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Citiți în pagina IV-a:
• Popoarele pot să obțină lichidarea mijloacelor pentru duce

rea războiului și a militarismului
• Lumumba — simbolul luptei popoarelor asuprite pentru li

bertate șr suveranitate
• Prezențe romînești peste hotare
• Forțele democratice din Franța se unesc tot mai strins sub 

steagul luptei pentru pace în Algeria

AGENDA ELECTORALA
PROCEN-

ing. NICOLAE NICORICI 
șeful minei Petrii a

Olnttinle oailidulei
Indici calitativi tot mai înalți

Recentele Di
rective ale C.C. 
al P.M.R. arată 
rit se poate de 
clar că acum, paralel cu sporirea 
în continuare a producției, este 
deosebit de important ca accentul 
principat să se pună pe îmbună
tățirea calitativă a produselor de 
orice fel. .

La mina noastră, creșterea ex
tracției de cărbune trebuie strîns 
legată de ridicarea nivelului ei 
calitativ, înțelegând prin asta nu 
numai îmbunătățirea calității căr
bunelui extras ci și a reparațiilor 
la utilajele și uneltele de mină, a 
tuturor indicilor tehnîco-econo- 
mfci.

îndrumat de comitetul de partid, 
colectivul nostru a pășit pe ca
lea de care vorbeam mai sus încă 
de la începutul acestui an. In ia
nuarie noi am extras peste plan 

r 4340 tone de cărbune, am sporit 
productivitatea în medie la 1,232 
tone pe post, AM OBȚINUT BO
NIFICAȚII PENTRU CĂRBUNE 
DE BUNA CALITATE IN VA
LOARE DE PESTE 60.000 LEI. 
Rezultatele obținute au constituit 
un puternic stimulent pentru fie
care miner, tehnician sau inginer 
de la Petrila. Luna februarie am 
încheiat-o cu succese mai mari: 
7971 tone de cărbune peste plan, 
o productivitate medie lunară în

jurul a 1,300 to 
ne pe post, iar 
PRIN REDUCE
REA

CENUȘA ÎN CĂR- 
O BONIFICAȚIE

TAJULUI DE 
BUNE AVEM 
MAI MARE GA IN IANUARIE.

Condițiile pe care le avem crea
te în prezent sînt deosebit de fa
vorabile pentru a da o producție 
din ce în ce mai mare cantitativ 
și de mai bună calitate. La unele 
sectoare am reușit să creăm o 
puternică opinie de masă pentru 
ca în abataje șistul să fie 
complet, la altele mai puțin, 
toria fiecărui muncitor de la 
ploâtarea noastră este de a 
ghea cu mai multă grijă ca la 
recepție să se ducă numai cărbu
ne de cea mai bună calitate, ca 
în subteran să intre numai mo
toare, crațere, unelte bune și te
meinic revizuite sau reparate.

Directivele C.C. al P.M.R. sînt 
un neprețuit îndreptar în munca 
noastră. Colectivul nostru le-a 
primit cu vie satisfacție și este 
decis ca în acest ^n să dea peste 
plan încă multe mii de tone de 
cărbune, să muncească în așa fel 
incit despre calitatea producției 
minei să nu se spună nici un cu- 
vînt rău, aceasta fiind „marca fa
bricii" noastre, a muncii noastre, 
a devotamentului cu care înde
plinim sarcinile mărețe pe care 
oartidul ni le-a pus în fată.

ales 
Da- 
ex- 
ve-

Muncitorii constructori de pe șantierul din Petroșani au primit 
cu multă căldură Directivele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn către toate organele și organizațiile de partid, sin
dicale și ale U.T.M. cu privire la criteriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea P.C-R.

IN CLIȘEU : Zidarii din brigada condusă de comunistul Găvan 
Petre, discută cu însuflețire despre Directivele C.C. al P.M.R. Brigada 
și-a fixat drept obiectiv principal în întrecerea în cinstea aniversării 
creării partidului îmbunătățirea continuă a calității construcțiilor.

Amenajarea secțiilor de votare
în cadrul ultimelor Pînă acum au fost con- 

pregătiri pentru alegerile fecțiOnate 274 de cabine 
de vot, 36 de urne fixe și 
40 de urne volante. Mon
tarea cabinelor de votare 
a început la majoritatea 
secțiilor de votare.

de deputați în Marea . 
Adunare Națională și 
sfaturile populare care 
vor avea loc la 5 martie, 
amenajarea secțiilor de 
votare ocupă un loc im
portant.

Material
în cadrul campaniei e- 

lectorale a fost difuzată o 
mare cantitate de materiale 
electorale. Zilele trecute 
s-âu difuzat aproape 2000 
de exemplare din broșura 
„Regiunea Hunedoara". 
Agitatorii au împărțit ale
gătorilor peste 5000 foi 
volante care oglindesc rea
lizările obținute în anii 
puterii populare în dez
voltarea economiei națio--

electorai
nale și ridicarea nivelu
lui de trai al poporului 
muncitor.

în cadrul campaniei e- 
lectorale, în localitățile 
Văii Jiului s-au amena
jat 217 expoziții de foto
grafii legate de înfăptui
rile regimului democrat- 
popular și perspectivele 
înfloririi economiei națio
nale în lumina Directive
lor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

■O----------------

Pe calea unei mai bune 
gospodăriri

In toate localitățile Văii Jiului, oamenii muncii 
au făcut, cu prilejul recentelor întîlniiri pe care le-au 
avut cu candidații F.D.P. numeroase propuneri 
pentru o mai bună gospodărire a orașelor și sa
telor, pentru îmbunătățirea deservirii populației.

Propunerile oamenilor muncii constituie un spri
jin valoros în activitatea sfaturilor populare. în
drumate de organizațiile de partid, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare au studiat cu atenție 
aceste propuneri, trecînd la rezolvarea lor.

Multe dintre propunerile făcute de alegători au 
și fost înfăptuite.

La Aninoasa, de pildă, alegătoarea Marian Ma
na a propus să se repare drumul de acces эрге 
cartierul Gh. Doja. Propunerea a fost înfy 'tuită. 
Au fost reparate scările spre acest cartier. De a 
semenea, alegătoarea Miu Ioana a propus să se 
îmbunătățească aprovizionarea cu apă potabilă a 
cartierului de jos. Și această propunere a fost în
făptuită. Conducta de apă pentru 
a fost reparată și dată în funcție.

S-au rezolvat și alte propuneri. 
A fost deschis un curs seral pen
tru tinerii muncitori care vor 
să-și completeze studiile, s-a îm
bunătățit iluminatul public în 
străzile Husas și Uzinei, în spa-

cartierul de jos

(Continuare în pag. 2-a)

Drum liber realizării sarcinilor de plan 
la sectorul IV Aninoasa

La toate exploatările miniere 
din Valea Jiului, cu excepția Ani- 
rioasei, veștile despre situația pro
ducției au fost bune în primele 
două decade de muncă din luna 
februarie. Minerii Aninoasei au 
fost mai tot timpul tributari față 
de plan cu însemnare cantități 
de cărbune. Deabia în ultimele zi
le, mina 'Aninoasa și-a redresat 
producția ajungînd ca la data de 
20 februarie să figureze cu o rea
lizare în proporție de 101,2 
sută. Ce cauze au 
tragerea ritmică a 
cărbune prevăzute 
nei Aninoasa ?

Principala cauză

sectoarele de bază este nesatisfă
cătoare. Se pune întrebarea : 
a ajuns sectorul IV Priboi 
situația asta ?

Semnificația umti 
scurt bilanț

cum
la

bune ca 
doua din 
rul IV cu 
un randament mai mic cu 137 kg. 
cărbune/post de cît cel planificat. 
Pe graficul de producție precum
pănește numărul brigăzilor rămase 
sub plan.

în ianuarie. Decada a 
februarie a găsit secto- 
4,1 procente sub plan și

împiedecat 
cantităților 
în planul

la
ex- 
de 

mi-

o constituie 
rămînerea sub plan a sectoarelor 
productive. Așa este, de exemplu, 
sectorul IV Priboi — sector cu o 
pondere de 25 la sută în pro
ducția exploatării — care de la 
începutul acestui an a rămas tot 
sub plan. Or, firește, nu poate fi 
vorba despre îndeplinirea planu
lui global pe exploatare aria timp 
cît activitatea de producție în

Analiza felului în care a decurs 
munca sectorului IV al minei A- 
ninoasa în. perioada 1 ianuarie — 
20 februarie 1961, amintește de 
ceea ce spune un vechi proverb : 
ziua bună de dimineață se cu
noaște. în prima săptămînă de 
muncă din noul an, . sectorul IV, 
avea deja un minus de 150 tone 
de cărbune, iar pînă la sfîrșitul 
lunii ianuarie sectorul a rămas sub 
plan cu 615 
în cărbune 
planul.

Colectivul
nuă să muncească sub 
și în luna curentă ; în 
tului că din multe privințe condi
țiile pentru' realizarea producției 
planificate sînt incontestabil mai

tone. Din 13 brigăzi
numai 7 și-au făcut

sectorului IV conti- 
posibilități 
ciuda fap-

FEMEI DIN LUPENI 
ALE F. D. PI CANDIDATE t ț
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І în circumscripția elec-
T foraiă orășenească nr.

19 Luneni.

CITA MARGARETA, 
secretara organizației 
de bază cartier nr. 2 
din Lupeni, candidează 
în circumscripția elec
torală nr. 155 a Sfatu
lui popular al orașului 
regional Petroșani și

Filaturista I 
MATASARFAN 
RICA candidează 
circumscripția 
rală nr. 84 a 
popular al 
Hunedoara și 
cumscripția 
nr. 90 a Sfatului popu
lar al orașului Lupeni.
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Tehnicianul FARKAS 
ERNA, de la Filatura 
Lupeni, candidează în 
circumscripția electo
rală nr. 174 a Sfatului 
popular al orașului re
gional Petroșani și în 
circumscripția electo
rală orășenească nr. 53 

Lupeni.

FLOREA MARIA, par * 
ticipantă de frunte la ♦ 
acțiunile obștești, can- • 
didează în circumscrip- « 
ția electorală nr. 13 a * 
Sfatului popular al o- • 

rasului Lupeni. ț 
i 
« 
i

CU VIN TE
Se anunțase cu o zi înainte că 

în sala cinematografului va avea 
loc adunarea cetățenească unde 
alegătorii vor discuta împreună 
cu candidatul lor, tov. Moraru 
loan, despre realizările obținute 
în anii de democrație populară, 
despre problemele pe care le mai 
au de rezolvat.

Auzind de această adunare 
iNeamțu Viorel șii-a- pus în gînd 
să i-a și el cuvîntul. Dar atunci 
nu se aștepta să se adune atîiția 
oameni. Acum cînd i s-a dat cu
vîntul, s-a ridicat de pe scaun 
răsucind în toate 
pe

felinrile basca
care o avea în ' mînă :

FAPTE
— Apoi, noi tovarăși, cum s-ar 

spune vechii locatari ai Uricaniu- 
luî, cunoaștem istoria lui. Sub 
privirile noastre s-a ridicat, s-a 
înfrumusețat mereu și odată cu el 
am crescut și noi, oamenii,-mine
rii acestui oraș. Uricaniul a' fost 
construit în aniii de democrație 
populară, la fel ca și multe alte 
orașe și obiective industriale. Cu
noaștem realizările obținute de 
oamenii muncii conduși de partid. 
Azi viața noastră, a minerilor, 
este mai frumoasă ca ori cînd. 
Familiile noastre nu mai cunosc

O situație ce nu-i 
întîmplătoare

Din analiza rămînerii în urmă 
sectorului Priboi, se desprinde 

nu trebuie 
in domeniul îțtîmplării. 

existat în- 
obiective.

a 
concluzia că originea ei 
căutată i 
în luna ianuarie au 
tr-adevăr unele cauze 
Zăpada și înghețul au cauzat greu
tăți în transportul de la suprafață. 
Brigăzile au dus lipsă de vagonete 
goale. Aceasta a fost însă în ia
nuarie. în februarie condițiile de 
aprovizionare în subteran sînt mult 
îmbunătățite, iarna s-a ameliorat.

U - 1QN BALAN 'Ч
(Continuare în pag. 3-a)
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(Continuare în pag. 3-a)
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Mina Uricani în fruntea întrecerii 
pe bazin

Colectivul de muncă al minei Uricani întîmpină alegerile de 
la 5 martie cu succese deosebite. In primele două luni din acest 
an minerii de la Uricani și-au depășit planul cu 4.811 tone de 
cărbune cocsificabil. IN ZIUA DE 1 MARTIE LA URICANI 
S-AU PRODUS 1.605 TONE DE CĂRBUNE, S-A OBTINUT 
UN 
PE 
CEI

RANDAMENT PE MINA DE APROXIMATIV 1,550 TONE 
POST, INDICI RECORD PENTRU MINA URICANI IN 
PESTE 10 ANI DE LA DESCHIDEREA EI.

in prima zi de muncă din martie — zi de producție mă- 
în cinstea alegerilor — TOATE BRIGĂZILE MINEI ȘI-AUrită

DEĂPȘIT PLANUL ZILNIC. In fruntea tuturor s-au situat bri
găzile conduse de comuniștii Poloboc Constantin, Uliu Gheorghe, 
Gaspar Dănilă, Rusu Dumitru, Hrițcan Vasile de la sectorul II 
care au extras cu 30—55 la sută mai mult cărbune cocsificabil 
decît prevedea planul.

Cu acest rezultat, mina Uricaai conduce întrecerea socialistă 
pe bazin.
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o Mi-am amintit aceste versuri 
o ale lui Coșbuc privind cele 26 
o perechi de dansatori într-o seară 
a la repetiții.
g Aidoma dansului prins cu atîta 
g măiestrie de pana marelui poet, 
g perechile de tineri s-au avântat 
g cu multă vioiciune și grație într-o 
g suită de dansuri din regiunea 
g noastră. Flăcăi fi fete cu fețele 
g îmbujorate, prinși de mîini, au 
g întins hora. Primii pași, ușori, în 
o tactul unei melodii lente, îi poar- 
8 tă într-o legănare domoală. Dar 
8 treptat melodia devine mai săltă- 
8 reață, pașii se 
^întețesc, tinerii 
g avmtlndu-se in ■ . - -д—
8 iureșul nestăvi- 
8 lit al, jocului.
8 Privindu1! cu cită vioiciune, ti- 
8 nerețe și entuziasm se avîntă în 
8 joc mai că-(i vine să te prinzi fi 
8
8 ---------------, ............. ...............
o tor, în care pasiunea-i încă tînără
8 nelipsit de la repetiții bătînd tot 
g timpul din picior în tactul joadui, 
g îmi atrase atenția.
g ~ ll vezi pe lușan ? Da bine 
g mai joacă / Parcă ar fi pe arcuri 
g băiatul ăsta, așa de ușor atinge 
g pămîntul.
g — Care-i lușan ? Al doilea, al

mai mulți care joacă bine ?
— Păi cum, nu-l cunoști pi 

lușan ? Primul, din cap, e lușan. 
Celălalt e Radu loan. Apoi vine 
Florian loan, Marcu Iosif. Ăștia îs 
ăi mai buni. Sînt toți și soliști.

— Dar dintre fete, ce spui ? 
Care ți se pare mai talentată ? la 
să te văd acum !

— Fetele ? Toate dansează bi

tu.
Un bătrînel, fost mare dansa-

2 — Care-i lușan 1 Al doilea, al
8 treilea sau care dintre ei, că sînt

— ___ 9

8 
8 
8 
§ 
8 
8 
8
8 ........... .................. .......__ ...
8 ne. Uite, o vezi pe aia care ride, 

și-i face cu ochiul flăcăului de 8 
alături ? E Maria. Damian Maria. 8 
Cealaltă e Moldovan Elisabeta fi 8 
cea mai „măfunțică-i" Marghît § 
Rozalia. 8

— După cite vid, dumneatale 8 
ii cunoști pe toți dansatorii ? Poa- 8 
te ști și ce joacă ? 8

— De ce nu ? Ce au jucat pi- 8 
na acum se cheamă „Suita de dan
suri din regiune", cu jocul „Mo 
mîrlănesc". In repertoriul lor mai 
au o seamă de dansuri clujene, 
„Suita de dansuri olteneși 
„Dans maghia." ți „Roșu" - - i 
dans bărbătesc de la Cluj. Ei, d 
cite dansuri mai cunosc încă ei ?! 
Multe, multe de tot, le repetă în
să mimai pe astea, că de, cu ele 
se prezintă la concursul forma
țiilor artistice de amatori pe țară.

hitie hmp dansul s-a terminal 
Dansatorii s-au adunat in jurul 
instructorului Viloaica urmărind

Trei pași la stingă Binișor 
Și alți trei pași la dreapta lor; 
Se prind de miini și se desprind, 
S-adună cerc și iar se-ntind, 
Și bat pămîntul tropotind.

In tact ușor.
explicațiile acestuia. Interlocutorul J 
m-o și părăsit indreptîndu-se spre g 
cercul de tineri.

.„Și in celelalte săli ale 
clubului din Lupeni activitatea 
se desfășoară din plin. Atras de 
aceste activități și profitind de 
pauza dansatorilor am pornit Driti 
club... Ptnă pe culoar străbat pu
ternic sunetele fanfarei. „Mulțu
mesc partidului"i „Te iubesc țara 
mea", „Vîntuleț de primăvară", 
cu aceste melodii se va prezenta 
fanfara la al VI-lea concurs. Deși 
expoziție bienală la care cercul de 

artă plastică din 
Lupeni a fost de- 
darat fruntaș pe 
țară, a trecut, 
totuși-, cercul nu 
a intrat în „va

canță". Aici, mai mulți tineri-, în
curajați de succesul obținut, se 
străduiesc să mânuiască penelul cu 
mai multă măiestrie. Intr-o sală 
alăturată un grup de tineri, mem
bri ai brigăzii de agitație erau în 
mare vervă repetînd programul 
pregătit special pentru concurs.

In sala de lectură a bibliotecii 
mai mulți tineri discută despre 
romanul „Bătălie în marș" de 
Galina Nicolaeva. Fiecare are cîte 
ceva de spus, căutînd să-și argu
menteze părerea cu lux de amă
nunte, In. aceiași timp pe culoa
rul clubului cîțiva tineri citeau 
un afiș, programul clubului îr> 
care era consemnat printre altele : 
lunea și miercurea după-amiază, 
repetiții la cor.

...Dar pauza dansatorilor s-a 
terminat. Din nou a izbucnit me
lodia de joc : „Trei pași la stin
gă — finișor"...

C. COTOȘPAN
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IN CLIȘEU : Unul dm blocurile construite lingă Spitalul unificat din Petroșani.
-------------- ------------ --------------------  ■ ■- JAAAXX-S

I
tele 
rea 
pii, 
mai

clubului a început amenaja
tului teren de joc pentru co- 
s-au luat măsuri pentru o» 
bună aprovizionare a maga

zinelor textile cu confecții pentru 
copii, cît și a unităților O.A.D.L.F. 
cu păsări tăiate.

Mai multe propuneri ale ale
gătorilor au fost realizate și în 
comuna Iscroni. Aici a luat;ființă 
o echipă artistică a căminului 
cultural, s-a extins rețeaua elec
trică în cătunul Costeni. a fost 
reparat drumul în cătunul Dîlja, 
precum și 
lementară 
rea unui 
Livezeni,
lui medical din Iscroni cu per
sonalul necesar, — iată doar eî- 
te.a din propunerile rezolvate.

fîntina de la școala e- 
din Surduc. Deschiide- 

punct sanitar în satul 
asigurarea dispensaru- і
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Pian... Un in
strument muzical 
spre care în tre
cut copiii oame
nilor muncii nu 
aveau 
Azi în

instru- 
muzicale 
care și 

stau la 
iubi- l

acces, 
cluburi, 

săli de specta
cole, în școli 
populare de artă, 
zeci de 
mente 
printre 
piane,
dispoziția 
torilor de artă.

O dovadă a 
acestui fapt: în 
clișeul alăturat, 
eleva Man Ma
ria, cîntînd la 
pianul școlii de 
muzică din Pe
troșani.

STATA
înainte de a se despărți, cei 

doi tovarăși se priviră câteva clipe 
unul pe celălalt drept 
ful sectorului strinse 
mîna 
nînd

torul
bine

în ochi. Șe- 
bărbâtește 

partid spu-

tot pe aju- 
Ideia e foarte

secretarului de 
hotărît : 
Contez mult de 
dumneatale. 

venită 1
La mine cuvîntul e faptă, 

tovarășe inginer. Din moment ce 
mi-am dat cuvîntul, nu dau îna
poi. Și în. definitiv, brigada face 
cu dragă inimă orice muncă de 
vreme ce-i în • joc interesul pro
ducției.

Inginerul Blendea Victor, șeful 
sectorului I В de la mina Lupeni 
și brigadierul Koss 
cretarul organizației 
consultă adesea, își împărtășesc re
ciproc părerile în cele mai diver
se probleme ale producției care 
frămîntâ colectivul sectorului. în 
aceea după-amiază de februarie au 
zăbovit mai mult ca de obicei în 
biroul sectorului. Și nu întîmplă- 
tor. Ceea ce aveau de rezolvat de 
data aceasta cerea multă chibzuin
ță : era vorba despre oameni, des
pre luarea unei hotărâri de cart

Ladislau, se- 
de bază se

depindea soarta producției, pres
tigiul sectorului.

în panourile II și III din aba
tajul frontal de pe stratul 13 ex
tracția cărbunelui decurgea sub 
posibilități. Organizarea lucrului, 
disciplina în brigăzile de aici 
șchiopătau. Scoaterea unei fîșii de 
cărbune se prelungea nejustificat 
dintr-o zi în cealaltă. Din cauza 
avansărilor lente înregistrate în 
cele două panouri, situate în par
tea de sus a abatajului, băteau 
pasul pe loc și panourile IV și V, 
deoarece neconcordanța în viteza 
de avansare a panourilor ar fi 
atras după sine riscuri nedorite 
prin nepăstrarea decalajului cerut 
între panouri. Linia de front nu 
putea fi folosită la maximum. Pro
ducția abatajului nu depășea nici- . 
odată limita de 60—70 la sută din 
preliminar. Sectorul rămăsese sub 
plan în prima decadă din februa
rie figurând cu o realizare a pla
nului în proporție de numai 96 
la sută. Schimbarea conducerii 
brigăzilor de la panourile II și 
III era foarte necesară.

Nu era pentru prima dată cînd 
brigadierul Koss Ladislau venea 
în ajutorul sectorului. Ușor nu-i 
venea să se despartă de unul din-

de

"de

ere cei mai destoinici și mai 
încredere șefi de schimb cum 
Kozma Carol, dar a procedai 
cum îl îndemna conștiința sa 
comunist. A doua zi după discuția
avută cu șeful de sector, briga
dierul îi dădea cîteva sfaturi de 
rămas bun proaspătului șef de 
brigadă Kozma Carol.

— Vezi cum te porți ortace. 
Pînă pui pe roate brigada nu fă 
economie de osteneală...

— Las’ pe mine ! 
gada dumitale n-am 
de la pilugă...

— Așa să fie. 
meriți încrederea 
scoate din impas 
panoul II. Ar fi
brigada noastră. Ia pildă 
Oprea care a fost și el 
schimb în brigada noastră, 
cum 
IV.

Doar în bri- 
păzit cheia

Să dovedești 
acordată 
brigada 

o cinste

că 
a

la

se descurcă bine la

de 
de 
pentru 
de la 

șef de 
iar a- 
panoul

Fac prinsoare că în 
îi întreoem pe cei din 
Iui Nicolae Oprea ; dt

timp 
gada 
ei de fruntași.

...Faptele dovedesc că noul 
Radier a prins vîrtos frînele

scurt 
bri
stol

bri- 
con- 

clucerii brigăzii ce i-a fost încre
dințată. împreună cu tinerii mi-

E duminică după-amiază. O zi 
frumoasă ca de primăvară. Spire 
căminul cultural din Gîmpu lui 
'Neag se îndreptau din toate păr
țile satului grupuri de tineri și 
vârstnici. Cu cîțva timp în urmă 
se anunțase că brigada artistică 
de agitație a I. F. Lonea va da 
un spectacol în’această z1 la că
minul cultural. Acest fapt, explică 
numărul mare de oameni care se 
îndreptau spre cămin...

Programul prezentat de către 
artiști-i amatori de la I. F. Lonea 
a fost apreciat cu multă căldură 
de către muncitorii și țăranii de 
aici. Cântecele interpretate de so
liști și scenetele s-au bucurat de 
un deosebit succes. In unele nu
mere ale programului se satiri
zau alegerile din trecut. In altele 
brigada a scos în evidență reali
zările înfăptuite în anii.de demo
crație populară la Lonea, precum 
și felul cum întâmpină muncitorii 
de la I. F. Lonea alegerile de la 
5 martie a. c.

După programul prezentat de 
brigada artistică a I. F. Lonea t 
pe scenă au urcat și artiștii ama- ♦ 
tori ai căminului cultural din» 
Cîmpu lui Neag care au prezentat*}

Dar pe lingă cămin funcționează 
și o bibliotecă. Și aici se des
fășoară o activitate rodnică. La, î 
început mai puțini, apoi din ce?,; 
în ce mai mulți cititori au venit 
la bibliotecă pentru a împrumuta 
cărți. Aceștia la rândul lor au 
vorbit și altora despre cele citite, 
atrăgînd, pe această cale, noi prie
teni ai cărții. Alături de țăranii 
muncitori din comună, la biblio
tecă poți întîini și muncitori fo
restieri. Pe unii îi interesează 
cărțile de beletristică, pe alții 
cele de popularizare a științei sau 
literatura politică. Așa de exem
plu, în fișa Măriei Bucurescu se 
găsesc trecute volume ale unor 
scriitori romîni printre care ope
rele lui Ion Creangă autorul ei 
preferat. Ga ea sînt mulți alți 
țărani muncitori cu dragoste de 
carte. Astfel, prin activitățile des
fășurate zilnic, căminul cultural 
ocupă un loc important în viața 
satului.

CORNEA TITU , 
corespondent i

*

,Secolul XX” revista |
Cîmpu lui Neag care au prezentat! e j
cântece, dansuri, scenete. Progra- j literatură Universală î 
mul prezentat de el s-a bucurat« 
de același succes bine meritat. î In acest an a apărut o nouă • 

Aceste două programe au pri-'J revistă lunară de literatură, intî- ♦ 
lejuit clipe de destindere și voie ♦ tulată sugestiv „Secolul XX". ♦ 
bună pentru țăranii muncitori din ( Noua revistă contribuie la îmbo- j
Cîmpu lui Neaig. Aceștia la rin f gățirea literaturii 
dul lor au răsplătit strădania ti- f „Secolul XX" ,
.nerilor artiști amatori cu vii a- ț genioasă prezentare grafit 
plauze. *

noi, socialiste. I 
ne aduce într-o in- j 

■ " - „șica un su- ♦
4 mar foarte variat, cuprinzînd poe- î 
J zii, proză, reportaje, studii, es- J 
Eseuri, interviuri precum și o ant- j 

plă informare asupra ultimelor î 
1 din străinătate. *

La bibliotecă
Activitatea artistică din

căminului este îmbrățișată cu t noutăți literare ..... ______ _ w
multă căldură de tinerii de aici. J Astfel, cititorul face cunoștință cu t

І aspecte ale creației lui A. Tvar- ♦

Tudoran ’ Ritsos’ Melih Andai Și al- *

PhiliPPide, înfățișează ope- i
? . î ra lui Sadoveanu, arătînd І0‘ 1

i 'Of1 Ігіетаіѵта universală.semnul egalități,_ intre Revista ine cîiev([ t
Inr Hf* miinm St re- t r в. . . ■ ’ ♦ ne de dtscernamint asupra roma- }
, n f î ішіиі sovietic, american, francez îde 9 februarie, de cînd 1 prin articolel* semnate de ШЬп^ t 

irigazii a preluat-o toy. t сЬеог^ Vianu Sevjn f

t

T
*

I i 
i

neri Băcanu Sava și 
Constantin, 
de schimb, 
schimburile 
cînd pune 
capacitatea lor de muncă. Și, 
zultatele nu au întârziat să se ara- ț 'nulul 
te. Din ziua <' 
conducerea brigăzii 
Kozma Carol, la panoul ^^■^^ratu^'^tiâ^Nicol^cu.Se^im.- 
reahzata consecutiv „ziua și ?« - j asemenea in forta de
Brigada intimpina alegerile de la ^ur^lul
5 martie cu pianul lunar depășit J c Zavatti„i. Jnter,
sifkabî t viurile luate, cu diferite ocazii,

, ' • . 1 de la scriitori de renume mondialMunca avmtata a bngazn de la î ca c^ohov, QuasimodOt
panoul II a consntuit un îndemn j s sMini . dufa.
mobiizator pentru frontaliștn ^\bilitatea aTtei caTe refleclă геа1Ы 
brigada vecina de la panoul III VM ei 'socM Avin.
unde la conducere a ^"lt r°-1 ’magistral, Geo Bogza chea- 
brigadier Girea loan. Și realiza- ♦ m. balcmice fa conv-^
t ie înscrise pe graficul de produc-j bun. 1ѵсШе
ție de această brigada sînt de î asupra unoTa dintre ul_
riaJ • !nreF*strate la pan°U I Urnele numere ale unor reviste li- 
ÎI. Nu intimplător rand^entul J

pe care i-a 
au organizat 
incît să se

5

sovietic, american, francez

*• 
pe sector a crescut cu 64 kg. «r- î J
bune/post, tar producția dată peș- * T Modernes, Plamen) J
te plan de la redresarea bngăzr j comple(ea^ă acest „umăr Z
lor din panourile II și III și pînă j revistei de popularizare a litera- ♦ 
la sfârșitul lunii februarie întrece 
cifra de 300 tone. E o confirmare 
că ambii brigadieri au meritat pe

! revistei de popularizare a litera- ♦ 
f turii universale contemporane, în • 
î limba romină. In curînd apare nu- J 
ț mărul 2 al revistei. •

deplin încrederea ce le-a fost a-î P1*®^ ANTOCE 1. GHEORGHE » 
JL*. ѵл„ •_

anii.de


gIBALUL ROȘU

Delimitarea secțiilor de votare 
în localitățile Petala și Banița 

La secția de votare nr. 19 de la 
căminul cultural din Banița vo
tează alegătorii din satele Binița, 
Arsuri, Botani, Caprărești, Cor- 
beoni, Cotești, Crivadia, F faima, 
Jlgoreasa, Jitoni și Merișor.

La secția de votare nr. 20 de 
la clubul minier Petrila votează 
alegătorii din strada Republicii 
(de la tunel la Sfatul popular), 
cartier Pușkin, blocurile nr. 1—8, 
colonia constructorilor și C.G.M.. 
străzile. Gh. Apostol, V. Roaită, 
Pavel Tcacenco, Karl Marx, Gh. 
Vasiltahi, R. Malinovski, N. Băl- 
cescu, A, Sencovici și Ady Endre.

La secția de votare nr. 21 de 
la Școala elementară din Petrila 
votează alegătorii din străzile 
Alex. Sabia, M. Mujic, Ilie Pin- 
tilie, Alex, Dră,ghici, I. 
dr. Petru Groza, Blocul 
țiaților. T. Vladimirescu, 
nul muncitoresc nr. 1 și 
tierul M. Sîrbu, cartierul 
cartierul Lăzărești, străzile 11 iu
nie, Gh. Veșcan, С. I. Parhon. 
Chivu Stoica, A. Vlaicu, M. Sa- 
doveanu, Ștefan Voittec, cartierul 
7 Noiembrie — blocuri 1—8, car
tierul 8 Martie — blocuri 9—14 
și Lunca.

La secția de votare nr. 22 de 
la Sfatul popular orășenesc Petri
la votează alegătorii din cartie
rele Andronești, Boțoni, Gr. Preo
teasa, pavilion 1 — 17, A. I. Cuza, 
Kincstar, Traian Vuia, străzile 
Republicii (de la sfat la restau-

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

CUVINTE
(Urmare din pag. t-a)

Niculi, 
evlden-
Cămi- 

2, car- 
Jiului,

nevoia și sărăcia. De aceea, ca și 
ortacii mei, îmi voi da votul can- 
didaților F.D.P. In privința căr
bunelui, drept recunoștință ifață de 
partid, noi ne angajăm să depă
șim planul de producție, dînd căr
bune mai mult și, bineînțeles, 
mai bun.

Cînd s-a așezat pe scaun, toată 
sala răsuna de aplauzele minerilor 
care în felul acesta își exprimau 
deplina lor adeziune la angaja
mentul luat de Neamțu Viorel,

p---- ——
! In orele libere
? Despre minerul Breda Nicolae 
( din Aninoasa, poți spune cu ini- 
i та împăcată că n-a făcut degea-

PUBLICITATE

rantul Cărbunele), Pieții, Demo
crației, Tâl-i, R. Luxemburg, 23 ? ya pămîntului. A crescut
August, Altfel Barenga, 1 Mai și ( 7 copii: 4 fete și trei băieți, toți 
Tala. $ țn viață și toți sănătoși. Băieții,
, de votare nr. 23 de > unuț ( țncd ța școală, ceilalți în
a Școala de calificare din Petri- > producție, гаг fetele măritate pe 

la votează alegătorii din străzile } caseie lor. Locuiește într-un a- 
Ispirescu, V. I. Lenin, Cimitiru
lui, I. C. Frimu, Gh. Dimitrov, 
Barbu Delavrancea, Maria Banuș, 
Ion Creangă, Libertății, Mihai 
Beniuc, I. V. Stalin, Filimon Sîr- 
bu, Minerilor, Emil Bodnăraș, 
Ion Gh. Maurer, Fr. Engels, G.

' la casele lor. Locuiește într-un a- 
J partament încăpător, confortabil, 

к fapt obișnuit în viața minerilor.
Breda Nicolae e un veteran în 

f ale mineritului; vorbește cu pa- 
Lsiune despre meseria pe care o 
/ practică de peste două decenii. Că 
) ST Incf nA-HOv A--Goșbuc, PredonI, Popi, cartierul '> a, f°st. m™er de teamă o dove- > 

Jieț. cartier Mollviș. \desc și cele trei medalii și Ordi-Î
La secția de votare nr. 24 de ? luncii A. lll-a ce i-au fost ( 

la Școala medie mixtă Lonea ? acordate. 
votează alegătorii din străzile ? . stnt băttin
I. Foriaghl, A. Stahanov, Progre- г ma dau bătut, mă țin în rînd 
sului, Griviței, Tineretului, E. 1’ ortacii mei mai tineri ca și 
Varga, Școlii, Congresului, Ma- vîrsta de 30 de ani... 
karenko, A. Maghioroș, Bobîlnei. 
Leningrad,. Budapesta, Varșovia. '> 
Tirana, Praga, Stalingrad, Mos- ]>__  ___ ____ _____„
cova, Avram Iancu, George Enes- mai plăcut murmurul izvoarelor ( 
cu, Horia, Cloșca, Crișan, Blo- (^primăvara, cîntecul păsărilor și 1 
curile evidențiaților, Salvador, 1, codrul cînd îi dă frunză... Acum ) 
Poiana Burdești, cartierul 6. Au-e vreme de iarnă doar vînătorii) 
gust, Blocul 8, străzile R. Mali ; pătimași cutreieră pe această vre- ( 
novski, 6 Martie, Maxim Gorki, , me coclaurile munților. Eu îmi < 

petrec iarna mai mult la gura X 
sobei cu... presa. X

Cînd vreau să mai schimb o 
vorbă cu ortacii, mă abat pe la ) 
clubul pensionarilor și mai fac ? 
cite o partidă de biliard... 'j 

Cînd se îndreaptă vremea') 
mai mergem după bureți. Cite- ) 
odată eu și ortacii ne în- / 
tear cem cu traista goală dar cu i{ 
plămînii aerisiți și cu amintirea { 
priveliștilor văzute. Dar altădată t 

; ne întoarcem cu bureți, păstrăvi, / 
( vara cu afine, mure sau zmeură... 

Minerul îndrăgostit de natură 
mull /Irc-hr/» rn-huri к

nu 
cu 
ІЛ

. — Dar în timpul liber ?
— Vedeți, eu sînt moț, am des

chis ochii între păduri și tare mi-a

blocurile J

Ș

r
>

cartier M. Eminescu,
1—!5; Defor și Moșiei.

La secția de votare nr. 25 de 
la Școala elementara de 7 ani 
din Cfanpa votează alegătorii din 
Burdești, Galeria Cimpei, Barăci 
Burdești 1—5, Cimpa, str. Cim- 
pa, Colonia Cimpa, Birăoni, Răs
coala și Tirici.

FAPTE
A luat cuvîntul tov. Moraru loan 

care a vorbit despre realizările 
obținute în anii de democrație ( 
populară în țara noastră, prezen- i . ,. 7„- . _ • • rtînd ca un exemplu edificator în- \™'a. v°rbtt ^despre copac, șA 
săși apariția și dezvoltarea tînăi-vietățile pădurii și\ 
rului oraș Uricani. > obiceiurile lor. Apoi intr-un tirziu >

Pe chipurile celor din sală se ) a tncbeiat zimbind : ,>
citea interesul cu care urmăreau Ș — Di spune te-ат cîștigat de 
fiecare cuvînt, fiecare gest al vor- ** ortac ? Mergem după afine ? к 
bitorului. Vorbele lui însemnau 5 — Mergem bucuros ,i-am răs-,»
fapte, realizări. Ele exprimau (puns eu. ?
tot ceea ce minerii au trăit și S BRĂDUȚ i
simțit în ultimii ani. _____ —-. $

=== - ----- ■ — ■ —--------------

Drum liber realizării sarcinilor de plan 
la sectorul IV Aninoasa !

(Urmare din pag. l-a)

Dealtfel aceasta se oglindește și 
în faptul că toate sectoarele mi
nei Aninoasa — cu excepția secto
rului LV — au lichidat rămînerea 
»ub plan, iar din decada a doua 
extrag cărbune peste plan. Ce se 
întîmplă cu sectorul IV ?

A devenit lucru obișnuit ca pre- 
liminarele sectorului IV să fie 
date peste cap din cauza lipsei de 
goale. De data aceasta vina pentru 
lipsa de goale nu mai poate fi dată 
pe seama iernii. Vina constă în or
ganizarea defectuoasă, negîndită a 
aprovizionării sectoarelor cu goa
le. Astfel, sectorul IV este cel 
mai îndepărtat sector al minei. 
Firesc ar fi ca spre acest sector 
să fie dirijate primele garnituri de 
vagonete goale, la începutul schim
bului. în realitate, rar se întîmplă 
ca sectorul IV să aibă întîietatc 
la goale ; tehnicienii de la trans
port, lăsîndu-se copleșiți de 
ploarea cerințelor de goale, le di
rijează spre primele duble întîl- 
nite în cale din sectoarele apro
piate de puț. în acest timp mine
rii din abatajele de la Priboi stau 
pe cărbune, așteptînd goalele. Este 
explicabil în acest caz de ce către 
sfîrșitul schimbului vagonetarii nu 
prididesc cu încărcatul, de ce în 
roluri rămîne cărbune de pe un 
schimb pe altul, iar preliminarul 
atît pe brigăzi cît și pe sector ră
mîne nerealizat.

Un alt aspect negativ din a- 
provizionarea brigăzilor cu goale 
este și acela că vagonetele sînt 
introduse în mină necurățate, ceea 
ce reduce capacitatea lor. La re
cepție, plinele sînt cotate cu o me
die foarte redusă. Au fost în 
luna februarie la sectorul IV cazuri 
cînd vagonetele, deși suficient în
cărcate au ajuns la recepție cu un 
conținut de numai 500—600 kg. 
de cărbune. Tovarășii din condu
cerea exploatării tolerează conti
nuarea acestei grave neglijențe din

partea sectorului de transport. Va 
trebui ca cei în cauză să fie trași 
la răspundere și puși la treabă. 
Vagonetele să intre curățate în 
mină pentru a transporta cărbu
ne la capacitatea maximă i 
La fel se cere de urgență 
rezolvată problema aprovizionării 
cu goale a sectorului IV. Trebuie 
studiată posibilitatea introducerii 
unui grafic orar pe baza căruia 
să fie coordonată aprovizionarea 
cu goale în raport cu cerințele con
crete din fiecare sector minier.

De cme depinde 
îmbunătățirea muncii ?

La sectorul IV al minei Aninoa
sa există reale posibilități pentru 
extragerea ritmică a cărbunelui 
planificat; Sectorul dispune de 
fronturi de lucru suficiente. In 
abataje lucrează brigăzi bune, cu 
experiență îndelungată cum sînt 
cele ale minerului Barzu Gheor- 
ghe, Codrea Gheorghe, Doroghi 
Florian, David Nicolae și altele. 
Locurile de muncă sînt înzestrate 
cu mașini și utilaje miniere de 
înaltă tehnicitate. în ultimul timp 
au fost înlocuiți elemenții uzați 
de 1a bateriile locomotivelor elec
trice cu acumulatori, îmbunătățin- 
du-se mult transportul în cadrul 
sectorului.

Pentru a ajunge în rîndul colec
tivelor fruntașe, colectivul secto
rului IV trebuie să aibă în cen
trul atenției Sale sarcinile trasate 
de plenara Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani. Activitatea 
sectorului să fie canalizată spre 
îndeplinirea ritmică a planului la 
toate brigăzile și pe sector, creș
terea randamentelor și scăderea 
cheltuielilor de producție, în vede
rea reducerii necontenite, a prețului 
de cost și realizării de economii. 
Din partea tehnicienilor se cere să 
asigure o asistență tehnică efecti
vă, organizînd judicios procesul 
de producție ; în atenția lor să

stea neîncetat preocuparea pentru 
creșterea avansărilor în abataje, 
cale sigură spre sporirea produc
ției. Totodată se cere ca discipli
na în producție să fie întărită ne
încetat ; neglijența să fie curmată, 
în acest fel la locurile de muncă 
nu se vor mai ivi „surprize" ne
plăcute cum s-a întîmplat la începu
tul lunii februarie în abatajul ca
meră nr. 5 din stratul 3 unde ne- 
glijîndu-se regulile de armare de 
către minerii din brigada lui Da
vid Nicolae s-a produs o surpare 
ce a oprit cîteva zile producția.

în al doilea rînd, muncitorii 
sectorului trebuie mobilizați spre 
a participa mai activ la conduce
rea producției. Consfătuirile de 
producție să fie astfel organizate 
de către comitetul de secție sindi
cală, sub îndrumarea organizației 
de bază, îneît ele să dezbată cele 
mai actuale probleme ale produc
ției. Dacă primele două consfă
tuiri de producție organizate în 
acest an s-au ocupat de toate as
pectele producției și concret de 
nici una, va trebui ca pe viitor să 
se renunțe la acest procedeu. în 
consfătuirile de producție să fie 
dezbătute temeinic . problemele ce 
frămîntă mai mult colectivul sec
torului ca : ridicarea tuturor bri
găzilor de sub plan, sporirea ran
damentelor, realizarea ritmică a 
preliminarelor.

Organizația de bază, care în 
acest an nu a analizat încă ac
tivitatea de producție a sectorului, 
va trebui s-o facă neîntârziat. 
Munca politică de la om la om, 
dusă cu răbdare, cu perseverență 
în rîndul minerilor să aibă ca o— 
biectiv ridicarea conștiinței socia
liste față de muncă !

Prin elorcuri comune depuse dc 
întregul colectiv și cu sprijinul 
concret al conducerii tehnice a 
exploatării, sectorul IV va putea 
fi readus grabnic în rîndul colec
tivelor fruntașe de la mina Ani
noasa. ;

Îl I.C.R A Filiala Petroșani
ANGAJEAZĂ :

ii ‘ , îi
— 1 voiajor comercial la Petroșani
— 1 voiajor comercial la Lupent

;ț 1 șef secție la Petroșani îj

Cei interesați se vor prezenta la conducerea >; 
ți filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Daj 
ți nr. 102 țț
.ț*.*.*.*""-' - - Y................. "7.*?"- T» st

O.C.L. Produse Indusiriale Petroșani, anunți 
cumpărătorii ei între 5 februarie și 5 martie 
1961 organizează

І; Т.Н NA ALBITURILOR
Cu aceasti ocazie, magazinele de teșituri 

'; au fost aprovizionate din abundentă cu : 
;• — l’l'NZA ALBITA 80-140 cm:
:: — PlNZA NE ALBITA 80-140 cm:

— PÎNZA PENTRU CEARȘAFURI:
1 — Ș1FON 80-220 cm:

— OL ANDINA 80-220 cm:
— INLET ALB ȘI COLORAT: 

< — DAMASC ALB ȘI‘COLORAT:
i; — GRADEL «o cm. ȘI ALTELE.

Vizitafi magazinele noastre de țesături și 
; cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. I

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

telefon 541, 544 și 335

execută pentru sectorul socialist și particular 
lucrări noi și de reparații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate 

în toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

PROGRAM DE RADIO
4 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților națio
nale, 9,30 Cîntece de alegeri, 
10,30 Muzică ușoară, 12,30 Mari 
ansambluri romînești de cîntece, 
14,00 Din muzica popoarelor so
vietice, 15,45 Actualitatea literară 
în ziarele și în revistele noastre, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Roza vînturilor (reluare), 18,00 
Cîntece de alegeri și jocuri popu
lare romînești, 19,15 Muzică ușoa
ră romînească creată în anii pute
rii populare, 20,40 Muzică dg 
dans. 21,30 Concert de muzică 
populară romînească. PROGRA

MUL II. 14.08 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 14,30 Muzică 
populară din diferite regiuni ale 
țării, 15,45 Cîntece de alegeri,
16.30 Formalii de muzică ușoa
ră din țări prietene, 17,00 Tineri 
interpreți 1 aureați ai concursuri
lor internaționale, 17,30 Carnet 
de reporter: Mîine — alegerile, 
18,05 Vreau să știu (reluare). 
18,25 Muzică din operete interpre
tată de soliști și formații romî- 
nești, 19,30 Pe teme internațio
nale, 19,40 Din muzica popoare
lor, 20,30 Muzică de estradă,
21.30 Moment poetic: Versuri 
despre alegeri. 21,35 Muzică de 
dans.
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Lumumba - simbolul luptei popoarelor asuprite 
pentru libertate și suveranitate

MOSCOVA 2 (Agerpres) 
TASS transmite :

Jn secolul nostru atomic nu tre
buie amînată lupta împotriva 
războiului, nu trebuie așteptat pî- 
nă cînd vor începe să se audă ex
ploziile bombelor atomice și cu 
hidrogen — au declarat participan
ții la adunarea reprezentanților o- 
piniei publice sovietice care s-a 
ținut la 1 martie cu prilejul zilei 
acțiunilor comune împotriva peri
colului războiului nuclear. Ei și-au 
exprimat solidaritatea cu toate for
țele iubitoare de pace din lume, 
care se pronunță pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru dezar
marea generală și totală.

Această adunare care a avut loc 
în Casa sindicatelor din Moscova 
a fost deschisă de acad. Evgheni 
Jkov. El a subliniat că prin efor
turile unite ale popoarelor tuturor 
țărilor se poate și trebuie să 
creată o stavilă de netrecut în 
lea războiului atomic.

Participanții la adunare au 
tîmpinat cu aplauze furtunoase
vîntarea japonezului Iciro Ono, 
student la Facultatea de Econo
mie a Universității di^ Moscova, 
care a avut de suferit de pe ur
ma exploziei atomice de la Hiro- 
șima. Acum, după 16 ani de la 
explozia acestei bombe, a amintit 
el, în Japonia mor în fiecare an 
cel puțin 50 de persoane de pe 
urma bolii Radiațiilor.

Popoarele Africii ca și cele
lalte popoare din lume, urăsc răz
boiul, a declarat un alt vorbitor 
— Abraham Afolabi Afilaka (Ni
geria), student la Facultatea pre
gătitoare a Universității din Mos
cova. El a protestat cu hotărîre 
împotriva experimentării pe con
tinentul african a bombelor ato
mice franceze. El a declarat că 
popoarele Africii apreciază cel 
mai mult aportul Uniunii Sovietice

fie
ca-

in- 
cu-

la lupta pentru pace. Din păcate* 
a subliniat el* propunerile sovietice 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală nu au fost adoptate de 
O.N.U.

La adunare au luat de aseme
nea cuvîntul Pavel Semin, muncitor 
de la Uzina „Dinamo" din Mos
cova, Aleksandr Kuzin, membru 
corespondent al Academiei 
Științe a U.R.S.S. și alți 
tanți ai opiniei publice 
tala Uniunii Sovietice.

Dezarmarea generală 
lă este pe deplin realizabilă au 
subliniat participanții la întrunire 
în rezoluția adoptată îrt unanimi
tate. Popoarele tuturor țărilor pot 
să obțină lichidarea mijloacelor 
pentru ducerea războiului, pot să 
pună capăt militarismului.

Noi, oamenii sovietici, se spire 
în rezoluție, sîntem ferm hotărîți 
să nu ne precupețim nici în viitor 
eforturile în lupta comună a tutu
ror popoarelor pentru pace. Che
măm pe toți oamenii de bună cre
dință să-și unească eforturile pen
tru a salva popoarele de cursa 
periculoasă și costisitoare a înar
mărilor, pentru realizarea dezar
mării generale și / totale.

de 
reprezen- 

din capi-

și tota-

Miting de doliu în Incinta 
Congresului Național al Argentinei
BUENOS AIRES 2 (Agerpres) 

TASS transmite :
în incinta Congresului Național 

al Argentinei a avut loc un miting 
de doliu închinat memoriei primu
lui ministru al Republicii Congo. 
Lumumba, asasinat de colonialiști. 
Mitingul de doliu a fost organiza 
de un grup de deputați care s-au 
retras recent din partidul guver
namental „Uniunea civică radicală 
intransigentă" și care au constituit 
noul partid radical popular na
țional. In fața intrării principale 
a încăperii din clădirea Congresu
lui a blocului parlamentar al aces
tui partid a fost așezat un mare 
portret al lui Lumumba la care 
au depus coroane de flori Liga ar- 
gentiniană a drepturilor omului, 
partidul „Mișcarea populară din 
Argentina" și Partidul socialist.

Cu toate că accesul publicului în 
clădirea Congresului a fost inter
zisă, la mitingul de doliu au luat 
parte reprezentanți ai vieții pu
blice din Buenos Aires care au 
pătruns în clădire împreună cu

deputații din partea Partidului ra
dical popular național. Președin
tele Federației Studenților din Ar
gentina, Estevez, în cuvântarea pe 
care a rostit-o a subliniat că nu
mele lui Lumumba, căzut în lupta 
pentru eliberarea patriei sale de 
sub jugul colonialismului, a de
venit simbolul luptei tuturor po
poarelor asuprite din întreaga lu
me pentru libertate și suverani
tate.

—o—

LUMUMBÂ
Un om cu aripi de tînăr vultan 
S-a ridicat pe cerul african 
Semn distinctiv* un lanț sfărîmat 
Zbor de porumbei ре-un cer azurat, 
Și-n juru-i fugamică , agonică 

umbra
— Un nume de orgă și tunet, 

Lumumba! 
stea
om
de libertate

Jcrliurea leuelarulii м|іші 
al P. (. fio S. 0.1.

NEW YORK 2 (Agerpres)
Secretarul național al Partidului 

Comunist din S.U.A., B. Davis, 
a publicat o scrisoare în paginile 
ziarului „New York Herald Tri
bune**.

Vorbind despre recentele de
monstrații ale americanilor în fa
ța clădirii O.N.U., care au pro
testat împotriva colonialismului și 
asasinării lui 
discriminării 
Davis scrie : 
York Herald 
primat nedumerirea în legătură cu 
modul în care au reușit demons
tranții să pătrundă în O.N.U. 
Mult mai uimitor este faptul că 
defunctul prim-ministru Lumumba 
nu a fost admis la O.N.U. deși el 
reprezenta singurul guvern legal 
al Republicii Congo".

-----O-----

Lumumba, împotriva 
negrilor în S.U.A., 

Nu de mult, „New 
Tribune'* și-a „1,ex-

c ♦<

Spre-această tînără 
Cu chip și nume de 
Intruchipînd setea 

A Africii încătușate
S-a îndreptat o mînă 
Retezîndu-i lujerul

-----o—

Rebelii din Indonezia 
se predau

DJAKARTA 2 (Agerpres)
Peste 10.000 de rebeli din 

lebes s-au predat în ultimele 
trupelor indoneziene. în sudul 
sulelor Celebes s-au predat 
pelor guvernamentale,
soldați din bandele Dar-ur-Islam. 
In Sumatra de vest o companie 
de 129 rebeli s-au predat unui 
post al armatei guvernamentale.

Ce- 
zile 
in-

tru-
1500 de

♦ 
у

♦
♦ 
♦
♦ 
î
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j de-a treia Avenue din Manhat- 
t tan. Prin ce credeți că s-a impus 

j Sțone atenției presei occi
dentale ? Vraciul" din New 
York face afaceri grase din vîn- 
zarea unor „rădăcini vrăjite", 
„prafuri de dragoste"-, „uleiuri 
miraculoase", totemuri, fetișuri...

Un ziarist occidental) care i-a 
luat lui Stone un... interviu) a 
descris cum îți desfășoară activi- 

i tatea și ce anume are de vânzare 
t 
♦

Presa de peste 
ocean a anunțat 
că la New York se află un 
„vraci" care se ocupă cu vînzorea 
de „leacuri miraculoase". Este 
vorba de Irving Stone, proprieta
rul unei „farmacii" de pe cea

î Irving 
J dental

i 
i 
i1
1

Prezențe romînești peste hotare
Expoziție la Riga

RIGA 2 (Agerpres1) — TASS 
transmite :

La palatul culturii al uzinei e- 
lectrotehnice ,Уef“ din Riga s-a 
deschis o expoziție a arhitecturii 
moderne și industriei construcțiilor 
din R.P. Română, organizată de 
A.R.L U.S.

Intr-o convorbire cu un cores 
pondent al agenției TASS, Vaide- 
lotis Apsitis, arhitectul principal 
al planului general al orașului 
Riga, a declarat că este uimit de 
uriașa amploare a construcției in
dustriale și de locuințe din Ro
mania. Soluțiile arhitectone ale 
construcției noilor combinate chi
mice, termocentrale, întreprinderi 
ale industriei alimentare și textile 
sînt interesante, 
Apsitis a elogiat de 
tățile estetice ale 
de locuințe.

extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romine la Pekin, a ofer.t 
o gală de filme, în cadrul căreia 
a fost prezentat filmul românesc 
„Darclee". La spectacol au par
ticipat Țzen Jun-țziuan, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Ни lu-țz'i, locțiitor al ministrului 
Culturii, Ciu Ke-cen, viceprețedin 
te ale Academiei de Științe a R.P. 
Chineze, Lu Fin, rectorul Univer
sității de la Pekin, președintele 
Asociației de prietenie chino-ro- 
mîne, fruntași ai vieții politice și 
culturale, reprezentanți ai corpu
lui diplomatic acreditați la Pekin.

de ucigaș 
proaspăt, 

gingaș, 
Doborînd-o în sînge și moarte; 
De pe cerul african văduvit 
De astrul lui tînăr 
Sclipind, feeric în înălțime, 
Clocotitorul sînge s-a risipit 
Ca o ploaie de foc pe mulțime; 
Și astăzi pămîntul african 
Clocotește surd ca un vulcan. 
Sub același semn 
La același îndemn 
In colibele africane cele mai 

depărtate 
Astăzi se-aude mai limpede 
Pasul tău de

A fost numit ambasadorul 
Republicii Congo 

la Varșovia
VARȘOVIA 2 (Agerpres)
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone, A. 
Zawadzki, a primit din partea pri
mului ministru ad-interim al Re
publicii Congo, Antoine Gizenga, 
o telegramă prin care este anun
țat că guvernul Republicii Congo 
l-a numit pe Antoine Avassy am
basador al Republicii Congo în 
Republica Populară Polonă.

Poporul congolez, scrie A. Gi
zenga, este recunoscător poporului 
polonez pentru sprijinul acordat în 
lupta grea pentru independența și 
libertatea Republicii Congo ți 
consideră că stabilirea relațiilor di
plomatice între R.P. Polonă și 
Republica Congo constituie piatra 
unghiulară a unei prietenii trai
nice și rodnice între aceste țări.

a spus el. V. 
asemenea cali- 
noilor blocuri

ia Pekin
Corespondentul

Gală de filme
PEKIN 2 — 1

Agerpres transmite : 
In seara zilei de 28 februarie, 

Barbu Zaharescu, ambasadorul

Concertul violonistului
Ștefan Ruha în capitala

Estoniei
TALLIN 2 (Agerpres) — 

transmite:
Violonistul român Ștefan Ruha, 

laureat al mai multor concursuri 
internaționale, și-a dat la 1 mar
tie primul concert în capitala Es
toniei. Programul a cuprins com
poziții de Bach, Saint-Saens, E- 
nescu, Prokofiev și alții.

Concertul s-a bucurat de succes.

Spițerul din Manhattan
numai de bărbați ci și de femei 
în săculețe atîrnate la gît — are 
acelaș efect miraculos I Cele mai 
multe „mărfuri'- din rafturile lui 
Stone sînt destinate, după cum 
spune el, „ațîțării dragostei", „a- 
tragerii sexului opus", „rădăcina

T
«o 000000000000000000 00000000 00

taifun — libertate !
ION M. BALAN
------- --■=»♦

democratice din Franța se unesc 
mai strîns sub steagul luptei 

pentru pace

I

„farmacista ■ din Manhattan. Se 
bucură de mare căutare —mărtu
risește Stone — „sîngele de ba
lauri" ! Dintr-una din nenumăra
tele cutii și cutioare de tablă 
pe care sînt lipite fel de fel de 
etichete în culori țipătoare, el ale
ge „un obiect asemănător unei ți- 

♦ gări" — după descrierea ziarîs- 
tului ■— în care se află „un praf 
de culoare roșie, învelit într-o 
frunză". „Acest leac este indicat 
bărbaților") declară spițerul. Pur- 
tînd în buzunar un pachețel cu 
„sînge de balaur" bărbații devin... 
irezistibili. Un alt '„leac" —- 
„loan cuceritorul"' — purtat nu

♦ 
♦
♦ 
t
*

♦ 
♦
♦
i 
♦ 
t
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♦

lui Adam ți Eva", „uleiul iubi
rii") „pomada cuceririi’) „praful 
atracției") iată numai câteva din 
aceste -„leacuri". Dar Stone are și 
alte „surprize". Intr-un bidon de 
tablă păstrează cu sfințenie niște 
pietre negre-cenușii — ^pietrele 
dragostei-—care au însușirea de 
a atrage femeile ! Umbli, care va 
să zică, cu bolovanii în buzunare 
și toate femeile se țin după ti-, 
ne 1 Și costă „numai" doi dolari 
livra de -„pietre magnetice" 1

Babele de pe la noi, care pe 
vremuri „făceau de dragoste" sau 
„de urît" și care de mult au de
venit piese de muzeu, erau un 
fleac pe lingă spițerul din New 
York. Acesta și alții de aceeași

I 
teapă au susți- f 

nători puternici — ț 

presa burgheză care le face re- ♦ 
clamă, autoritățile care îi ocro- î
tesc, capitalismul care îi generea- | 
Z&. Dar cei mai fervenți susți- f 
nători ai acestui soi de paraziți I 
sînt tot niște paraziți, cet mai pa- ț 
răgiți din paraziții societății capi- 4 
taliste. Clienții lui Irving Stone | 
fac parte din „înalta societate" j 
și aceștia nu se uită la bani cînd J 
este vorba de alungarea plicti- j 
selii, de asigurarea -„succesului în • 
dragoste". „La New York sînt ț 
mai mulți superstițioși decît ai 
crede"-, spune Stone. Mtdți dolari 
se scurg în tejgheaua șarlatanului 
din Manhattan din vânzarea „sin- 
gelui de balaur") a 
lui Adam ți Eva“ -, u, „ 
și prafurilor de iubire-...

Dar Stone are și nemulțumiri, 
in rafturile „farmaciei’1 sale se 
află ți alte „leacuri". El a inves
tit multi dolari înlr-o serie de 
totemuri „care ajută la îmbogăți
re" / Numai că acestea nu au cău
tare, at toată reclama organizată 
de Stone. Lucrul este firesc. Omul 
simplu din New York a început 
să înțeleagă că nu „prafurile și 
pomezile de îmbogățire" îi pot * 
alunga nevoile din casă... ț

MIRCEA IORDACHE |
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PARIS 2 (Agerpres)
Hotărîndu-se să lupte în comun 

pentru restabilirea păcii în Alge
ria pe calea tratativelor, toate or
ganizațiile sindicale din departa
mentul Finistere, au dat publici
tății o deda- xție în care se spune ; 
„Conflictul algerian poate fi re
glementat numai prin tratative in
tre guvernul francez și guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria, 
referitoare la încetarea simultană 
a focului și la garanții în vederea 
autodeterminării*'.

în întreaga Franță răsună tot 
mai puternic cererea cu privire la 
încetarea războiului colonial care 
continuă încă. Potrivit relatărilor 
presei, zeci de organizații obștești 
și politice din orașul Montpellier, 
printre care Liga drepturilor omu
lui, Confederația Generală a Mun
cii, Federația națională a salaria- 
ților din învățământ. Mișcarea par
tizanilor păcii, Partidul Comunist 
Francez, Uniunea femeilor fran-

în Algeria
ceze și Partidul Socialist Unic, 
au adresat populației apelul comun 
de a folosi toate formele de luptă 
(petiții, delegații, mitinguri și de
monstrații), pentru ' a se începe 
imediat tratative cu guvernul pro
vizoriu al Republicii Algeria.

O serie de organizații demo
cratice din departamentul Aisne 
au prezentat cereri similare fiind 
sprijinite de un mare grup de cu
noscute personalități din localitate. 
In prezent, în departament se 
desfășoară activ pregătirile în ve
derea marelui miting pentru pace 
în Algeria care va avea loc la 19 
martie din inițiativa comitetului 
departamental pentru apărarea pă
cii.

Ziarele anunță despre mitinguri 
și demonstrații în sprijinul păcii 
în Algeria care au avut loc, de 
asemenea, în orașele Saint Mam- 
mes (departamentul Seine et Mar
ne), Beziers (departamentul Se- 
rault) și într-o serie de alte loca
lități.

Cîocmri sîngeroase între algerieni 
și europeni ia Oran

PARIS 2 (Agerpres)
în orașul algerian Oran s-a 

creat o situație încordată în le
gătură cu ciocnirile sîngeroase care 
au avut loc acolo 
și europeni. După cum sublinia
ză presa pariziană, 
tor ciocniri a căror 
încă lămurită, s-au 
morți și răniți. Printr-un ordin al 
prefectului de poliție au fost in
troduse restricții în ce privește 
circulația, ' mari forțe de Jandar
merie și „detașamente republicane 
ale securității" au înconjurat car-

între algerieni

în urma aces- 
eauză n-a fost 

înregistrat

tierele algeriene. Aproape toate 
magazinele și cafenelele apatținînd 
algerienilor au rămas închise. în 
rîndul populației arabe au fost o- 
perate arestări.

Șefii „uîtracolonialiștilor** au 
folosit ciocnirile de la Oran pen
tru ațîțarea rasismului și în sco
pul agitării lozincilor ultracolo- 
nialiste. După cum informează zia
rul „Le Monde", la Oran elemen
tele ultracolonialiste au început să 
răspîndească manifeste în care a- 
menință cu represiuni populația 
algeriană.
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