? 
o unitate de frizerie, de a j 
se îmbunătăți aprovizio- ț 
narea cu legume și zarza- ♦ 
vaturi prin unitatea ? 
O.A.D.L.F. și de a se ilu- * 
mina strada Dorobanți
lor.

In numele candidaților 
de deputați a luat cuvîn
tul tov. Tămas Horațiu,» 
director al Direcției de * 
investiții a C.C.V.J. Vor- Ț 
bitorul a arătat că în a- ■ 
cest an în Vulcan se vor j 
da în folosință 252 apar- ; 
tamente și va începe cons- j 
trucția unui nou cartier cu • 
300 apartamente. ’

Adunarea populară a • 
fost urmată de un pro- j 
gram artistic dat de cămi- j 
nul cultural din Coroiești. t 
Din program au făcut f 
parte cîntece și dansuri * 
populare, precum și see- i 
netele „Iar e țara-n săr- . 
bătoare“ și „Alegeri de; 
ieri și azi“ . ♦

1. MIRZA

Activistul de partid 
KARDA ZOLTAN 
candidează în circum
scripția electorală nr. 
9 a Sfatului popular 
al orașului regional 

Petroșani
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ALICIU ELENA, res
ponsabila stației de 
radioficare din Ani- 
noasa, a fost propu
să candidată în cir
cumscripția electorală 
nr. 100 a Sfatului 
popular al orașului 
regional Petroșani și 
în circumscripția 
munală nr. 17 — 

ninoasa
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Mârjișor în februarie
— Opriți-vă fraților o 

clipă, să vă spun 
tate !

o nou-

De astăzi, 21 fe- 
cu ora

tul ritmic al ciocanelor de a- 
bataj, Craterul transportă spre 
rol un șuvoi nes fir și t de căr
bune. Mă opresc într-adins 
cîteva minute lingă crațer. 
pentru a cerceta mai atent 
„defilared' bulgărilor dolofani 
de cărbune proaspăt disloca 
d.n frontul de lucru, se.mne 
bune! încep să devin opti
mist in privința rețo. tacului. 
In cărbune nu se arată nici 
o bucățică de piatră cit de cit 
vizibilă. Așa cărbune să tot 
vină la recepție! Dacă nu 
m-aș afla în abataj, aproape 
că aș înclina să cred că-i tre
cut prin separație, lată alt 
aspect pozitiv din munca bri
găzi conduse ce membrul de 
țartid Karda Emsric. 
i amine de explicat care-i 
cretul“ că minerii acestei 
gâzi nu scapă piatra în 
bunele ce-l trimit la 
d'.n abatajul lor, așa cum se 
n ai întâmplă la unele brigăzi. 
Desigur, cel mai competent 

sal. De urtdeva, din StrSfun- răspuns poate veni din pâr
âul abatajului răzbate răpit- tea i șejului de brigadă.

•— A lui Karda.
— ?!?
Dilemă. E una și aceeași 

brigadă. Am încurcat-o cu re
portajul. Uite ci și inginerul 
mi-a recomandat tot brigada 
lui Karda Emeric care se re
marcă în sectorul IV al minei 
Petrila prin tone multe de 
cărbune extrase din abataj. 
Dacă o ă cobor în abatajul 
acestei brigăzi, prec.s că de - 
pre toate voi avea ce scrie 
numai despre calitatea căr 
bunelui nu.„

Se termină cu 
dilema...

...Abatajul cameră nr . Iе*. 
Tumultul muncii încordate se 
resimte at la primii pași tă
cuți în prcâbatajul tranșver-

Mai

bri- 
cor
tină

Cărbune 
de la coperiș

In aripa estică a abataju
lui se lucrează la extragerea 
cărbunelui de la coperiș. To- 
pograful sectorului, care mă 
însoțește își îndreaptă reflec
te ul spre un morman înalt 
ae cărbi.ne pe care stă coco
țat și lucrează de zor un om 
între două vîrsie. li i 
semn ră coboare.
arată
Dimpotrivă continuă să ban
dajeze porțiunea de coperiș 
de sub care a fost tâ at căr
bune e. Topograful își pierde 
răbdarea.

— Ce faci, Karda baci, 
lași să cșteple musafirii ?

— Vin mintenaș jo , пита’ 
să gat de știculit. li aici o 
piatră desprinsă la cop riș și 
vreau s o prind; să nu pice 
cumva în căi bune că-i h.bă.

I. BALAN

grăbit cu

а em 
Nu prea 
coborîrea.

(Continuare în pag. 3-a)
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bruarie, incepînd
12 noi am pășit în mărți
șor. Planul pe februarie 
l-am dat gata. Băieți, 
spor la muncă în noua 
lună — spuse brigadierul 
Kriștaly ortacilor săi.

Scurta discuție dîn bri
gadă a luat sfîrșit. Oa
menii s-au apucat din nou 
de muncă. Kriștaly a ra
portat conducerii sec
ției si tovarășului Ladis- 
lau Kerezsi, secretarul co
mitetului de partid al 
U.R.U.M.P. succesul bri
găzii sale și a ținut să a- 
dauge ; Noi închinăm a- 
cest succes alegerilor de 
la 5 martie.

Vestea noului succes 
s-a răspîndit cu iuțeală.

— Mi se pare că de
geaba te bați cu pumnii în 
piept — căută să se pre
facă tov. Vasile Căpraru, 
maistru șef la turnătorie. 
Din 
ți-ai îndeplinit planul lu
nar.

hîrtii nu reiese că

— Ce hîrtii ?! Planul 
«e îndeplinește la locul de 
muncă și apoi se vede în 
hîrtii — sări aprins Kriș
taly.

— Bine, bine, dar... hîr- 
tiile vorbesc, vorbele...

— Cînd îmi recepțio
nați producția de azi, din 
hîrtii o să se vadă că am 
realizat planul pe fe
bruarie.

Maistrului Căpraru îi 
scăpă un zîmbet șiret 
care l-a dat de gol. Nu 
se îndoia nici o clipă de 

dar... o 
— zise

succesul brigăzii, 
glumă nu strică 
el în cele din urmă sttîn- 
gîndp-i mina lui Kriștaly.

Și ■ apoi maistrul Că
praru știe destul de bine 
că Kriștaly nu-și aruncă 
vorbele în vînt. Despre 
cîte realizări ale brigăzii 
n-ar putea vorbi chiar el. 
De calitate de pildă. In 
decembrie brigada a îm
bunătățit calitatea produ
selor și a redus procentul 
admis de rebuturi de la 3 
la sută la 1,5 la sută. 
In ianuarie, rebuturile au 
fost reduse la 0,4 la sută. 
Toate 
negru

In 
gada 
șit în 
condusă de candidatul de 
deputat în alegerile din 5 
martie Kriștaly Ludovic, 
vorbește prin realizările 
pe care le obține, despre 
felul cum înțelege să 
cinstească alegerile care se 
apropie.

C. MORARU

acestea sînt scrise 
pe alb, pe hîrtie. 
plin februarie bti- 
lui Kriștaly a pă- 
mărțișor. Brigada
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EXCURSIE î
Cu o zi înainte, tovarășa în- | 

vățătoare Ioana Elena a anun- » 
țat copiii de la Școala de 4 ani;; 
Buta că mîine, adică în ziua de , 
18 februarie, după terminarea » 
orelor de clasă vor face o ex- Z 
cursie în parchetul forestier „Va- • 
lea -Mării" din sectorul Cîmpu j 

i lui Neag, cu tema „Exploata- * 
j rea pădurilor în trecut și azi". ♦ 
' 'Așa s-a și întîmplat! In ziua * 

propusă pentru excursie, copiii, î 
încolonați pe două rînduri, în j 
frunte cu tovarășa învățătoare« 
au pornit spre parchetul „Valea | 
Mării". î

, Pe parcurs, pînă să ajungă * 
j în parchet, învățătoarea Ioana Z
♦ Elena le-a explicat copiilor că j 
’ drumul iauto-forestier ce duce ț 
Z spre parchetul „Valea Mării" a î 
J fost construit recent, odată cu î
• alte drumuri forestiere, ca de j 
ț exemplu, drumul auto „Gîrbo- • 
j vu“, drumul auto „Valea de * 
•. Pești" care au fost construite și ♦ 
Z date în exploatare în anul 1960. ’ 
;; Ajunși la rampa de încărcare J

•

l
f

♦
♦

Să mai poftiți pe la noi I”

1 î 
ț
i
I

ÎI date în < 
j; Ajunși
* a materialului lemnos, copiiii au 
î fost întîmpinați cu bucurie de 
f șeful de echipă Jianu loan și
♦ mecanicul de funicular Grecu 
Z Nicolae precum și de al ți munci-
* tori forestieri care le-au vor-
♦ bit elevilor despre munca pe ca-

Îre □ prestează azi și despre via- 
т ța grea, plină de mizerie, pe 

♦ care o duceau în trecut munci-4 , LA — 1л л««
Z copiilor despre foloasele pădu- 
♦ rii, despre felul în care erau dis- 
î truse în trecut pădurile. „Azi, 
Z spunea tov. Jianu, chiar voi 
' copiii contriibuiți la reîmpăduri- 
• rea dealurilor, la îngrijirea ar- 
: borilor. Statul a construit în 
• ultimii ani fabrici moderne pen- 
Z tru prelucrarea superioară a 
j lemnului ce se găsește din bel- 
• șug și aici la noi“.
J Reîntorși din excursie, acasă, 
j copiii au povestit și ei la rîndul 
♦ lor, fraților mai mici și mai 
»mari, precum și părinților, des- 
♦ ipre excursie, despre cele văzute 
î în ’parchetul „Valea Mării".

• I. SERGIU
♦ corespondent
« .__ _ _

f torit forestieri. Ei le-au vorbit'A 1 i- 1 - 1 ’»
•
4*
■ta
♦

•>.♦♦
♦

♦

«

♦
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Azi am avut o oră educativă 

frumoasă și ne-am gîndit să o 
descriem... In clasa noastră, îm
podobită ca de sărbătoare l-am 
Invitat pe tov. Moldovan loan, 
maistru la Depoul 0.F.R. Petro
șani, fost ucenic la atelierele Gri- 
vița Roșie să ne povestească des
pre evenimentele din februarie 
1933. L-am primit în sunetele to
bei și ale trompetei, cu flori.

Tovarășul Moldovan ne-a vor
bit despre evenimentele de la 
Grivița și ne-a înfățișat atît de 
viu pe tînărul erou utecist Va- 
sile Roaită îneît ni s-a părut că-1 
vedem cu ochii noștri. Cînd a 
comparat viața noastră fericită 
de azi cu aceea a tinerilor de a- 
tunci, inimile noastre s-au strîns 
pentru ca apoi să tresară de o 
caldă recunoștință față de partid, 
față de acei eroi care 
viața ca noi să avem 
fără griji.

Cu glasurile frînte 
am început să cîntăm 
Roaită", cîntec îndrăgit de noi.

Am ascultat apoi referatul în
tocmit de colegul nostru Frldrich 
Carol cu titlul „Vasile Roaită e- 
xemplu pentru tineret". Pionierii

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

și-au jertfit 
azi un trai

de emoție 
„Sirena lui

clasei noastre au recitat poezii • 
Pîrva Eleonora a recitat poezia 
„Patronul", Kiss Gheorghe, poe
zia „Eroilor ceferiști" și Atirgo- 
vitoae Marla, poezia „Eroilor 
Doftanei". Cu obrajii îmbujorați 
ca și cravatele prinse la gît, co
legii noștri au recitat frumos...

Noi pionierii ne bucurăm azi 
de viața nouă .pe care o trăim. 
C.înd l-am ascultat pe Bota Ni 
colae, cîntînd din fluieraș ne-am 
adus aminte de prima zi de școa
lă cînd acest elev stătea ascuns 
cu teamă în spatele mamei sale, 
iar azi cîntă curajos, mîndru, în
drăgind școala și cartea. L-am 
ascultat apoi pe Fllip loan eîn- 
tînd din vioară, cel care acum 3 
ani a venit dintr-un sat îndepăr
tat la fel de sfios și care astăzi 
este printre cei mai buni elevi ai 
clasei urmînd și școala de mu
zică.

In încheierea orei educative 
i-am mulțumit tov. Moldovan 
cu căldură pentru toate cîte am 
învățat de la el și l-am invitat 
să mai vină pe la noi...

Un grup de pionieri din 
clasa a V-a B, Școala 

7 ani nr. 2 Petroșani
de

Dăsplata muncii susținute
cu Ioan. Cricovan Nicolae, Todor 
loan. Alături de maiștri, ucenicii 
Hanna Ioan, Galița Ioan și Mol
dovan Gheorghe au muncit cu 
multă tragere de inimă, reușind 
să excute perfect macheta.

Totul era gata; trebuia verifi
cată funcționarea.

Cînd contactul electric a fost 
ifăcut și primele zgomote ale sis
temului de ‘ 
zit. fiecare 
mărindu-și piesele executate 
exclamat:

Intr-adevăr curentul electric 
ipusese în funcțiune minunata ma
chetă, un adevărat puț în minia
tură.

Pentru succesul obținut, con
ducerea școlii și colectivul execu
tant al machetei au primit, odată 
cu comunicarea telefonică, și fe
licitările organizatorilor' concursu
lui de la București.

prof. I. FANE

Luînd receptorul, directorului 
Biro Martin îi apăru pe față un 
zîmbet. Cu emoție asculta comu
nicarea delegatului Direcției în- 
vățămînt din cadrul M.l.G. A 
ceasta simplă comunicare venea 
să răsplătească munca unui co
lectiv de maiștri și ucenici ai Șco
lii profesionale din Petroșani ca
re, cu ocazia concursului 'de ma
chete organizat de M.l.G. a ob
ținut locul I pe țară — în ca 
drul departamentului cărbunelui. , 
Macheta puțului în săpare, re
prezintă o imagine cuprinzătoare 
a tehnicii moderne folosite în In
dustria extractivă. întreaga ope
rație de încărcare a rocilor se e- 
fectuează mecanizat, cu ajutorul 
unui greifer (dispozitiv de prin
dere cu 4 gheare).

Cu ajutorul Institutului de 
mine, care a pus documentația 
necesară la dispoziția școlii, au 
fost înlăturate unele greutăți din 
munca maiștrilor instructori Ian-

funcționare s-au au- 
ma’stru și ucerțic, ur- 

a
„Merge!“ 

curentul

Panoul sîrgufncioșiior Fruntașii clasei fruntașe
Ce bucurie poate fi mai mare 

pentru un diriginte decît aceea 
de a vedea în catalogul clasei pe 
care o conduce numai note bune.

IN CLIȘEU : Bața Maria și 
Drăguj Constantin

Dar acest fapt aduce bucurie, sa 
tisfacție și celorlalți profesori, e- 
levilor și părinților acestora. De 
cîte ori mecanicul ceferist Po
pescu Alexandru nu a fost feri
cit privind notele bune ale fiicei 
sale Ioana. Dar ca Ioana Popes
cu, sînt mulți elevi în clasa a 
Vl-a a Școlii de 7 ani din Dără- 
nești. Datorită acestui fapt clasa 
deține locul 1 pe școală. Elevii ei 
sînt nu numai fruntașii școlii la 
învățătură d și la disciplină, 
frecvență și la acțiunile între
prinse în școală.

Clasa a VI-а nu a fost însă 
din totdeauna fruntașa școlii. Ba

chiar la începutul anului direc
țiunea a avut de lucru cu cîțiva 
elevi indisciplinați din această 
clasă. Unii profesori credeau, de | 
asemenea, că vor avea la clasa

IN CLIȘEU : După ce lecțiile au fost învățate, desenarea plan* 
șelor este mai plăcută.

La ultima adunare de clasă, 
am fost aleasă corespondentă • a 
ziarului „Steagul roșu“ pentru 
școala noastră. încep deci munca 
mea scriindu-vă pentru început 
Idespre felul în care trebuie să se 
poarte la școală, pe stradă și a- 
casă un elev fruntaș. Oare pen
tru a primi acest titlu de onoare 
este destul să ai numai note de 
9 și 10 în catalog ? Nu. Un elev 
fruntaș 
pentru 
tură 
tare.

ci

trebuie să fie un exemplu 
toți nu numai la învăță- 
în întreaga sa compor-

La școală
mare parte din zi, adică 5 

ore le petrecem la școală. Prima 
noastră îndatorire este de a în
văța, de a ne strădui ca însușin- 
du-ne temeinic cunoștințele pre
date să obținem numai note bu
ne. Dar și ținuta unui elev îți 
spune de la prima vedere, chiar 
fără să-l cunoști, ce fel de școlar 
este. Uniforma curată, 
călcată, părul pieptănat 
jit sînt amănunte care 
ma impresie despre un 
vem însă colegi care, 
pectă o ținută corectă, 
punctuali, nu păstrează 
caietele îmbrăcate și 
sînt destul de atenți în timpul o- 
rei sau nu vorbesc frumos cu 
colegii lor; au însă note mari în 
catalog și cred că aceasta e su
ficient pentru a fi numit fruntaș. 
Dar nu-1 așa. Dacă azi poate ob
țin note bune, comportarea lor 
nesatlsfăcătoare îi va face 
neglijeze și învățătură și 
nici note bune nu vor

О

mereu
Și îngrl- 
lasă pri- 
elev. A- 

deși res- 
nu sînt 
cărțile și 

curate, nu

să-și 
deci 

avea, 
întreaga noastră comportare din 
momentul cînd intrăm pe poarta

IN GLIȘEU : Eleva 
limba rusă.

Popescu -Ioana

IN CLIȘEU : O oră obișnuită 'de lucrări în laboratorul de fiizică.

răspunde cu Siguranță la

a VI-а elevi corigenți. Dar a- 
ceastă situație a fost numai .la 
începutul anului. O muncă sus
ținută a dirigintei, ajutată de cei 
mai buni elevi ai clasei, a făcut 
ca acest colectiv să devină frun
taș pe școală. „Secretul" acestui 
succes este o planificare temei
nică a studiului fiecărui elev, 
respectarea acestei planificări, în
deplinirea cu conștiinciozitate a 
sarcinilor școlare din partea fie
cărui elev,

liN GLLȘEU : Gîrbea Virginia și 
_ Stoica loan

școlii și pînă cînd ieșim, trebuie 
să contribuie la obținerea titlu
lui de „elev fruntaș".

Pe stradă
In jurul orei 12, sau di»£ • 

amiaza la orele 18, străzile sînt 
pline de școlarii care ies de la 
cursuri. Oamenii ne privesc ur- 
mărindu-ne fiecare mișcare. Noi 
știm cîte eforturi se fac pentru 
ca să avem toate condițiile de 
învățătură. Părinții noștri care 
ne privesc pe stradă, așteaptă de 
la noi, ca răspuns la eforturile 
lor, o comportare demnă. Sînt 
însă unii elevi care se îmbrîncesc 
pe stradă, vorbesc urît, nu res
pectă regulile circulației, ceea ce 
nu cadrează cu titlul de elev. Un 
elev fruntaș știe să salute res
pectuos, să ajute un bătrîn la ne
voie. Spre noi, elevii, sînt îndrep
tate privirile tuturor. Oamenii nU 
știu ce notă avem noi în 
și privindu-ne rămîn cu 
sia pe care le-o formăm 
stradă.

catalog 
impre- 
noi M

Acasă
Părinților le datorăm 

noastră plină de bucurii, condi
țiile optime în care noi trăim și 
învățăm. Venind acasă de la 
școală cu note bune le facem o 
mare bucurie. Dar această bucu
rie trebuie păstrată și acasă prin 
comportarea noastră, prin telul 
în care știm să ascultăm și să 
ne ajutăm părinții. Acum nl se 
creează condiții pentru a avea cît 
mai mult timp necesar studiului. 
Cu o strictă planificare și orga
nizare a muncii ne putem rezer
va timp suficient pentru a face 
sport, pentru a merge în excursii, 
pentru a ne ajuta părinții, pentru 
a îngriji pomii și florile din ju
rul casei. Prin asemenea compor
tări noi răsplătim eforturile pă
rinților noștri de a ne face un 
trai îmbelșugat și fericit.

Cele de mai sus ni se par la 
iprima vedere lucruri absolut cu
noscute de toți. Eu nici nu am 
vrut să spun ceva ce nu se știe. 
Am vrut numai să le amintesc 
și să subliniez că ele sînt foarte 
importante și trebuie respectate 
cu strictețe pentru a putea să ne 
numim cu adevărat elevi frunași.

RODICA DOREANU 
elevă în clasa a VI a A 

Școala de 7 ani nr. 1 — Lupeni

viata

La cursurile de pregătire
Pentru tinerii muncitori care 

vor intra în clasa а ѴПІ-а a șco
lii medii serale, au fost organi
zate, încă de la începutul acestui 
an, cursuri speciale de pregătire. 
La Petroșani Ia acest curs de pe 
lingă școala medie serală, au 
fost înscriși la început doar 20. 
Azi, în cele două clase se pre
gătesc pentru a deveni elevi al 
clasei a VIII-a 180 tineri munci
tori. Cei mai mulți sînt de la de
poul C.F.R.. U.R.U.Al.P. și mina 
Aninoasa. In fiecare zi ei se Stră
duiesc să însușească noi și noi 
cunoștințe pentru a porni de la 
începutul clasei а ѴШ-а cu ni
velul necesar de cunoștințe. _
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Unde probleme privind ridicarea »№№■! 
invâlâmlntuloi in cercurile fle economie concreta

Cercurile de economie concre
tă — formă a învățămîntului de 
partid care în ultimii ani a luat 
o largă răspîndire în minele și 
întreprinderile Văii Jiului — con
stituie un important mijloc de 
îmbogățire a cunoștințelor politi 
ce și economice ale membrilor și 
candidatelor de partid, de mobi
lizare a lor la descoperirea re
zervelor interne, îmbunătățirea 
desfășurării procesului de pro 
■duci ie.

Multe din cercurile de econo
mie concretă de la mina Lupeni 
au constituit prin activitatea lor, 
un sprijin de nădejde în rezol
varea principalelor probleme pe 
care le ridică realizarea cu suc
ces a sarcinilor planului de 6 ani: 
creșterea continuă a productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost. îmbunătățirea calității 
cărbunelui, reducerea consumului 
de lemn de mină prin extinderea 
folosirii armăturilor moderne, 
micșorarea consumurilor specifice. 
Cercul de economie concretă din 
sectorul III al minei Lupeni, în 
urma studierii posibilităților de 
sporire a productivității munciii, 
a făcut propuneri prețioase pri
vind mărirea vitezei de avansare 
a frontalelor, introducerea de noi 
tipuri de armături metalice, a 
căror aplicare va contribui la în
deplinirea angajamentelor de în- 

- irecere. Cercurile de economie 
concretă au făcut de asemenea 
propuneri privind refolosirea co- 
frajelor la lucrările de betonări 
în sectorul de investiții, îmbună
tățirea calității cărbunelui, ele 
dovedindu-se astfel o formă efi
cientă de legare a învățămîntu- 
lui de partid de viață, de sarci
nile economice. Membrii și can
didate de partid care studiază în 
cercurile de economie concretă 
reușesc să-și îndeplinească cu mai 
mult succes rolul de mobilizatori 
activi ai maselor la înfăptuirea 
sarcinilor economice elaborate de 
cel de al Ш-lea Congres al 
P.M.R.

In activitatea unor cercuri de 
economie concretă de la mina 
Lupeni se pune însă în mod as
cuțit problema evitării transfer
ării seminariiilor în simple con
sfătuiri de producție. Unii pro
pagandiști neglijează studierea 
laturii teoretice a problemelor, 
rezumînd activitatea cercului la 
discutarea unor referate despre 
problemele practice din sector, 
nu cer membrilor cercului să 
studieze materialul bibliografic.

Iată, spre exemplu, cercul de 
economie concretă condus de to
varășul Varga Alexandru. Din 
programul cercului — program 
de altfel strîns legat de sarci
nile ce stau în fața colectivului 
sectorului IA — au fost dezbă
tute pînă în prezent temele „Pro-

ductivitatea muncii și căile creș
terii ei în sectorul I A al minei 
Lupeni", și „Prețul de cost și 
căile reducerii lui. Cauzele care 
au determinat nerealizarea pre
țului de cost în sector14.

Amîndouă aceste ședințe de în- 
vățămînt s-au rezumat la expu
nerea în fața cursanților a unui 
referat urmat de discuții. La nici 
una din teme nu s-a indicat ma
terial bibliografic. Neglijarea la 
turii teoretice a problemelor, duce 
la îngustarea orizontului discu
țiilor în cadrul cercului, la sără
cie de idei, la lipsă de eficiență. 
У ti este întimplător faptul oă a- 
cest cerc nu a venit cu inițiative 
care să contribuie la rezolvarea 
problemelor sectorului. Tovarășul 
Varga Alexandru, propagandistul 
cercului, spunea că nu a reco
mandat material bibliografic pen
tru că în cerc studiindu-se pro
bleme concrete ale economiei, nu 
găsește asemenea material.

Lucrurile nu stau însă așa. In 
librării se află culegerea „Pro 
bleme de economie industrială" 
editată în ajutorul celor care stu
diază în cercurile de economie 
concretă. La prima temă de eco
nomie concretă cuprinsă în pro
gramul cercului trebuia indicată 
neapărat lecția din această bro
șură intitulată „Productivitatea 
muncii și căile sporirii ei necon
tenite" precum și anumite pagini 
din Raportul prezentat de tova
rășul Gheonghe Gheorghlu-Dej la 
cel de al Ill-lea Congres al 
P.M.R. în care sînt înfățișate sar
cinile privind ridicarea producti
vității munciii în decursul planu
lui de șase ani. De asemenea, 
pentru cea de a doua lecție din 
program, intitulată „Prețul de 
costași căile reducerii lui" poate 
fi găsită în același manual o bi
bliografie bogată. Pentru activi
tatea cercurilor de economie con
cretă poate fi de asemenea de 
mult folos manualul de econo
mie politică, precum și o serie 
de alte broșuri existente în libră
rii, privitor la probleme de eco
nomie industrială.

Stabilirea materialului biblio
grafic pentru fiecare temă, stu
dierea lui de către cursanți tre
buie să stea mereu în atenția pro
pagandistului, deoarece altfel cer
cul de economie concretă își 
pierde înfățișarea de formă de în- 
vățămînt și se transformă într-o 
a doua consfătuire de producție 
pe sector.

Nu numai cercul de economie 
concretă condus de tov. Varga 
Alexandru suferă de această slă
biciune. Nici în cercul condus de 
propagandistul Ocroglici Ioan de 
la atelierul de grup nu s-a indicat 
vreo bibliografie la lecțiile de e- 
conomie concreta studiate pînă în 
prezent.

Există toate condițiile pentru 
ca cercurile de economie concretă 
să desfășoare o activitate fruc
tuoasă, să studieze profund pro
blemele pe care le ridică produc
ția. Fiecare cerc de economie con
cretă își are un program pe în
tregul an școlar în care sînt cu
prinse teme inspirate din sarci
nile economice care stau în fața 
colectivului minei. Este necesar 
ca propagandiștii cercurilor, cu 
ajutorul comitetului de partid al 
minei, al cabinetului de partid, 
să stabilească din timp biblio
grafia ce trebuie studiată la fie
care lecție cuprinsă în program. 
Această bibliografie să fie anun
țată din timp cursanților pentru 
ca ei, pregătindu-se pentru șe
dințele de învățămînt. să poată 
analiza multilateral problema res
pectivă în cadrul sectorului, să 
poată veni cu propuneri bine gîn- 
dite care să contribuie la înde
plinirea sarcinilor elaborate de 
partid. Discuțiile să fie astfel con- 

. duse îneît participînd la dezba
teri, fiecare membru al cercului 
de economie concretă să dea o 
explicație principială, teoretică a 
exemplelor concrete din viața mi
nei sau a sectorului, să tragă în
vățăminte privind îmbunătățirea 
muncii de viitor.

împletind strîns studierea te
zelor teoretice cu problemele 
practice pe care le ridică produc
ția, cercurile de economie con
cretă vor contribui din plin la 
îmbogățirea cunoștințelor econo
mice ale cursanților, la înarma
rea lor cu modul cum trebuie 
luptat pentru îndeplinirea măre
țelor sarcini puse de cel de-al 
Tll-lea Congres al P.M.R. în fața 
industriei noastre socialiste.

I. BRANEA

PUBLICITATE
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E vreun secret la mijloc ?
( Urmare din pag. l-a)

După ce a terminat lucrul ce-l 
avea de făcut, brigadierul ne-a 
explicat pe îndelete „secretul'' 
cum reușește cu ortacii săi să dea 
numai cărbune de bună calitate.

— Și la noi in abataj stratul 
are culcuș și coperiș la fel ca la 
toate abatajele. Ar tot avea de 
unde curge piatră în cărbune. Nu
mai că la noi mai este ceva — 
spune zimbind cu înțeles briga
dierul.

Acest ceva, căruia șeful brigă
zii nu i-a spus pe nume, poate 
fi cuprins pe scurt în cîteva cu
vinte : pricepere și conștiinciozi
tate plus exigență în muncă. In 
cei șapte ani de cind conduce bri
gada nu i s-a întîmplat nicioda
tă tov. Karda Emeric să fie mus
trat la sector pentru calitatea ne
corespunzătoare a cărbunelui. Și 
e firesc. Pregătirea corectă, podt- 
rea abatajului pentru rambleiere, 
evitarea căderilor de piatră de la 
coperiș, alegerea cu grijă a șistu
lui vizibil în abataj, sînt condiții 
obligatorii, unanim respectate de 
căite fiecare membru al brigăzii. 
Nu întimplător despre cărbunele 
din vagonetele ce poartă marca 
brigăzii lui Karda Emeric se fac 
întotdeauna aprecieri la superla
tiv, cind este controlat la recep
ție, fie ci-i extras din preabataj,

de la hotar, de la culcuș sau de 
la Coperiș.

Cine-i în cîștig ?
Munca stăruitoare pentru îmbu

nătățirea calității cărbunelui ex
tras favorizează creșterea produc
tivității muncii, aduce totodată 
salarii mari oamenilor din briga
dă. Brigada nu pierde nici un va- 
gonet ieșit la recepție, ceea ce 
face ca randamentul și producția 
să nu fie cu nimic grevate. Pre- 
ocupîndu-se cu perseverență de 
calitatea cărbunelui, brigada, are 
numai de cîștigat. Cărbunele ex
tras de brigada lui Karda Eme
ric în luna ianuarie a fost ca de 
obicei de burtă calitate. Pe post 
de miner a revenit un salariu de 
105 lei.

în luna aceasta, la sectorul IV 
al minei Petrila se vorbește de 
asemenea despre calitatea bună a 
Cărbunelui extras din abatajul nr. 
19. Randamentul pe post se men
ține ridicat, ajungînd la 6,5 tone. 
Tonele de cărbune date peste 
plan se înmulțesc pe Zi ce trece, 
iar calitatea cărbunelui se menține 
la nivelul corespunzător. Și în toa
te aceste realizări frumoase nu-i 
nici un secret ci muncă; munca 
unor oameni conștienți de faptul 
că uzinele și fabricile patriei au 
nevoie de cărbune de calitate me
reu mai buni.

Accidentul 
a fost evitat

15 februarie. Trenul 2633 aler
ga pe calea de oțel a șinelor. Frî- 
nate de saboți, roțile și-au înce
tinit goana, iar trenul s-a oprit 
lin în stația Baru Mare. De aici 
și pînă la Bănită, de urude începe 
coborîșul spre Petroșani nu mai; 
e cale lungă. Și la o asemenea i 
pantă totul trebuie să funcțione
ze ca un ceasornic. Frînarul de 
pantă Băioiu Ioan care era de 
serviciu și-a spus în gînd : „Ia 
să mai fac o verificare nu care 
cumva să intrăm în pantă cu nis
caiva nereguli". Zicîndu-și aces
tea a pornit pe lîngă tren veri- 
ificînd vagon cu vagon. Cînd a 
ajuns în dreptul vagonului 
451418, nu mică i-a fost mira
rea cînid la cutia tamponului a 
găsit trei bare rupte. Vagonul 
nu mai putea circula. Pericol de 
accident. Băioiu Ioan a alergat 
într-un suflet la biroul de miș
care.

— Tovarășe impiegat, îi bai.
— Ce-i necazul, tovarășe Bă

ioiu ?
— Vagonul 451418 are un de

fect.
— Să-l vedem' și dacă-î eazul 

îl scoatem din tren.
După verificare, vagonul a 

fost scos. Accidentul a fost e- 
vitat.

Raportează 
succese frumoase
In cinstea zilei lor, ceferiștii 

din Valea Jiului au obținut fru
moase succese. In primele 15 ztle 
ale lunii februarie muncitorii ce
feriști din raza R.C.M. Petroșani 
și-au realizat planul de încărcări 
în proporție de 111%. Cele mai 
frumoase rezultate au fost rapor
tate de tura operatorului R.C. 
Berea Longhin care, deși nou în 
această muncă, a dat dovadă de 
hărnicie și inițiativă.

Colectivul atelierului de zonă 
a obținut de asemenea realizări 
frumoase. Planul de producție al 
atelierului de zonă a fost înde
plinit în proporție de 102,5 la 
sută, productivitatea a sporit cu 
4 la sută, iar prețul de cost а 
fost redus cu 3 la sută. Realizări 
care fac cinste întregului colectiv!

IOAN CORNEA 
corespondent

l
1I.C.R.A. Filiala Petroșani

Z Ă : 
la Petroșani 
la L-upeni

A N G

voiajor comercial 
voiajor comercial 
șef secție la Petroșani

Cei interesați se vor prezenta la conducerea 
filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Daj 
nr. 102
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0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
ANGAJEAZĂ UN TEH NICIAN CONSTRUCTOR I. î 

“Cu un salariu tarifar lunar brut de 950—1.200
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

pregătire și stagiu:
— Să fie absolvent al unei 

structori, sau
— absolvent al unei școli 

chime la 1 iulie 1956 de 12 ani
— absolvent al liceului industrial, sau
— absolvent cu diplomă al fostei școli de subingineri 

fostei școli de conductori tehnici cu o vechime de 5
Cererile, însoțite de actele necesare se vor depune la 

viciul cadre al O.C.L. Alimentara Petroșani.
♦ ОО-ОФО»»» П lî І t: î

lei.
condiții

de
școli medii tehnice de con-

tehnice de maiștri cu o 
în funcția de maistru,

ve-
sau

I 
î

*

al
sau 
ani.

ser-

♦

Preparați» cărbunelui Petrila
angajează:

TEHNICIENI CU LIMITELE DE SALARII INTRE 750— 
ПОП LEI,

Candidații vor prezenta următoarele acte: certificat d« 
naștere, autobiografia.

In ceea ce privește condițiile de pregătire necesare ocu
pării postului, acestea sînt cele prevăzute în „anexa nr. IV*‘ 
a H.C.M 1953/1960.

informații suplimentare se pot primi de la serviciul de 
planificare și organizare a muncii al întreprinderii.

ANUNȚ
O.C.M.M., șantierul Lupeni vinde prin licitație în ziua de 

28 februarie 1961, în oborul de vite din orașul Lupeni 5 
(cinci) asini.

Cumpărătorii sînt rugați a se prezenta la locul și data 
fixată.



STEAGUL ROȘU

Prințul Suvanna Fumma 
s-a înapoiat in patrie

Să tie pedepsiți asasinii lui Lumumba 
să demisioneze Hammarskjoeld 1

(Valea Uldoardor) 22
1 — TASS transmite :

LAOS I
(Agerpres)

,La_.^2 februarie a părăsit orașul 
Priom Penh înapoindu-se în Laos 
prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al guvernului legal. în 
aceeași zi avionul primului minis
tru a aterizat pe un aerodrom din 
Valea Ulcioarelor. Primul ministru

a fost întâmpinat de căpitanul 
Kong Le, de miniștri, deputați, 
precum și de prințul Sufamivong. 
Ei l-au salutat cu căldură pe Su
vanna Fumma. Șeful guvernului a 
făcut o declarație, după care es
cortat de automobile blindate a 
plecat în localitatea Fonsavan.

*

HANOI 22 (Agerpres)
După cum anunță postul de ra

dio „Vocea Laosului", guvernul 
legal al Laosului s-a pronunțat 
împotriva propunerii cu privire la 
crearea unei comisii alcătuite din 
reprezentanți ai Malayei, Cambod- 
giei și Birmaniei pentru ancheta
rea situației din țară, propunere 
cuperrtsă în mesajul regelui trans
mis recent de posturile de radio, 
in declarația sa, guvernul Lao- 

sqjui a apreciat această propunere 
daept o încercare de zădărnicire 
a ,convocării conferinței celor 14 
țari, drept o încercare de a folosi 
fisma O.N.U. pentru mascarea u- 
niM amestec fățiș al imperialiștilor 
în.- treburile interne ale Laosului, 
așa cum o fac în Congo.

Tentru ca situația din "Laos să 
fie reglementată, se spune în de
clarație, trebuie convocată con-

defetința celor 14 țări, propusă 
prințul Norodom Sianuk și spri
jinită de multe țări iubitoare de 
pace din lume. Guvernul Laosu
lui, se subliniază în declarație, 
subliniază din nou că este ferm 
hotărît să promoveze o politică 
de pace și de reală neutralitate 
și să stabilească relații diploma
tice cu toate țările, independent 
de orînduirea lor politică, și în 
primul rînd, cu țările învecinate 
care pot într-a.îevăr ajuta Lao- 
sului să meargă pe calea păcii și 
neutralității. Poporul Laosului 
trebuie să-și soluționeze singur 
problemele interne, fără amestecul 
unor puteri străine.

Guvernul Laosului consideră că 
declarația regelui nu are forță 
legală, întrucît a fost făcută sub 
presiunea rebelilor și neținîndu-se 
seama de constituție.

-------------o-------------
S.U.A. nu vor să semneze nici un 

cu privire la statutul forjelor 
americane din

SEUL 22 (Agerpres)
■4ЧЙИІЙ ministru al Coreei de 

suri, Tian Men, a declarat adepți- 
lat săi politici că S.U.A. nu vor 
sa semneze nici un fel de acord cu 
privire la statutul forțelor militare 
americane din Coreea de sud. A- 
ceastă declarație a fost făcută ca 
răspuns la cererea unor membri ai

fel de acord 
militare 
sud

sud-coreean

Coreea de
parlamentului 
partea partidului democrat guver
namental ca autoritățile sud-co- 
reene să capete dreptul de a ju
deca pe soldați! și ofițerii ameri
cani vinovați de infracțiuni penale 
comise pe teritoriul Coreei de sud, 
care, după cum se știe, se află de 
fapt sub ocupația americană .

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

Pedepse le" pronunțate în „procesul 
baricadelor64

PARIS 22 (Agerpres) 
vLa „procesul baricadelor" care 

se' desfășoară la Paris procurorul 
de stat Mongien șira rostit re
chizitoriul.

El a cerut următoarele pedep-

Cererea unanimă
BEIRUT 22 (Agerpres)
Ziarul „BEIRUT-AL MASA" 

scrie: „Hammarskjoeld trebuie 
să-și dea demisia, întrucît poar
tă răspunderea directă pentru a- 
sasinarea lui Lumumba". Ziarul 
„AN-NIDA" sorie: „Necesita
tea demisiei lui Hammarskjoeld 
din funcția de secretar general al 
O.N.U. este dictată de interesele 
păcii generale și ale independen
ței popoarelor". Comentatorul 
politic al ziarului conservator

„Lacrimi de
ACCRA 22 (Agerpres)
In articolul de fond intitulat 

„Lacrimi de crocodil", ziarul 
„EVENING NEWS", care apare 
în Ghana, critică aspru declarația 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, în legătură cu 
asasinarea mișelească a primului 
ministru al Congoului, Patrice 
Lumumba. între altele ziarul scrie : 
„Declarația lui Kanza, reprezen
tantul guvernului legal din Congo 
condus de Antoine Gizenga, că 
Hammarskjoeld știa despre asasi
narea mișelească a lui Lumumba 
și a celorlalți doi tovarăși ai lui 
cu câteva săptămîni înainte ca au
toritățile rebele din Katanga să 
anunțe acest lucru, aruncă o nouă 
lumină asupra complotului funest 
al cărui scop a fost lichidarea lui 
Lumumba". „Acest lucru, sublinia
ză, ziarul, arată că „lacrimile" 
sate <'

văr- 
de Hammarskjoeld nu sint

a presei libaneze 
„LE SO1R“ scrie: „Dacă Uniu 
nea Sovietică nu-1 recunoaște pe 
Hammarskjoeld ca secretar ge
neral al O.N.U., dacă împotriva 
lui se pronunță toate țările lumii 
socialiste și majoritatea statelor 
neutre, Hammarskjoeld nu poate 
să îndeplinească sarcina de răs
pundere de secretar al O.N.U. bi- 
zuindu-se numai pe sprijinul Sta
telor Unite ale Americii și al pu
terilor occldentalle. Dag Ham
marskjoeld nu mai poate rămînc 
în funcția de secretar general".

crocodil"
decît lacrimi de crocodil și că in 
realitate el se bucură".

Referindu-se la recenta declara
ție a președintelui Ghanei, Kwa- 
me Nkrumah, că din izvoare dem
ne de încredere s-a aflat că data 
asasinării lui Lumumba și a to
varășilor lui este 18 ianuarie 1961, 
ziarul își exprimă indignarea în 
legătură cu josnicia și ipocrizia 
celor care, știind de moartea lui 
Lumumba, au continuat să vor
bească despre eliberarea lui. „Cre
dem, subliniază 
„Evening News", 
lui Lumumba va constitui o lec
ție severă pentru toți conducătorii 
africani, inclusiv pentru cei din 
țările care luptă încă pentru eli
berarea lor. Asasinarea lui Lu
mumba va intensifica lupta pentru 
crearea unei alianțe politice efi
ciente a tuturor țărilor africane 
independente".

Scrisoarea Asociației 
mexicane de prietenie 
cu popoarele arabe 

și africane
MEXICO CITY 22 (Agerpres) 
După cum relatează ziarul 

„EL POPULAR", Asociația 
mexicană de prietenie cu popoare
le arabe și africane a adresat re
prezentantului Mexicului la 
O.N.U. o scrisoare de protest 
împotriva mîrșavei asasinări a 
lui Lumumba. „Cerem, se spune 
în scrisoare, să faceți demersuri 
pentru pedepsirea celor vinovați 
de asasinat și pentru retragerea 

Șl 
îi

din Congo a trupelor belgiene 
a trupelor celorlalte țări care 
sprijină pe asasini".

ia

din

în încheiere 
că asasinarea

Mitinguri de protest 
în Ceylon

COLOMBO 22 (Agerpres) 
După cum relatează presa,

Galle, Kalutturai și în alte orașe 
din Ceylon au avut loc mitinguri J 
de protest împotriva asasinării lui 
Lumumba. Participanții la mitin
guri au dat foc unor păpuși repre- 
zentîndu-1 pe Hammarskjoeld și 
au adoptat rezoluții prin care cer 
înlocuirea lui Hammarskjoeld.
------  ----- O-----

Lipsa de popularitate 
a regimului 

lui Ngo Dinh Diem
SAIGON 22 (Agerpres)
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, fostul primar al Saigo- 
nului, Fam Ho, a cerut președin
telui S.U.A. John Kennedy să 
exercite presiuni asupra președin
telui Vietnamului de sud, Ngo 
Dinh Diem, pentru a-1 determina 
să demisioneze.

1q scrisoarea adresată lui Ken
nedy, Fam Ho declară că lipsa de 
popularitate a regimului lui Ngo 
Dinh Diem face ca și Statele U- 
mte să devină nepopulare.

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

Un bombardier ciankaișist 
. doborît de avioane 
de vînătoare birmane

RANGOON 22 (Agerpres)
Potrivit știrilor din Rangoon, 

autoritățile tailandeze au refuzat 
să satisfacă cererea Birmaniei de 
a i se permite să cerceteze rămă
șițele bombardierului cvadrimotor 
al ciankaișiștilor, doborît de avioa
ne de vînătoare birmane Ia 15 fe
bruarie și căzut pe teritoriul taî- 
landez. Acest avion de provenien
ță americană a lansat armament 
bandelor gomindaniste, care de 
peste 9 ani terorizează populația 
din regiunile de nord-est ale Bir
maniei învecinate cu R.P. Chine
ză, Laosul și ' Tailanda.

se pentru participanții la rebeliu
nea antiguvernamentală care a iz
bucnit în Algeria la 24 ianuarie 
I960 : Lagaillarde, una din căpe
teniile rebelilor, — 20 de ani în
chisoare, Robert Martel, liderul 
grupării colonialiste fasciste care 
se intitulează „Mișcarea populară 
din 13 mai“ — închisoare pe via
ță, fostul deputat Demarquet —
4 ani închisoare. Procurorul a ce
rut de asemenea următoarele pe
depse pentru ofițerii francezi care 
au participat la această răscoală :
5 ani închisoare pentru colonelul 
Garde și 2—5 ani închisoare pen
tru maiorul Lignieres.

După cum arată cercurile zia
ristice pariziene, cererile „mode
rate" ale procurorului, ca și în
treaga desfășurare a procesului 
dovedesc indulgența autorităților 
față de participanții la rebeliune» 
care și-au propus în mod vădit 
să instaleze la Paris un guvern 
care să fie mai pe placul colonialiști
lor decît cel actual. Principalilor 
acuzați, îndeosebi lui Lagaillarde, 
li s-a dat posibilitatea să se as
cundă în Spania. Martel a fugit și 
el în

Nu 
cepta 
rului, 
participanți ai complotului au reu
șit să scape de pedeapsă.

străinătate.
se știe în ce măsuță va ac- 
tribu naiul cererile procuro- 
dar este deja clar că mulți

„M O N Ș T
NEW YORK 22 (Agerpres)
în sudul provinciei Katanga s-a 

format, după cum se știe, o „le
giune străină" — o bandă de a- 
venturieri recrutați de Chombe cu 
banii colonialiștilor pentru a înă
buși lupta de eliberare națională 
a poporului congolez.

Agenția Associated Press rela
tează că „acești mercenari, atrași

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

Guvernul sudanez dă apă 
la moara colonialiștilor

BEIRUT 22 (Agerpres) —
Ziarele libaneze au publicat în 

ultimele zile materiale în care 
critică poziția guvernului sudanez 
în problema ajutorului oferit Con
goului.

O deosebită nemulțumire a stâr
nit știrea despre refuzul guvernu
lui generalului Abbud de a auto
riza tranzitul prin teritoriul suda
nez al medicamentelor și alimen
telor repartizate de organizația so
vietică a Crucii Roșii populației 
din provincia Orientală a Congou
lui. Relatând despre acest refuz, 
ziarele „SAUT EL URUBA". 
„AD DUNIA AL-DJADIDA" și 
„AN NIDA", care apar la Beirut, 
arată că aceste 
vernului sudanez

acțiuni ale gu- 
contravin princi-

Guvernul R.P.D. Coreene 
a recunoscut 

guvernul Gizenga
PHENIAN 22 (Agerpres)
După cum transmite Agenția 

Centrală Telegrafică Coreeană, 
președintele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen, a adresat o telegramă lui 
Antoine Gizenga, primul ministru 
ad-interim al Republicii Congo. în 
telegramă se arată că guvernul 
R.P.D. Coreene a hotărît să re^ 
cunoască guvernul lui A. Gizen
ga ca singurul guvern legal al Re
publicii Congo.

piilor umanității și solidarității 
afro-asiatice.

Ziarele atrag atenția că guver
nul sudanez nu permite să se 
transporte pe teritoriul său cele 
mai necesare lucruri pentru popu
lația provinciei Orientale, în timp 
ce belgienii transportă rebelilor lui 
Mobutu nu numai cantități im
portante de alimente, ci și de ar
me, inclusiv avioane.

Opinia publică libaneză este de 
părere că în actualele condiții, cînd 
colonialiștii recurg la măsuri ex
treme pentru a înăbuși lupta po
poarelor din Congo, refuzul de a 
acorda ajutor pentru transporta
rea celor necesare populației din 
această țară nu face decît să dea 
apă la moara colonialiștilor.

•O---------------------

Nota guvernului ghanez adresată 
ambasadorului S. II. A.

ACCRA 22 (Agerpres)
Guvernul Ghanei a remis am

basadorului S.U.A. în Ghana o 
notă în care arată că în presa en
gleză au apărut știri extrem de 
alarmante cu privire la aducerea 
de avioane militare în Katanga și 
cere să se dea explicațiile cuveni
te în legătură cu aceasta. Potrivit 
acestor știri, se arată in notă, 
așa-zisul guvern al Katangăi a în
cheiat un acord care prevede să 
i se livreze 9 avioane cu reacție. 
Trei asemenea avioane au și fost 
aduse din Franța la Elisabethville 
la 16 februarie cu avioane de 
transport „Globemaster", înregis
trate ca avioane civile ale S.U.A. 
Avioanele „Globemaster" aparțin 
societății de avioane „Seventhies 
Airlines" cate, potrivit contractu-

In к a

lui încheiat, transportă trupe ale 
O.N.U. în Congo. Ele sînt coman
date de americani.

Avioanele cu reacție franceze a- 
parținînd societății „Pothez Com
pany"- din Paris sînt înzestrate 
cu tehnică militară de prim rang 
și fac parte dintr-o comandă a 
Belgiei care se execută sub aripa 
ocrotitoare a N.A.T.O.

în notă se spune în continuare 
că dacă aceste știri sînt adevărate, 
ele sînt dt se poate de grave. în 
legătură cu aceasta guvernul Gha- 
nei a atras atenția ambasadorului 
american asupra declarației din 16 
februarie a președintelui 
amestecul unilateral al 
sau grup de țări în 
Congoului ar amenința 
Africa.

S.U.A. ca 
unei țări 
treburile 

pacea în

R I*
de sumele fabuloase ce le-au fost" 
promise, vin din diferite țări. Ma
joritatea lor sint indivizi nedisci
plinați, grosolani, insolenți care au 
și primit porecla de „monștri"... 
Primii au venit belgienii. Englezii, 
care sosesc acolo, sint în majori
tate ofițeri care au experiența ac
țiunilor militare în junglă, iar ma
joritatea francezilor sint foști

TANGA
membri ai legiunii străine france
ze. Acești „voluntari" primesc în 
funcție de gradul care li se dă 
între 400 și 800 dolari pe lună". 
800 de dolari pentru un asasin — 
atât cît primește pe lună un mi
nistru belgian.

Pînă în prezent au sosit in Ka
tanga peste 1.000 de mercenari.
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PROGRAM DE RADIO
24 februarie

PROGRAMUL I. 6,10 Cîntece, 
7,45 Jocuri populare romînești, 
11,03 Melodii populare romî
nești, 12,00 Limba noastră, 12,40 
Formații corale studențești, 13,05 
Muzică populară romînească, 13,35 
Raid prin cooperativele meșteșu
gărești, 14,00 Buchet de melodii 
din țări prietene, 15,10 Concert 
de prînz, 15,40 Din cântecele și 
dansurile popoarelor, 16,15 Vor
bește Moscova I 16,45 Cîntece de 
alegeri, 17,15 Muzică instrumen
tală, 18,00 Muzică ușoară romî
nească, 19,30 Soliști și formații 
artistice de amatori, 20,30 Din 
viața de concert a Capitalei, 21,00 
Ce e nou în librării ?, 21,45 „For
mații muzicale care au luat ființă 
în anii puterii populare". PRO
GRAMUL II. 14,30 Cîntece și 
jocuri populare din țări socialiste, 
15,00 Concert de muzică din o- 
pere, 15,35 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,15 Muzică populară 
romînească, 17,00 Cîntece de ale
geri, 17,50 Cronica economică, 
18,05 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură; 18,35 Formații 
de muzică ușoară, 19,30 Teatru 
la microfon : „Apă vie", 22,40 
Muzică ușoară.

---- O----- 
CINEMATOGRAFE

24 februarie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Ultimul viraj ; Al. Sahia : Șapte 
mirese pentru șapte frați ; PE- 
TRILA : Comandantul detașamen
tului ; LONEA : Mamelucul ; A- 
NINOASA : Să înflorească o 
nouă Germanie ; VULCAN : De 
la Apenini la Anzi ; CRIVIDIA : 
Edes Anna ; LUPENI : Dincolo 
de orizont; BĂRBÂTENI: Omul 
cu pantaloni scurți ; URICANI : 
Andreica.

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


