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eagui roșu Anul XIII 
XVIII Nr. 3542

Sîmbăta
4 martie

1961

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 bani

AGENDĂ ELECTORALĂPopulată Romî-

Ulfimele
conducerea înțe- 
a partidului, po-

sărbătoare “
Poporul nostru harnic 

și talentat se pregătește 
pentru ca, mîine — într-o 
atmosferă de mare săr
bătoare —- să se prezinte 
în fața urnelor pentru a-și 
da votul candidaților 
Frontului Democrației 
Populare, pentru a alege 
pe cei mai buni fii ai săi 
în Marea Adunare Na
țională și în sfaturile 
populare.

Campania electorală, 
care se încheie astăzi, a 
constituit o perioadă de 
puternic avînt politic și în 
muncă, al maselor. Aceas
ta în primul rînd pentru 
faptul că la baza campa- 

''niei electorale a stat lupta 
pentru traducerea în viață 
a sarcinilor mărețe sta
bilite de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Punând în fața oame
nilor muncii luminosul 
program al desăvârșirii 
construcției socialismului, 
partidul — călăuza încer
cată și înțeleaptă a po
porului nostru — a înar
mat masele cu cunoașterea 
clară a viitorului fericit 
pe care și-1 construiesc. 
Așa după cum se subli
niază în Manifestul Con
siliului Central al 
tului Democrației 
lare, am ajuns pe 
me de unde ni se
șează limpede priveliștea 
viitorului minunat al pa
triei 
țiile 
pași 
spre
rii socialismului

Fron- 
Popu- 
o cisl- 
înfăți-

noastre. De pe pozi- 
cucerite mergem cu 
mari mai departe, 
desăvîrșirea construi

ta Re-

publica 
nă.

Sub 
leaptă 
porul nos.tru a obținut în- 
tr-adevăr victorii istorice 
în construirea vieții sale 
noi. El și-a dobîndit pen
tru prima oară în cursul 
zbuciumatei sale istorii a- 
devărata independență na
țională, a făruit statul de 
democrație-populară, stat 
al celor ce muncesc, a 
construit baza economică 
a socialismului și a înlă
turat pentru totdeauna ex
ploatarea omului de că
tre om.

Succesele obținute în 
construcția bazei econo
mice a socialismului ies 
puternic în evidență dacă 
ne referim chiar numai la 
realizările din Valea Jiu
lui. Astăzi orașul regional 
Petroșani produce mai 
mult cărbune decît produ
cea întreaga industrie car
boniferă a Romîniei bur- 
ghezo-moșierești în 1938, 
produce mai multă energie 
electrică și mai multe 
fire de mătase artificială. 
Un singur oraș mai mult 
decît ta trecut întreaga 
țață 1

Oamenii muncii din 
patria noastră și alături 
de ei și oamenii muncii 
din Valea Jiului se pregă- 
tesc, în aceste zile, pentru 
a da un și mai mare avînt 
muncii lor creatoare, pen
tru a dezvolta succesele 
obținute în întimpinarea 
alegerilor. Ei dezbat cu 
deosebit interes Directive
le C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile de bază 
ale organizării întrecerii 
socialiste în cinstea glo
rioasei aniversări a parti
dului și se pregătesc pen
tru a întâmpina acest e- 
veniment cu noi victorii 
în activitatea politică și 
in muncă.

Trăiască victoria în a- 
legeri a Frontului Demo
crației Populare !

Trăiască Partidul Mun
citoresc Român, neobosit 
luptător pentru fericirea 
poporului 1

1

în întimpinarea alege
rilor de la 5 martie în 
Valea Jiului se fac ulti
mele pregătiri. Astăzi se 
termină în cele 36 de sec
ții de votare montarea ca
binelor de vot, se distri
buie listele de alegători 
președinților secțiilor de 
votare, precum și alte 
materiale electorale care

Așa se întitulează pro
gramul brigăzii artistice 
de agitație a clubului 
muncitoresc al sindicatelor 
din Petrila care a fost 
prezentat în cinstea ale- 
getilor de la 5 martie în 
mai multe localități din 
Valea Jiului. Printre al
tele programul brigăzii 
cuprinde o scenetă care 
înfățișează aspecte din a- 
legerile din trecut și de 
astăzi, cîntece și muzică

Propunerile
La întâlnirile care au 

avut loc între candidați! 
de deputați în alegerile 
de la 5 martie și cetățenii 
din Valea Jiului s-au fă
cut numeroase propuneri 
menite să ducă la o mai 
bună gospodărire și înfru
musețare a localităților, 
în orașul Vulcan,, de pil
dă, s-au făcut 362 propu
neri dintre care multe au 
și fost înfăptuite. S-au a- 
dus astfel îmbunătățiri ilu
minatului public de pe 
străzile Oituz și Mali- 
novski înlocuindu-se stîl- 
pii necorespunzători, s-a 
mărit numărul becurilor, 
în strada Ciobanilor s-a 
construit un pod din lemn, 
au fost zugrăvite două 
blocuri din Paroșeni, au 
fost curățate subsolurile 
blocurilor din Vulcan, pu- 
nîndu-se totodată în func
țiune spălătoriile. în 
cursul zilelor trecute s-au 
verificat instalațiile de

pregătiri
să asigure desfășurarea 
în bune condițiuni a ale
gerilor.

Tot în cursul zilei de 
azi se vor distribui comi
siilor electorale buletinele 
de vot pentru cei peste 
74.000 alegători care în 
cursul zilei de mîine se 
vor prezenta în fața urne
lor de vot.

ușoară interpretată de or
chestra clubului, dansuri 
populare romînești și ma
ghiare, recitări strîns le
gate de campania electo
rală.

In cursul zilei de ieri 
brigada artistică de agita
ție a clubului din Petrila 
a făcut ultimele repetiții 
la programele pe care ur
mează să le prezinte în 
ziua alegerilor la secțiile 
de votare.

devin fapte
baie din blocurile 
lui, montindu-se totodată 
60 cazane noi.

în comuna Iscroni s-a 
propus, printre altele în a- 
dunările populare, să se 
construiască o școală de 
7 ani. De menționat că 
pentru acest lucru, cetățe
nii au transportat deja 15 
m.c. balast și 20 m.c. pia
tră pentru fundație. Prin 
măsurile luate de. comi
tetul executiv al sfatului 
popular s-a preconizat ca 
noua școală să fie termi
nată încă în cursul ■ aces
tui an.

In Livezeni o bună par
te din propunerile făcute 
cu ocazia întîlnirilor între 
candidații de deputați și 
alegători au și devenit 
fapte. La școala de 4 ani, 
de exemplu, a fost săpată 
prin muncă voluntară a 
cetățenilor o fîntînă adîn- 
că de 4 m. în care s-au 
introdus tuburi de beton.

orașu-

Adunarea alegătorilor 
circumscripția 

Grivița Rosie"
Roșie", Ion Zamfir, președintele 
Sfatului popular al raionului 

„Grivița Roșie", Alexandru Codes- 
cu, Erou al Muncii Socialiste, 
Marin Petre, președintele Comite
tului sindicatului de la Atelierele 
„Grivița Roșie", Paraschiva Scurtu, 
țesătoare la întreprinderea textilă 
„Dacia", Ioana Drăgătoiu, învă
țătoare, Vasile Toader, director al 
Uzinelor metalurgice Grivița, 
Ion Mitrea, mecanic de locomo
tivă, Marla Hagiu, casnică, Teo
dor Rogoz, șef de sector la Ate
lierele „Grivița Roșie", Maria 
Nanu, muncitoare la „Electrofar", 
Grigore Niță, 
Comitetului 
sie".

Adunarea 
tov. Florian 
tele Consiliului 
reștî al F.D.P., care a dat cuvîn- 
tul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Intîmpinat cu îndelungi urale 
și aplauze a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Asistența a urmărit cuvîntarea 
cu o deosebită atenție. In repetate 
rînduri, cuvîntarea a fost subli
niată de aplauzele însuflețite, în
delung prelungite, ale participan- 
ților.

Asistența a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn, pentru Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, pentru guvernul 
R.P. Romîne, pentru .victoria în 
alegeri a Frontului Democrației 
Populare. Adunarea a aclamat 
puternic pentru întărirea continuă 
a unității, lagărului socialist, pen
tru prietenia de nezdruncinat cu 
Uniunea Sovietică 
socialiste, pentru 
păcii în lume.

O—-------- -----
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In Sala Sporturilor Floreasca a 

avut loc vineri după-amilază o 
mare adunare a alegătorilor 
din circumscripția electorală „Gri
vița Roșie", unde candidează tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

Cu mult înainte de începerea 
adunării, sala devenise neîncăpă
toare. Alături de miile de alegă
tori din circumscripția „Grivița 
Roșie“ — reprezentanți ai gloriosu
lui detașament de ceferiști, inte
lectuali, ostași, femei, tineri — au 
venit să ia parte la adunarea de 
încheiere a campaniei electorale mii 
de oameni ai muncii din întreaga 
Capitală.

In sală domnea o 
mare însuflețire. Se 
și lozinci scandate 
cinstea Partidului 
Romîn, a guvernului Republicii 
Populare Romîne, pentru victoria 
în alegeri a Frontului Democra
ției Populare.

La apariția conducătorilor parti
dului și statului, în sală au iz
bucnit aplauze puternice și înde
lungate. Au răsunat minute în șir 
ovații în cinstea Partidului Mun
citoresc Romîn, a Comitetului 
său Central în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, 
Borilă, 
xandru 
Maurer, 
Atanase 
Dumitru Diaconescu, precum 
cetățeni din circumscripția electo
rală „Grivița Roșie": Liviu Con- 
stantinescu, prim-secretar al Co
mitetului raional P.M.R. „Grivița

atmosferă de 
auzeau urale 
îndelung în 

Muncitoresc

Emil Bodnăraș, Petre 
Nicolae Ceaușescu, Ale- 

Drăghici, Ion Gheorghe 
Alexandru Moghioroș, 

Joja, Florian Dănălache, 
și

>»
prim-secretar 

U.T.M. „Grivlța
al 

Ro-

dea fost deschisă
Dănălache, președin- 

orășenesc Bucu-

și celelalte țări 
victoria cauzei

(Agerpres)

Nou record de producție 
la mina Uricani!

Au trecut doar trei 
că din luna martie 
atenție a minerilor Văii Jiului se 
îndreaptă spre cea mai nouă mi
nă a bazinului — mina Uricani, 
creație a regimului nostru. Har
nicii mineri de aici au realizat o 
producție record în prima zi din 
martie, record pe care l-au între
cut cu mult în cea de a doua zi 
de muncă. LA 2 MARTIE — ZI

zile de muri
și întreaga

IN
MI
AU

DE PRODUCȚIE MĂRITA 
CINSTEA; ALEGERILOR — 
NERII DE LA URICANI 
PRODUS 1.777 TONE DE CĂR
BUNE COCSIFICABIL CU UN 
PROCENTAJ DE CENUȘA CU 
CIRCA 2 LA SUTA SUB NORMA 
ADMISA. PENTRU FIECARE 
POST PRESTAT PE MINA S-A 
EXTRAS CIRCA 1,690 TONE 
DE CĂRBUNE. IN LUNA MAR
TIE MINERII DE LA URICANI 
MUNCESC CU UN RANDA
MENT . CU APROAPE 70 LA 
SUTĂ MAI MARE GA IN 1955.
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Minerul fruntaș COSMA 
REMUS de la Aninoasa, 
candidează în circum
scripția electorală nr. 93 
a Sfatului popular al ora
șului regional Petroșani.

MOLDOVAN ELEONO
RA, președinta comitetu
lui orășenesc al femeilor 
din Vulcan, candidează 
în circumscripția electo
rală nr. 134 a orașului 

regional Petroșani.

KAPELAR ALADAR, șe
ful autobazei I.R.T.A. 
Petroșani, candidează în 
circumscripția electorală 
nr. 10 a Sfatului popu
lar al orașului regional 

Petroșani.

BORA AUREL candidea
ză în circumscripția elec
torală nr. 141 a orașului 
regional Petroșani și in 
circumscripția electorală 
comunală nr. 1—Iscroni.

Tehnicianul . POPESCU 
MIRON, secretarul orga
nizației de bază de la U.E. 
Vulcan candidează în 
circumscripția electorală 
nr. 6 a orașu’ui Ѵііісяп.

MOJOATCA ELENA, ță
rancă muncitoare, partici
pantă de frunte la munca 
obștească candidează în 
circumscripția electorală 
nr. 3 a Sfatului popular 

al comunei Iscroni.
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ÎN MfMMMUKA ALI6E6IL0D

cu etani
Zilele trecute elevii Școlii medii* 

mixte Lonea au participat cu mult 
drag la o adunare în cadrul căreia 
s-au întîlnit cu tov. ing. Nicoară 
Coriolan, candidat al F.D.P. pen
tru Marea Adunare Națională.

Tov. Nicoară a vorbit elevilor 
despre dezvoltarea 
despre realizarea 
obiective economice.

Păcînd o paralelă 
țiile de învățătură în 
ghezo-moșieresc și școlile de azi, 
ale căror porți sînt larg deschise 
fiilor de muncitori și țărani, vor
bitorul a arătat creșterea continuă 
a rolului învățământului în educa
rea tuturor oamenilor muncii.

Elevii au rămas profund impre
sionați 
învinse de un fiu de muncitor în 
trecut

Văii Jiului, 
principalelor

între condi- 
regimul bur-

de greutățile ce trebuiau

care dorea să-și termine 
studiile. Săli de clasă igrasioase, 
neîncăpătoare, taxe mari, rechizite 
scumpe iată aspectul școlii vechi. 

Școala de azi este oglinda grijii 
partidului față de copii, față de 
cadrele viitorului. Pe tot cuprinsul 
țării se ridică noi unități școlare : 
iată chiar la Petrila se construiește 
în prezent o școală nouă.

Elevii și pionierii școlii au oferit 
tovarășului Nicoară ca semn de 
încredere și dragoste, cravata și 
insigna de pionier.

ferfcite.
care și-o clădește

zi în zi

In anii noștri, ani de mari izbinzi, 
întreg cuprinsul patriei iubite 
Iși schimbă fața și din 
Trăim mereu noi clipe 
încrezător în viața pe 
Poporul își votează aleșii cu mîndrie.
Iși hotărăște soarta. El singur stăpînește 
Tot rodul muncii sale și-a țării bogăție.

MARIN S1OENESCU
■«*. •

fN ÎNTRECERE CU TIMPUL

■=*==•

Material agitatoric 
și diafilme

Consiliul orășenesc Petroșani 
al Frontului Democrației Popu
lare a difuzat un bogat material 
de propagandă și agitație legat 
de campania electorală. Pînă în 
prezent au fost difuzate peste 
29:090 de afișe, mai bine de 5000 
pliante ce înfățișează realizările 
regimului democrat popular, pes
te 5000 foi volante care oglindesc 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. S-au 
difuzat de asemenea peste 1000 
de exemplare din Manifestul Con
siliului Central al Frontului De
mocrației Populare, precum și 
alte materiale consacrate alegeri
lor.

Cu cîteva zile în urmă, stațiile 
de radioficare din Valea Jiului au 
primit 54 discuri cu cîntece des
pre alegeri, iar cluburile munci
torești și căminele culturale au 
fost înzestrate cu 37 drafilme 
care înfățișează realizări din o- 
rașele și satele regiunii Hune
doara.

In hala mare a 
secției de con
strucții metalice 
de la Întreprinde
rea de utilaj și 
transport din Li
vezeni lucrează 
numai tineri. Cel

puțin această convingere o suge
rează ritmul, freamătul tineresc 
al muncii din acest a.telier. Aple
cați asupra aparatelor de sudură, 
asupra mașinilor-unelte, aici lu
crează vreo 20 de tineri entu
ziaști, care formează brigada 
complexă a atelierului, condusă 
de tînărul comunist Ghiuvența 
Augustin.

In mijlocul acestor tineri poate 
fi văzut și un om încărunțit. O- 
chii lui ageri urmăresc cu aten
ție mișcările celor care trebălu- 
iesc în atelier.

De obicei maistrul atelierului, 
Gydrgy Alexandru, căci despre 
el e vorba, e mulțumit de flăcăii 
lui. Ii ajunge să arunce o singu
ră privire într-unui din unghe
rele mai ferite ale atelierului și 
fața i se luminează. Aici este ex
pusă mîndria brigăzii : drapelul 
roșu de colectiv fruntaș pe între
prindere, trofeu pe care brigada 
îl deține de aproape o jumătate 
de an.

Dar în cursul 
tămîni „tătucul brigăzi?1, 
mai agitat ca altădată, 
mai des lîngă băieți, le 
sfaturi. îi zorea.

...La începutul lunii 
Gyorgv Alexandru și-a

ultimelor săp- 
a fost 
Stătea 
dădea

trecute 
adunat 

tinerii într-o mică consfătuire.
— Vin alegerile, un eveniment 

de seamă, băieți...
Și comunistul le-a vorbit des

pre alegerile de azi. a povestit 
și despre cele din vremea cînd 
era el tînăr. Tinerii, ca întot
deauna, ascultau cuvintele bătrî

Pentru ce votează părinții noștri
„Astăzi, orele au trecut parcă 

mai încet". Așa li s-a părut ele
vilor clasei a Vl-a C a Școlii 
elementare nr. 1 Petroșani în aș
teptarea ultimei ore de curs, cea 
de diriginție.

Și nerăbdarea lor era justifi
cată ; tematica orei de diriginție 
avea ceva nou pentru ei. Se dis
cuta despre alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și 
în sfaturile populare.

Pentru ca ora să fie cît mai 
interesantă și educativă diriginta 
clasei, profesoara Munteanu Ma
ria, a discutat cu conducerea șco
lii, cu profesorii, cu unii elevi și 
numai după aceea a hotărit : 
„Ora va fi pregătită de însăși 
elevele și elevii clasei".

Așa se face că după primirea 
raportului, diriginta clasei a dat 
cuvîntul elevei Avrămiuc George- 
ta care a prezentat referatul ,,A- 
legerile de deputați și realizările 
regimului nostru".

Atenți, elevii sorbeau fiecare 
cuvînt al colegei lor. Cînd profe
soara anunți începerea discuțiilor 
pe marginea referatului, nu puțini 
au fost elevii care și-au ridicat 
mîinile în semn că vor să ia 
cuvîntul.

Prin cuvinte simple, eleva On-

ciu Teodora, a arătat caracterul 
alegerilor din trecut dînd citire 
unui paragraf din piesa „O scri
soare pierdută" de I. L. Caragia- 
le. Despre alegerile din trecut 
au vorbit și elevii Gîrjoabă loan, 
Cocîrlă Mihai și alții.

Imaginea 
foarte bine 
Deloreanu 
lescu loan 
vistă multe din realizările regi
mului nostru democrat-popular în 
țară, în regiune și în Valea Jiu
lui.

Concluziile trase de profesoa
ra Munteanu Maria i-au purtat cu 
gîndul pe elevi pe meleagurile 
noastre de 
pas cu pas, 
cut în anii 
toate aceste 
noscut pentru ce anume votează 
părinții lor la 5 martie — pentru 
pace, pentru socialism.

La această oră model au asis
tat, în schimb -de experiență fi 
profesori ai Școlii de ucenici din 
Petroșani care au considerat că 
tema a fost bine aleasă și pregă
tită, ora atingîndu-și astfel scopul 
propus.

timpurilor noi a fost 
redată apoi de eleva 
Elena și elevul Ste- 
care au trecut în re-

la Uricani 
arătînd tot ce s-a fă- 
Republicii. Cunoscîrtd 
realizări, copiii au cu-

la Petrila

prof. IOAN FANE
corespondent
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bă-i.uiui CU 
trînul li 
late:

— Dar _r___ ,. ..., ___ ,.,
gada noastră cu ce va cinsti ma
rea sărbătoare de la 5 martie, 
v-ați gîndit voi la asta ?

Băieții s-au gîndit. împreună 
cu maistrul lor au stabilit 
construiască în cursul 
hruarie 4 coșuri mari 
pentru un șantier de construcții 
'lin Călan. A. fost un angajament 
îndrăzneț. Luna precedentă pri
mul coș de acest fel a fost execu
tat în 14 zile. Dar de acum a- 
veau experiența . executării primu
lui coș, și, mai ales, în urma dis
cuțiilor cu maistrul comunist, cu 
toții erau hotărîți de a închina 
alegerilor din 5 martie 1 succese 
cît mai însemnate Munca a con
tinuat cu avîht. Brigada s-a îm* 
părțit ne echipe, cu sarcini con
crete. Un sudor, un lăcătuș • O- 
laru loan cu Egri Francisc, Roș- 
culeț Gheorghe cu Hrișcan Vla- 
dislau.

Rezultatele din primele zile ale 
lunii au fost promițătoare. Dar a 
intervenit o surpriză, o comandă, 
urgentă : Trebuiau executate 4 
tone de confecții metalice : . scări, 
sobe, copenguri, centru, șantie
rele din Valea Jiului.

— Pierderii vreo 8 zile, cum 
rămînem cu angajamentul? — 
au sărit băieții.

Gvorgy Alexandru îi încuraja. 
Rezultatul: confecțiile au fost ter
minate în 6 zile. Cu același avînt 
au continuat să lucreze 
rile de fum. A început o 
încordată cu minutele, 
care a fost cîștigată de 
La data de 27 februarie cele 4 
coșuri de fum au fost

Brigada fruntașă în 
tru economii și lucrări 
ide la I.U.T. Livezeni 
alegerilor din 5 martie 
însemnate, 
Ide plan pe 
la sută.

mult interes. Apoi 
s-a adresat cu seriozi-

spuneți voi, băieți, bri-

să
lunii fe 
de fum

la coșu- 
întrecere 
întrecere 
brigadă-

tenminate. 
lupta pen- 
de calitate 
a închinat 

succese
și-a întrecut sarcinile 
luna februarie cu 136

La secția de votare nr. 26 de la 
Școala elementară nr. 2 Lupeni 
votează alegătorii din cartierul 

jSohodol, străzile, Horea, Cloșca, 
.iGrișan. E. Vainga, S. Bărnuțiu, 
*Рора В alint, Petroșenilor, Calea 

Vulcanului, Gh. Lazăr, I. V. Sta
lin (nr. 65—80), Bemat Andrei, 
G-ral Dragalina, E. Teodqroiu, 
M. Eminescu, M. Kogălniceanu, 
Vasile Alecsanidri,

La secția de votare nr. 27 de 
la clubul sindicatului Lupeni 
votează alegătorii din străzile: 
Ady Endre, Vulturului, Berzei. 
Cucului, Rîndunicii, Mierlei, Cio- 
oirliei, Pîrîul Roșia, Dealul Ro
șia. Dealul ®#тИ1гц1иі. Pe- 
tofi, Ilîe PintiHe, Avram Iancu, 
,T. V. Stalin (nr. 1—61), Colo
nia central vechi (nr. 1—5), stră
zile Codrilor, 1 Mai, Piața 6 Au
gust, 6 Martie, Gheorghe Gheor- 
ighiu-Dej (nr. 1—90), Jiului.

La secția de votare nr. 28 Școa
la elementară nr. I (secția ma
ghiară) votează alegătorii ' din 
străzile: Șoimilor, Abatorului,
Detașament (nr. 5—81), Caroli
na, Cartier Victoria, străzile Mi
nerilor. Aurel Vlaicu.

La secția de votare nr. 29 de la 
Școala elementară din cartierul 
Ștefan votează alegătorii din stră
zile : Pîrîu, Ștefan, Funicularu- 
lui, Andreoni, M, Sadoveanu, I. L. 
Caragiale, Vitoș Gavrllă. Ștefan 
Gheorghiu, 
Traian, R. Malinovski, Tolbukin. 
Progresul, 
Fraternității, Oboroca, Libertății, 
Sindicatelor, Panduri. Moș loan 
Roată, Fluierului. Doine!. ,Сіт- 
poiului. Scurtă, Ileana, Barăci 
Colonia Ștefan.

La secția de votare nr. 30 de Ia 
Școala elementară nr. 1 votează 
alegătorii din străzile: După 
Cocs. Balosinești. V. Roaită, F. 
Sîrbu, Blocuri, Case în șir.con
strucții și C.F.R.. 
lor, Pădurarilor, 
Cărbunelui, Gh. 
Luxemburg, T.

Varvara, Decebal,

Dacilor, înfrățirii.

străzile Eroî-
Porumbului, 

Șincai. Roza 
Vladimirescu.

Sectorul fruntaș
In cinstea ale

gerilor de depu
tat i în Marea. A- 
dunare Națională 
și sfaturile popu
lare, colectivul 
sectorului I al 
minei Petrila s-a 

angajat să extragă însemnate 
cantități de cărbune peste plan, 
să reducă prețul de cost al pro
ducției.

In cursul lunii trecute colec
tivul sectorului a obținut reali
zări importante în procesul de 
producție. El a dat patriei 2.332 
tone de cărbune peste plan, iar 
productivitatea muncii a crescut 
cu 26 la sută față de sarcina 
planificată. De asemenea brigă
zile de la pregătiri au excavat cu 
19,2 im.l. în plus în comparație cu 
(planul lunar. Dar la aceste rea
lizări s-au mai adăugat și eco-

Drumul Codrului, Apaductului, 
Ardealului, Cărpați, Plevnei, Cer- 
nei, Argeșului, Mărăști, Mără- 
șești, Dr. Petru Groza, Grivlța 
Roșie, Blocurile din Braia A, B, 
C. D și Căminele din Braia nr. 
1. 2, 3.

La secția de votare nr. 31 de 
ia bibliotecă (fost clubul filatu
rii) votează alegătorii din stră
zile: Gh. Apostol, E. Bodn ir 
G. Coșbuc Spiru Haret, E. Gojdu, 
Karl Marx, Al. Lăpușneanu, Ca
lea Morii, Calea Braii, Școala 
Profesională. Case în șir școala 
orofesională nr. 1 — 11, Colonia 
Grafit nr. 1—30.

La secția de votare nr. 32 de 
la cinematograful Bărbăteni vo
tează alegătorii din străziie: 
FilaturH, Blocurile Filaturii, Vis* 
coz а А, В, 1—8, 7, turn, 16—18 
si Căminul Viscoza.;

La secția de votare nr. 33 de 
la căminul cultural Bărbăteni vo
tează alegătorii din Blocurile 
Viscoza 19—20, Bărbăteni. Car
tierul Ella, Case în șir Bărbă
teni, Case în șir C.F.R.. Case în 
șir Aprozar, Colonia S.F.U. (nr. 
1—18). Strada Principală, cătu
nele Mirleasa, Valea Vacii, Timi- 
șeni-Tusu.

La secția de votare nr. 34 de 
’a sfatul popular 
votează alegătorii 
Bulzu Sterminosul, 
miniere. Stenminosu.

VII.

din Uricani 
din Mailaț, 
Case în șir 
blocuri I-VI, 

VI-а, VIL Căminul Sterminosu, 
Case în sir, Cinematograf, Blocu
rile U3. P-О, N, M. ІЛ, U2, V, 
L, C. FG1. J. 1—3, 5 și Căminul 
U.T.M.

La secția de votare nr. 35 de 
Ia grădinița de copil Uricani vo
tează alegătorii din: Case în șir 
T, I. R, S 6. FG2, FG3, K2, FG, 
FKL H, 7. S, G, A, 4, Valea de 
Brazi, Mîrșăvonl, Firizoni, Dodo- 
coni. Dinoni.

La secția de votare nr. 36 de 
la Școala elementară din Cîmpu 
lui Neag votează alegătorii din 
Toplița și Cîmpu luî Neag.

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

al minei Pefrila
nomid la prețul de cosț al căr
bunelui care se ridică la peste 

■ 2Ѳ.000 lei.
La aceste succese a contribuit' 

întregul colectiv de 
tehnicieni și ingineri, 
deosebit s-au evidențiat brigăzile 
conduse de minerii de frunte Pe
ter Victor, Cucoș Gheorghe, De
meter Ioan și Neagu Gheorghe 
care au extras între 103—451 
tone cărbune în afara sarcinilor 
de producție. La lucrările de pre
gătire cele mai frumoase rezul
tate au fost obținute de brigada 
comunistului Szekely Ștefan.

In urma succeselor obținute în 
procesul de producție colectivul 
sectorului I s-a situat pe primul 
loc în întrecerea socialistă în 
cinstea alegerilor de la 5 martie.

LUDOVIC MATYAS 
președintele comitetului de secție 
sindicală sectorul I mina Petrila

muncitori, 
In mod

La Școala medie serală Petroșani, învață în prezent 238 tineri muncitori. Numai în clasa Vill-a 
sfat înscriși 78 de elevi care se pregătesc zilnic cu conștiinciozitate. De fapt, clasa ѴІП-а a obți
nut pe primul semestru rezultatele cele mai bune la învățătură din școală: aproape 80 la sută pro
movați. Iată în clișeu elevii clasei a VIII-a A, cea mal bună clasă din școală. In primele bănci elevii 
fruntași la învățătură: Voicu Radu, Pasternak Iosif, Sacagiu Ioan și Gheorțhieș Nicolae.
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URMI ND ÎNDEMNUL PARTIDULUI ÎNTRECEREA CELOR DOUA COLECTIVE
Valorificarea superioară 

lemnoase preocuparea 
eelectiv

a masei 
întregului

Lemnul este u- 
nul din marile 
bogății ale Văii 
Jiului, 
sute de muncitori forestieri, mun
cesc cu abnegație în locurile greu 
accesibile pentru a exploata lem
nul, punînd la dispoziția econo- 

. miei naționale o materie primă 
prețioasă.

Citind 
muncitorii 
din Valea 
mai profund necesitatea de a îm
bunătăți continuu valorificarea la 
un nivel tot mai înalt a masei 
lemnoase exploatate, scoaterea din 
lemnul brut a Unei cantități spo
rite de lemn de lucru utilizabil 
și reducerea ia minimum a pier
derilor.

Strădaniile noastre au dat re
zultate frumoase anul trecut. Ast
fel, planul de producție al între
prinderii a fost îndeplinit ți de
pășit la toate sortimentele, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
6 la sută, s-au obținut beneficii 
în valoare de 227.000 lei.

Pentru traducerea în viață a 
Directivelor, colectivul Întreprin
derii forestiere Petroșani a pre-

Sute și
ing.

Când a auzit că mina Vulcan a 
ciștigat drapelul de mină frunta
șă pe bazin cu o mică diferență 
de puncte față de Petrila, ingine
rul Nioorici Nicolae șeful petri- 
lenilor a fost puțin mîhnit. I-a 
trecut însă repede. în definitiv 
și-a spus el, vulcănenii au fost mai 
buni, merită toată cinstea. Timpul

mină s-ă declarat prima zi de 
producție mărită în întîmpinarea 
alegerilor. în toate abatajele, la 
Gantz, ca și la Gagyi, la Hunyadi, 
la Nicoară, Bdjte, la Negrescu, 
Bordea, Moraru, pește tot cuvîn- 
tul de ordine a fost: cărbune cît 
mai mult, și cit mai bun 1 Și căr
bune s-a dat într-adevăr mult în

mine. Azi 
vulcăneni, 

cei din Pe-

februarie.

gal pentru cele două 
erau cu ceva „peste“ 
mîine le-o luau înainte 
trila.

A venit ziua de 28
Despre producția mărită știau și 
unii și alții. întreaga suflare a 
minei Petrila a muncit atunci ca 
niciodată înainte. La ora 12 din 
zi erau extrase peste 1200 tone de 
cărbune, adică atît cît se dădea 
înainte în vreo 14 ore de muncă ! 
Și pînă atunci la Enache Chiriță, 
la Mihai Ștefan, la Peter Moise, 
la Cristea Nicolae, Nistoreanu 
Gheorghe, Bartha Francisc, la Co- 
toară Victor se obțineau randa
mente cu mult peste sarcina de 
plan, dar în acea ultimă zi de 
februarie zăgazurile cărbunelui ce
daseră în toate abatajele.

La întîi de mărțișor, dimineața, 
s-a făcut socoteala muncii. Pe 
mină s au dat 3.627 tone de căr
bune peste plan ! Minerii secto
rului I au dat cărbune cît pentru 
aproape două planuri zilnice, cu 
peste 30 la sută și-au depășit 
sarcinile și cei de la sectorul II, 
de la III. Pe mină s-a muncit a- 
tunci cu un randament zilnic 
peste 1,700 tone de cărbune pe 
post !

Nici cei de la Vulcan nu s-au 
lăsat mai prejos. Ei au extras 
2766 tone de cărbune, nou record 
pe mină, au obținut un randa
ment de circa 1,250 tone pe post. 
Cu toate acestea graficul marii în
treceri a înclinat spre Petrila.

Doar 3 zecimi de procent le 
mai trebuia celor din Vulcan pen
tru a fi la egalitate. Mari ama
tori de sport vulcănenii și-au zis :

— Ne-au luat cum s-ar spune, 
șprintul final, dar 
mare lucru. Noi

deschidem frontale 
vorbim... dacă se 

cumeta petrilenii să 
cu noi ?!

o seamă 
măsuri care 

asigure o bu- 
valorificare 

noi succese în 
parchetele 

, Pie-

conizat 
de 
să 
nă 

a masei lemnoase, ..... 
producție. Astfel, la 
Gîrbovul, Pîrîul Maurului, 
troasa, Sohodol, Răscoala, Purcaru 
și Bilele, se va scoate 50 la sută 
numai bușteni de fag de gater și 
derulaj, în afară de celelalte sor
timente, ceea ce va ridica procen
tul la valorificarea în lemn de lu
cru la cea. 65 la sută. Vor fi ex
tinse larg metodele de muncă 
înaintate : brigăzi complexe cu a- 
cord global, scosul mecanic al 
lemnului prin funiculare Wissen 
și Mîneciu, ceea ce ușurează mun
ca ți evită deteriorarea lemnului 
scoțîndu-1 în forma rotundă, sor
tarea ți marcarea se vor face sus 
la gurile de exploatare.

Ca urmare a măsurilor ce le-am 
luat, colectivul întreprinderii noas
tre va da anul acesta peste plan 
6.500 m.c. lemn de sortimente su
perioare, 
nomii peste plan iar 
acțiunii de 
lui forestier 
teren.

IOAN VUCEA 
șef al 1. F. Petroșani

Directivele partidului, 
și tehnicienii forestieri 
Jiului au înțeles și

va realiza 700.000 eco- 
în cadrul 

refacere a patrimoniu-, 
va însămînța 750

Lucrări de pregătiri 
și de calitate

VASILE KOPETiN 
maistru miner 

sectorul de investiții mina

trainice

ha.
— Ce putem face să obținem zilnic tot mai mult cărbune ? A-

de

de 
in-

Am citit cu deo
sebit interes Di
rectivele С. C. al 
P. M. R. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din Ro- 
mînia. 
pentru 
pentru 
mice a sectorului pe o treaptă su
perioară.

Partidul ne cheamă să stabilim 
ca principal obiectiv al întrecerii, 
lupta pentru o calitate superioară, 
să muncim în așa fel încît lucră
rile executate să fie trainice și 
făcute cu cît mai puține cheltuieli. 
Noi, cei care lucrăm în sectoarele 
de investiții miniere, ne-am obiș
nuit să gospodărim cu grijă mate
rialele cu care lucrăm, să reducem 
prețul de cost al lucrărilor. In 
anul trecut, de exemplu, minerii 
sectorului de investiții de la mina 
Lonea au realizat peste 1.000.000 
lei economii. Anul acesta, colecti
vul minei Lonea s-a angajat să 
realizeze cel puțin 600.000 lei c- 
conomii la prețui de cost al pro
ducției. La realizarea acestui an
gajament o contribuție de seamă 
trebuie să aducem și noi. Avem 
toate condițiile pentru aceasta.

Minerii noștri privesc lupta 
pentru economii și calitatea lucră
rilor ca o sarcină a lor principală. 
Ei se străduiesc să respecte mo
nografiile de armare, să aplice in-

Acest document constituie 
noi un îndreptat în munca 
ridicarea activității econo-

c

dicațiile date 
tehnicienii și 

Lonea ®*ner“ sectorului.
La orizontul 400

ți-e mai mare dragul să privești 
galeria principală de transport în
tre minele II și ІІІ, pe care o 
execută brigada tov. Rancea. La 
mina ІІ minerii conduși de tov. 
Cozma Alexandru sapă cu multă 
atenție viitorul puț al E.M. Lo
nea.

In convorbirile pe care le-am 
organizat cu minerii din mai 
multe brigăzi, am insistat în mod 
deosebit asupra punctului 3 din 
Directive prin cate partidul se 
adresează minerilor chemîndu-i la 
lupta pentru calitate și economii. 
In convorbirile avute, muncitorii 
și-au propus să reducă prețul de 
cost pe metrul liniar de galerie 
prin micșorarea consumurilor spe
cifice de materiale, energie, lemn 
de mină, să depășească în fiecare 
lună cu 10-16 la sută sarcinile de 
plan.

întregul nostru colectiv este 
preocupat de a obține realizări 
cît mai însemnate în marea între
cere în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea partidului. 
Noi am întocmit deja un plan de 
îmbunătățire a activității noastre 
care cuprinde măsuri pentru o cît 
mai largă generalizare a experien
ței înainte. Vom continua să dăm 
o și mai mare amploare întrecerii 
socialiste pentru o calitate supe
rioară a lucrărilor de pregătiri.

I
' ceasta-i tema discuției între șeful sectorului III Tenczler Ștefan, bri

gadierul fruntaș pe bazin Belu Sabin și minerul Grigore Gheorghe. 
însă va decide pe viitor. I-a 
tovarășului Cotoț Iosif șeful 
nei Vulcan :

— Ioșca-baci, de data 
ne-ați luat-o înainte. Vedem 
pînă la ziua alegerilor cine pe 
cine va întrece. Avem poziții fai
ne de cărbune !

— Nu uita că și noi știm să 
dăm cărbune. Dacă ții neapărat 
să ne 
ne-om 
martie, 
știi că 
trecerea!

...Cele de mai 
către mijlocul lui 
tunci toți minerii 
au pornit o întrecere dîrză. La nu
mai două zile după începerea a- 
cestei întreceri, se părea că pe
trilenii stau mai bine. Aveau 109,1 
la sută îndeplinire de plan, pe ■ 
cînd la Vulcan planul era înde
plinit doar în proporție de 108,4 
la sută. Despre întrecerea celor 
două colective au aflat toți mi
nerii din Valea Jiului. Zilnic, dis
pecerul combinatului era asaltat 
cu întrebări despre mersul între
cerii.

spus 
mi-

asta 
noi

măsurăm forțele, hai și 
întrece. Termen pînă la 1
Dă mina colea... Da să 

nu va fi deloc ușoară în-

sus s-au petrecut 
februarie. De a- 
celor două mine

Prima încercare...
...de a schimba mersul întrece

rii în favoarea lor au făcut-o vul
cănenii la 17 februarie. Atunci, pe

Cinci drapele
Nu că ar fi su

păr ăcioși, dar
așa-s minerii : 
cam scumpi la 
vorbă și aprigi la 
treabă. Iar de 
cumva îi descoși 
să spună ceva

despre realizările lor, apoi se fac 
și mai zgîtciți la vorbă. Modes
tia e doar o calitate a minerilor. 
Asta, bineînțeles, cînd e luat o- 
mul la individual, dar cînd e 
vorba de realizările colective a- 
tunci oricare te pune în cunoș
tință de cauză.

Mai deunăzi, un miner din sec
torul III de la Petrila s-a luat la 
„barță“ cu unul de la H. De fapt 
„rivalitatea" între secțoarele lor 
durează de multă vreme. Cînd 
sectorul li era fruntaș pe mină, 
apoi și sectorul 111 trebuia să fie 
pe locul 11 în întrecere. Acum in
să balanța înclini spre sectorul 
Ш.

— Ehei feciorule, brigăzi ca în 
sectorul nost’ mai rar. Una și 
dna. Vită-te la a ltd Belu Sabin,

o singură
știi ăia de au învățat de la Ce
nușă cînd a plecat la pensie. Cine 
ar fi zis că el, un „țtnc“ în ale 
mineritului, o să cîștige drapelul, 
de brigadă f runtașă pe Vale ? Și 
iacă a făcut-o ! Apoi brigada lui 
Cișlaru ? A dat cărbune mult de 
a ieșit fruntaș în întrecerea pe 
profesii. De nu crezi du-te de 
vezi drapelul din biroul sectoru
lui — încheie un miner din sec
torul III,

Cred, cum să nu cred. Dar 
dumneata. baci-Simioane, vor
bești de parcă numai în sectorul 
Ill ar fi brigăzi bune. Ia te ui
tă pe grafic și să vezi cum mun
cesc și cei de la II. Iacă brigada 
lui Păsărică Nicolae a dat in două 
decade din februarie 227 de rij- 
ne de cărbune peste plan. Bine 
stau și brigăzile 
Gheorghe, Firoriu 
multe altele.

— Așa-i nu zic

lui 
loan

nu.

Michiev 
și încă

dar noi 
tai avem și drapelul de sector 

fruntaș pe mini. Asta înseamnă 
că toți minerii, tehnicienii și in
ginerii au muncit bine.

semnificație
— Lasă, nu te mai lăuda. O 

să vedem noi cînd se gată 
mestrul I...

— Da ce crezi, frate, că 
stăm cu mîinile la spate ? 
vreți să ne întreceți trebuie să vă 
încătărămbați tare. Și de drapelul 
de brigadă de muncă patriotică 
fruntașă pe Vale ce zici î

— Aici îți dau dreptate. Tine
rii din sectorul II au lăsat-o un 
pic mai moale. Află însă că acum 
îs puși pe fapte mari și nu scrie 
nici unde că sînteți de neîntrecut.

Discuția a mai continuat și pe 
galerie pînă cînd s-au despărțit, 
mergînd fiecare spre locul lui de ] 
muncă. Baci-Simion n-a mai apu- І 
cat, să vorbească despre cel de-al J
cincilea drapel ce împodobește 
biroul sectorului. La drept vor
bind nici nu era nevoie. Cele cinci 
drapele au o singură ; 
ție; toate vorbesc de 
și priceperea cu care muncește co
lectivul sectorului III al minei 
Petrila.

semnifica- \ 
<? hărnicia )) I

i
i

ziua aceea : 2608 tone, producție 
record pentru mina Vulcan ! Cu o 
zecime erau mai sus la plan cei 
de la Vulcan față de petrileni. în 
dimineața zilei următoare tov. Co
toț a primit un telefon :

— Vreți să spuneți că ne-ați 
luat-o înainte ? Mai sînt zile pînă 
la 1 martie ! La telefon era ingi
nerul Nicorici. Succesul vulcăneni- 
lor i-a cam pus pe gînduri pe cei 
de la Petrila. în abataje, la pon- 
țaj, peste tot minerii despre asta 
vorbeau. în biroul șefului de ex
ploatare s-a prezentat atunci o 
adevărată delegație de mineri. S-au 
sfătuit îndelung cu șeful minei, cu 
inginerii de la sectoare și au de
cis să facă o...

...A doua încercare
Petrilenii și-au analizat posibi- 

28 februarie în ultima 
vor da cum se spune

la 
ne 
să 
să

asta nu spu- 
acum avem 

noi și atunci 
vor mai în- 
se măsoare

Adevăratul cîștigător 
al întrecerii...

...Este însă economia noastră 
națională, care din această între
cere dîrză a primit peste plan în 
februarie de la cele două mine 
14.781 tone de cărbune de bună 
calitate. Asta-i lucrul cel mai de 
seamă ! Și va mai primi peste 
plan încă multe mii de tone de 
cărbune, deoarece și unii și alții 
au hotărît să continuie întrecerea- 
în definitiv nici trei săptămîni nu 
a durat această primă etapă de în
trecere și pînă la sfîrșitul anului... 
Atunci se va vedea cine a fost mai 
tare l In întîmpinarea alegerilor 
este însă un succes deosebit l

GH. DUMITRESCU

litățile. La
zi a lunii
lovitura de grație : o producție ne 
mai întâlnită la mină. Zilele s-au 
scurs una după alta, graficul în
trecerii menținîndu-se aproape e- 
------  ----------------- O

Bonificații de calitate, 3 lei pe tona de cărbune
In luna februarie minerii de 

la Aninoasa și-au depășit planul 
cu peste 750 tone de cărbune, can
titate din care peste 90 la sută 
a constituit contribuția minerilor 
de la sectorul I. Colectivul și-a 
îndreptat atenția deopotrivă spre 
creșterea cantității de cărbune ex
tras dar și spre îmbunătățirea con
tinuă a calității cărbunelui. Astfel

în februarie, procentul de cenușă 
în cărbunele de la Aninoasa a 
fost cu 0,2 la sută sub norma ad
misă. De asemenea și procentele 
de umiditate și granulație au fost 
sub cele stabilite. Ca urmare, mi
na beneficiază de o bonificație de 
aproximativ 3 lei pentru fiecare 
tonă de cărbune trimisă la pre* 
parația Petrila.

Crăcunostin Petru este acar la cabina 5 de la Triajul C.F.R 
Petroșani. Conștient de munca sa el asigură siguranța circulației 
trenurilor în sectorul său. IN CLIȘEU: Tînărul acar Crăcunostin 
Petru în timp ce lucrează la întreținerea instalațiilor de cale încre
dințate lui.

D. CRI ȘAN
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Evoluția stațiunii interplanetare automate

e>111 >1

Presa engleză protestează 
împotriva instalării 
de baze americane

LONDRA 3 (Agerpres).
Intr-un articol redacțional, săp- 

tămînalul englez „Tribune" cere 
ca baza plutitoare americană 
„Proteus" destinată submarinelor 
înarmate cu rachete „Polaris" să 
facă cale întoarsă spre S.U.A.

Această bază plutitoare repre
zintă o parte din Pentagonul a- 
merican, se spune în articol. 
Submarinele pe care le va deservi 
sînt instrumentele strategiei nu
cleare americane. Nu vrem ca ra
chete „Polaris" să se afle aici, 
îln interesul Angliei, în interesul 
poporului american declarăm: 
„Proteus" cară-te acasă!“.

Săptămînalul „Peace News" 
scrie „că pentru Scoția și pentru 
întreaga lume ar fi mai bine dacă 
„Proteus" și toate submarinele 
înzestrate cu rachete „Polaris" 
s-ar îneca nelăsînd nici o urmă 
împreună cu încărcătura* lor adu
cătoare de moarte".

----- O-----

MOSGOVA 3 (Agerpres).
Prelucrarea rezultatelor măsură

torilor asupra traiectoriei, obținute 
stebilindu-se în mal multe rînduri 
legătura cu stațiunea interplane
tară automată sovietică confirmă 
că stațiunea continuă mișcarea 
spre planeta Venus pe o traiecto
rie apropiată de cea stabilită prin 
calcul.

La 3 martie 1961, ora 12,00 
(ora Moscovei), stațiunea s-a a- 
flat la o distanță de 6.683.600 
km. de suprafața Păimîntului dea
supra unui punct avînd coordona
tele de un grad, 15 minute lati
tudine sudică și 69 grade, 30 mi
nute longitudine estică. Viteza cu 
care stațiunea interplanetară se 
va depărta’ de pămînt va fi la 
această dată de 4.166 metri pe se
cundă.

FTelucrarea informațiilor ifele-

metrice a arătat că sistemele și 
agregatele stațiunii în timpul sta
bilirii legăturii cu stațiunea au 
funcționat normal. S-a constatat 
că temperatura și presiunea din 
interiorul stațiunii se aflau în li
mitele stabilite prin calcul, iar 
bateriile solare asigurau funcțio
narea normală a surselor chimice 
generatoare de curent, sistemul 
de orientare solara funcționa 
normal.

La 27 februarie 1961 nu s-a 
reușit să se stabilească legătura 
cu stațiunea interplanetară auto
mată.

In zilele următoare cînd stațiu
nea se va afla într-o zonă de vi
zibilitate directă de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice vor continua lu
crările în vederea stabilirii legă
turii prin radio cu stațiunea in
terplanetară automată.

•O-----------------

Chemările Secretariatului C.C. al P.C. 
din Japonia

Critici la adresa 
conducerii partidului 

laburist
LONDRA 3 (Agerpres).
Intr-un articol publicat în săp- 

tămînalul „Tribune" laburistul M. 
Foot, membru al parlamentului 
critică conducerea de dreapta a 
partidului laburist în frunte cu 
Gaitskell pentru că a refuzat ca 
în recenta declarație а partidului 
în legătură cu problemele apără
rii să includă cererea ca Occiden
tul să-și ia obligația de a nu fo
losi primul arma nucleară.

Ca rezultat 
cleare a guvernului englez 
care o sprijină conducerea 
dreapta a partidului laburist a- 
vertizează M. Foot, „noi sîntem 
în situația că putem comite o în
grozitoare crimă și putem comi
te o nemaipomenită neghiobie 
folosind această armă primii, a- 
trăgînd prin aceasta asupra noas
tră catastrofe de neconceput".

CIOCNIRI
PARIS 3 (Agerpres).
La 2 martie, în orașul algerian 

Oran, colonialiștii și partizanii 
lor au organizat o demonstrație. 
Demonstranții au ieșit pe străzi 
strigînd „Algeria franceză". Ei 
au înlăturat cordonul poliției ca
re le bara drumul și au organi-

al strategiei пи
ре 
de

HAVANA 3 (Agerpres)'..
îngrozitoarea crimă a contrare

voluției — lansarea unei bombe 
la colegiul „Academia Nobel“ din 
Havana, în urma căreia numeroși 
studenți și profesori au fost ră
niți — â stîrnit protestul plin de 
mînie al poporului cuban. In în
treaga țară au avut loc mitinguri 
ale oamenilor" muncii care au în
fierat cu mînfe 
inspiratorii „lor?

La chemarea 
menilor muncii

pe teroriști și pe

Confederației oa- 
din Cuba și Fe-

♦♦■s-s

Declarația Partidului
TEGUCIGALPA, HONDURAS 

2 (Agerpres).
Corespondentul agenției Prensa 

Latina anunță că Partidul Mun
cii din Guatemala, care a fost 
pus în ilegalitate de guvernul 
dictatorial al lui Ydigoras Fuen
tes, a publicat o declarație con- 
damnînd pregătirile care se fac 
pe teritoriul guatemalez în vede-

RAN
vînătoare împo- 
arabi aflați în 
a avut loc de-

L A O
zat o ad vărafă 
triva cetățenilor 
cartierul în care
imonstrația. După cum relatează 
corespondentul din Oran, al a- 
genției France Presse, în urma 
ciocnirilor care au avut loc cîteva 
persoane au fost rănite între care 
o persoană a fost rănită grav.

O-

Muncii din Guatemala
rea unei agresiuni armate împo
triva Gubei.

Declarația subliniază că Ydigo
ras Fuentes a prezentați miniștri
lor de afaceri externe ai anumi
tor țări din America Latină pro
puneri privind „o lacțiune comu
nă împotriva Cubei". Partidul 
muncii arată că Fuentes a făcut 
tot posibilul pentiru pregătirea* 
unei asemenea agresiuni.

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

O importantă dezvăluire 
a senatorului american Morse

TOKIO 3 (Agerpres).
„Să întărim frontul unit al for

țelor patriotice din țară in lupta 
pentru pace, independență, demo
crație și neutralitate! Să creăm 
un guvern democratic de coaliție 
care să lichideze tratatul militar 
japono-americanse spune în 
chemările Secretariatului Comite
tului Central al P.C. din Japo
nia, publicate in ziarul „Akahata".

Aceste chemări au fost adresa
te poporului japonez de Partidul 
Comunist din Japonia cu prile
jul începerii campaniei de primă
vară a oamenilor muncii în apă
rarea drepturilor lor vitale. Parti
dul face apel la forțele democra
tice să-și unească eforturile în 
lupta pentru lichidarea alianței 
militare cu S.U.A., pentru lichi
darea bazelor militare americane 
aflate în Japonia, pentru înapo
ierea inselefor Okinawa și Oga-

savara ocupate de forțele armate 
ale S.U.A. P.C. din Japonia chea 
mă la intensificarea luptei pen
tru normalizarea relațiilor japo- 
no-chinc-ze și pentru semnarea tra
tatului de pace cu Uniunea So
vietică. P.C. din Japonia protes
tează cu hotărîre împotriva a- 
mestecului străin în treburile in
terne ale I aosului, împotriva ac
țiunilor criminale ale imperialiș
tilor în Congo.

Chemînd clasa muncitoare la 
luptă pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, partidul arată că oame
nii muncii din Japonia trebuie să 
zădărnicească planul capitalist de 
„raționalizare a producției" care 
duce la concedieri în masă și la 
intensificarea muncii, trebuie să 
obțină majorarea salariilor, sta
bilirea unui minim garantat 
salarizare și micșorarea zilei 
lucru.

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

Lupta antifranchistă ia amploare

de 
de

»

I
i 
it

asemenea, energic împotriva 
purărilor din motive politice" 
rîndurile corpului didactic, care 
continuă în întreaga țară.

După cum relatează corespon
dentul din Barcelona al agenției 
France Presse, autoritățile fran- 
cliîste au deferit justiției 29 de 
membri ai „Partidului de stînga 
din Catalonia" acuzați de „pro
pagandă subversivă". Vinovăția 
lor n-a putut fi dovedită și cele 
29 de persoane au fost achitate 
deși procurorul a cerut condam
narea lor la închisoare pe terme
ne variind între doi și patru ani.

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

Prima plenară națională a sindicalelor 
din Columbia

BOGOTA 3 (Agerpres) 
In zilele de 30 și 31 

urmează să ailbă loc prima ple
nară națională a sindicatelor din 
Columbia. Plenara va studia pro
blemele fundamentale care afec-

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

Puffla” Hi ІНІіии...

PARIS 3 (Agerpres).
La Paris se primesc tot mai 

frecvent știri despre protestele o- 
piniei publice spaniole împotriva 
persecutării de către poliție a ce
lor care se opun regimului 
Franco.

Potrivit relatărilor presei 
riziene, profesorii Facultății 
drept de la Universitatea 

cerut ministrului

. lui

pa- 
de 

din

„e- 
în

Barcelona au
Invățămintului să reprimească pe 
Enrique Terno Galvana, profesor 
de drept la universitatea din Sa
lamanca, destituit pe motive po
litice. Profesorii au protestat de

derației universitare a studenți
lor, în apropierea clădirii colegiu
lui „Academia Nobel" a avut loc 
o mare manifestație a studenților 
și un miting de protest împotri
va provocărilor contrarevoluționa
re și împotriva actelor teroriste. 
Reprezentanții studențimii, repre
zentanții Confederației Oamenilor 
Muncii din Guiba și ministrul In- 
vățămîntului, Armando Hart, ca
re au luat cuvîntul la miting, au 
demascat activitatea criminală a 
preoților catolici reacționari și a 
unor profesori din școlile și cole
giale particulare, care încearcă să 
inspire elevilor ură față de revo- 
Ihiție și față de transformările din 
(suba. Vorbitorii au subliniat că 
majoritatea covîrșitoare a elevilor 
)din școlile și colegiile particulare 
se pronunță cu hotărîre împotri
va contrarevoluționarilor.

Ministrul Invățămintului, Ar
mando Hart, a declarat că revo
luția a manifestat răbdare față de 
activitatea provocatoare a reac- 
țiunii catolice în instituțiile par
ticulare de învățămînt. Fiecărei 
acțiuni agresive a acestora, a 
subliniat el, revoluția îi va răs
punde prin măsuri revoluționare.

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

Prăbușirea unui avion englez
LONDRA 3 (Agerpres).
La 2 martie, în apropierea li

toralului de vest al Angliei s-a 
prăbușit în mare un avion al for
țelor aeriene militare engleze. Nu 
se știe care este soarta pilotului.

tează interesele muncitorilor șî 
“martie ‘ țăranilor columbieni, și îndeosebi 

privind convocarea unui congres 
sub lozinca unității la care, după 
cum se prevede, vor lua parte 
delegați ai organizațiilor care 
fac parte din cele două uniuni 
sindicale din Columbia, Confede
rația oamenilor muncii din Co
lumbia și Uniunea oamenilor mun
cii din Columbia. De asemenea, 
congresul va discuta măsurile 
împotriva șomajului tot mal ac
centuat, reforma agrară, reforma 
legislației munciii etc.

Prirrta plenară națională a 
sindicatelor se va întruni într-un 
moment cînd sporirea costului 
vieții accentuează pauperizarea 
oamenilor muncii, cînd au loc 
concedieri în masă ale muncito
rilor.

■+

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres)
Luînd cuvîntul la 2 martie, în 

cadrul unei conferințe de presă la 
Leopoldville, M. Williams secre
tar de stat adjunct al S.U.A. pen
tru problemele africane s-a pro
nunțat de fapt împotriva dezar
mării bandelor lui Mobutu și 
Ghombe.

După cum .transmite din Leo
poldville corespondentul agenției 
France Presse, Williams a decla
rat că dezarmarea așa-numitei 
„armate naționale congoleze" tre
buie să se înfăptuiască „numai 
în caz extrem".

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu prezența belgienilor 
în Congo Williams a declarat că 
prezența unora dintre ei este, fără 
îndoială, justificată și utilă.

I
i

i

sau să votez în sprijinul Mariâ 
Britanii, Portugaliei, Spaniei, U- 
niunii sud-africane și Franței ca
re căutau să se agațe cît mai 
mult timp posibil de ultimele 
vestigii ale colonialismului".

Morse a spus că acest fapt a 
provocat „scepticism" în rîndu
rile delegațiilor din noile națiuni 
ale Asiei și Africii cu privire lai 
„imaginea despre libertate a Sta
telor Unite". Statele Unite, a de
clarat senatorul Morse, „trebuie 
să caute să pună capăt colonia
lismului".

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

adresat de guvernul japonez 
Statelor Unite

TOKIO 3 (Agerpres).
Guvernul japonez a adresat un 

nou protest guvernului S.U.A. în 
legătură cu boicotarea tot mai 
intensă în S.U.A. a mărfurilor ja
poneze. In nota de protest se a- 
. ată că boicotarea mărfurilor ja
poneze constituie o încălcare a 
tratatului de „prietenie, comerț și 
navigație", încheiat între Japonia 
și S.U.A., precum și. a altor a- 
corduri.

Ziarul 1 „Yomiuri" scrie la 2 
martie că anul acesta nu există 
speranțe că relațiile comerciale 
dintre Japonia și S.U.A. se vor

NEW YORK 2 (Agerpres).
Vorbind la 1 martie la Boise, 

Statul Idaho, senatorul Wayne 
.Morse, fost delegat al S.U.A. la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. din toamna trecută, a de
clarat că politica dusă de S.U.A. 
în O.N.U. a adus prejudicii Sta
telor Unite deoarece această po
litică a sprijinit colonialismul.

„Intr-o chestiune după alta, a 
spus Morse, am 
țiuni din partea 
de Sfat să mă

primit instruc- 
Departamentului 
abțin de la vot

Profesful

îmbunătăți. Banca japoneză a 
ajuns la concluzia că s-a accen
tuat „tendința nefavorabilă" în 
exporturile Japoniei către S.U.A. 
Conform datelor acestei bănci, ex
porturile Japoniei în S.U.A. au 
scăzut în perioada octombrie-de- 
cembrie 1960 în comparație cu a- 
ceeași perioadă din 1959 cu 14 
la sută:

Cercurile de afaceri din Japo
nia caută noi piețe de desfaceri. 
Se trimit în grabă misiuni eco
nomice în Australia, sud-estul 
Asiei, Europa și alte regiuni de 
pe glob'.

Se intensifică lupta antisegregatfvistă 
U A
ceste 
nilor 
giuni 
niiind 
S.U.A. împotriva segregației 
adaugă acum 
nomică, procentul șomerilor fiind 
mult mai mare în rîndul negri
lor decît în sînul muncitorimii 
able", ziarul elvețian arată că 
„tinerii negri din Statele Unite 
nu se mai tem că vor trebui să 
facă închisoare pentru demonstra
țiile lor. Pentru tinerii intelec
tuali de culoare — relevă „Die 
Tat“, care se află în primele linii 
ale frontului în lupta pentru ega
litate în drepturi, pedeapsa cu în
chisoarea constituie azi o cinste. 
Chiar și în sud, clase întregi de 
școală au preferat, în timpul gre
vei în restaurante, să meargă la 
închisoare decît să plătească' a- 
menzi".

în S
ZURICH 3 (Agerpres). 
„Demonstrațiile din jurul 

diului O.N.U. au constituit pen
tru negrii americani un simbol 
al îmbinării luptei din Africa 
neagră cu lupta pentru drepturi 
egale în America" — scrie zia
rul elvețian „Die Tat" într-ип ar
ticol în care se ocupă de inten
sificarea luptei antisegregaționis- 
te din Statele Unite. După cum 
arată ziarul, „în ultimul timp, în 
cartierul negrilor din New York, 
Harlem, a pătruns o nouă con
știință determinată de trezirea la 
viață a popoarelor africane". Zia
rul relevă că negrii din Statele 
Unite își dau tot mai mult seama 
de „discordanța existentă între 
declarațiile făcute la Națiunile 
Unite de unii reprezentanți ai 
puterilor occidentale în legătură 
cu sprijinul acordat idealurilor 
națiunilor tinere și faptul că a-

se-
idealuri sînt refuzate oame- 
de culoare în numeroase re
ale propriei țări". Subli- 
că la lupta negrilor din 

se 
„o nouă luptă eco-
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5 martie
PROuRAMUL I. /,30 Muzică,

8.30 „Tinerețe fericită" — emi
siune pentru tineret, 9,30 Inter
pret’ romîni de muzică ușoară, 
10,15 Soliști și formații de mu
zică populară din diferite regiuni 
ale țării, 11,30 Din poezia noas- 
tră contemporană, 12,35 Din cele 
mai cunoscute melodii de іГпт.Іся 
ușoară romînească, 13,10 De toa- 
te pentru toți, 14,25 Formații 
muzicale care au luat ființă în 
anii puterii populare, 15,00 Con
cert de valsuri, 15,30 Muzică din 
opere, 16,15 Cîntece de alegeri, 
17,40 Soliști și formații artistice 
de amatori, 18,25 Formații de 
muzică ușoară din țara noastră,
19.30 Muzică ușoară de compo
zitori sovietici, 20,25 Muzică de 
dans, 21,15 Din muzica populară 
a țărilor socialiste. PROGRA
MUL II. 12,30 Din muzica po
poarelor sovietice, 13,00 Concert 
de prînz, 15,00 Emisiune literară, 
15,35 Cîntă orchestra de estradă 
a Radioteleviziunii, 16,30 Vor
bește Moscova! 17,15 Concert de 
estradă, 18,30 Interpret! romîni 
de muzică de operă, 19,10 Muzi
că ușoară, 20,30 Concert de mu
zică populară romînească și a mi
norităților naționale, 21,15 Mu
zică de'dans.
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