
Proletari dta toate țările, uniți-văl

5Sieagui roșu Anul ХИІ 
XVlIlNr. 3548

Miercuri
8 martie 

1961

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

au

ZIUA INTERNAȚIONALA А ТЕМЕН

♦
♦ 
t

M. 1.' CALIN *. 
t

Comisia Electorală Centrală, verifidnd în conformitate cu dis- 
pozițiunrfe articolului 96 din Legea nr. 9/1952 procesele verbale 
ale comisiilor electorale de circumscripție și ale comisiilor electo
rale ale secțiilor de votare, cu privire la rezultatul alegerilor dei 
deputați în Marea Adunare Națională, care au avut loc în ziua! 
de 5 martie 1961, a constatat următoarele:

In întreaga țară au fost înscriși în listele de 
12.444.977 cetățeni.

Din numărul total al alegătorilor înscriși în liste 
zentat ia vot 12.417.800 alegători, adică 99,78 Ia sută.

Au votat pentru candidații Frontului Democrației

alegători

s-au pre-

Populare 
12.388.787 alegători, reprezentând 99,77 la sută dini numărul total al 
alegătorilor care au luat parte la vot.

Au votat împotriva candldaților Frontului Democrației Popu
lare 23.461 alegători, adică 0,19 la sută din numărul total al vo- 
tanților.

Au fost anulate, potrivit prevederilor articolului 78 din legea 
nr. 9/1952 pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națio
nală, 5.552 voturi, reprezentând 9,04 la sută din numărul total al 
voturilor exprimate.

Rezultatele alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională, 
pe regiuni, stat următoarele:

întreaga omenire progresistă consacră ziua de 
8 Martie sărbătoririi Zilei Internaționale a Fe- 
feii. De o jumătate de veac, din 1910, cînd Confe
rința femeilor socialiste care a avut loc la Gopen 
haga a propus această sărbătoare, Ziua Interna
țională a Femeii a constituit an de an, o puternică 
manifestare a solidarității femeilor de pretutindeni 
4n lupta pentru drepturi politice, economice ,și. so
ciale. Femeile care alcătuiesc mai bine de jumătate 
din populația globului pămîntesc, se manifestă 
ca o uriașă forță pusă în slujba progresului ome- 
niriL în slujba luptei pentru ferirea lumii de pe
ricolul unui nou război.

In orînduirile bazate pe exploatarea omului de 
către om, femeii i-a fost dat să îndure cele mal 
grele nenorociri. Șomajul, imposibilitatea de a-și 
da copiii la învățătură, de a le apăra sănătatea, 
foamea și mizeria secătuiesc și astăzi viața a mi
lioane de femei din țările capitaliste. Mamele din 
aceste țări nu se pot niciodată împăca cu gîndul 
că copiii lor cresc pentru a deveni carne de tun, 
nu pot îngădui ca seară de seară copiii lor să se 
culce tot flămînzi, în timp ce clicile imperialiste 
alocă fonduri uriașe pentru desfășurarea cursei 
înarmărilor. Dîndu-și seama de pericolul ce ame
nință viața copiilor lor, milioane de femei din ță
rile capitaliste se pronunță cu curaj pentru pace 
și progres.

Țelurile nobile, înscrise pe steagul de luptă al 
femeilor îneă acum 51 de ani, cu prilejul procla
mării zilei de 8 Martie drept o zi de trecere în re
vistă a luptei femeii pentru egalități depline în 
viața politică, economică și socială, pentru ferici
rea lor, a copiilor și familiilor lor, au fost înfăp
tuite pentru prima oară în Uniunea Sovietică și 
în celelalte țări socialiste, unde înlăturarea ex
ploatării omului de către om, făurirea relațiior 
socialiste au asigurat în același timp deplina eli
berare a femeii, dîndu-i posibilitatea de a-și pune 
întreaga capacitate, întreaga putere de muncă în 
slujba cauzei luminoase a făuririi vieții noi. So
cialismul a deschis femeilor muncitoare și inte
lectuale posibilitatea de a munci cu pricepere și 
inițiativă pentru făurirea viitorului copiilor lor, 

pentru fericirea familiilor lor,
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E liniște. E noapte. Toți dorm. 
Minutele nu par de loc grăbite 
Cu genele plecate, obosite, 
Veghezi asupra unui pui de om 
Un tresărit molatec și tu mamă I 
ii sorbi cu-a ta privire, pe odor 
Șoptit și blind și caid, alintător, 
Săruți mînuța albă, dolofană. 
Ți-e somn. Privirea-ți blinda i obosită 
Și pleoapele abia, abia clipesc 
Cu trupul aplecat așa de nefiresc 
Ai adormit, tu mamă fericită I 
Zadarnică nu-i veghea tai, o știm 
Copilul tău va crește mare, mare 
Și-un trai cum n-a mai fost sub soare 
Noi, cot la cot îi făurim.

Cadouri pentru 8 Martie
Comitetele de femei 

din Valea Jiului au 
pregătit frumoase daruri șele Torok Paulina, Mar- 
pentru ziua de 8 Martie, 
care au fost trimise Con
siliului Național și Co
mitetului regional al fe
meilor. Pînă acum au 
fost lucrate de femeile 
din Petroșani, Lupeni și 
Petrila 15 fileuri. O par-

te dintre acestea au fost 
confecționate de tovară-

tina Elena și Stocek Gî- 
zela. Tot pentru. 8 Mar
tie s-au pregătit diferite 
machete, vagonețe de 
mină, ciocane de abataj, 
lămpi, de mină, precum 
și macheta.unui turn .de 
răcire de la termocentra
la Paroșeni.

I

Regiunea Numărul 
alegătorilor

Voturi exprimate
Cifre absolute la sută

Argeș 758.902 758.473 99,94

Bacău 661.451 659.398 99,69

Banat 946.149 945.433 99,92

Brașov 729.395 728.152 99,83

București 1.093.932 1.092.524 99,87

Cluj 785.331 782.777 99,67

Crișana 594.302 594.067 99,96

Dobrogea 316.926 316.494 99,86

Galați 665.263 663.847 90,79

Hunedoara 448.266 447.746 99,88
lași 623.660 621.343 99,63
Maramureș 486.925 486.818 .99,98
Mureș-Aut. M. 518.008 517.077 99,82
Oltenia 1.064.701 1.063.706 99,91
Ploiești 948.712 944.072 99,51:
Suceava 616.431 614.760 99,72
Or. București 1.064.708 1.059.770 99,54
Or. Constanța 121.885 121.343 99,56

Total 12.444.977 12.417.800 99,78

La Comisia Electorală Centrală nu au fost depuse nici un fel 
de întâmpinări cu privire ia operațiunile Comisiilor Electorale de 
Circumscripție.

In temeiul art. 28 litera e și a articolului 96 din Legea or. 
9/1952, Comisia Electorală Centrală a înregistrat rezultatele ale
gerilor în toate cele 465 circumscripții electorale și a constatat că 
toți candidații F.D.P, au fost aleși deputați in Marea Adunare 
Națională.

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne
In temeiul articolului 37 litera a din Constitu, Republicii 

Populare Romîne;
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro

mîne convoacă Marea Adunare Națională a Republicii Populare 
Romîne în prima sesiune a celei de-a patra legislaturi, pentru 
ziua de luni 20. martie 1961, orele 
Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

ION GHEORGHE MAURER

10 dimineața, la sediul Marii

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
GHEORGHE STOICA
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ș Femei fruntașe In producție și In activitatea obștească î(Continuare în pag. 2-a)
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București, 7 martie. 1961.

Or. IOVIPALE IOANA 
medic pediatru, 

Petroșani '

DUNA DIT1A 
lucrătoare în comerțul 
’ de stat, Petroșani

GAȘPAR ANA 
activistă a Comitetului 
orășenesc al femeilor 

Petroșani
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NICOLAESCU IOANA 
sudor, U.R.U.M. 

Petroșani ?

CRAINIC 1RMA 
președinta Comitetului 
orășenesc al femeilor 

Lupeni

MUSZKA MARIA 
responsabila căminului 

cultural din Cimpa



STEAGUL ROȘU

(Urmare din pag. l-a)

pentru progresul societății. In U- 
niunca Sovietică, în celelalte .țări 
socialiste, nu există domeniu de 
activitate în care femeile să nu-și 
fi demonstrat marile lor capaci
tăți, îndeplinind cu cinste sarci
nile încredințate.

Femeile din Republica Popu
lară Romînă, patria liberă a tu
turor celor care muncesc, se bu
cură de cele mai depline drep
turi, constituind o uriașă forță 
care aduce contribuții de mare 
însemnătate la opera de construi
re a socialismului. In fabrici și 
uzine, pe șantiere, în laboratoa
re, la catedră, pe ogoare, femeile 
patriei noastre muncesc cu pa
siune simțind din plin răspun
derea pentru sarcinile ce le re
vin în opera de înflorire a pa
triei. In întreprinderile Văii Jiu
lui, peste 700 de femei între ca
re tovarășele Meszaros Viorica» 
Dumitru Valeria, de la Filatura 
Lupeni, Andras Margareta, Ni- 
colescu Ana, de la U.R.U.M.P.. 
Gîrjoabă Elena de la „6 August" 
sînt fruntașe în producție. In lo
calitățile bazinului nostru carbo
nifer peste 300 dfe femei muncesc 
în calitate de învățătoare și pro
fesoare pentru instruirea și edu
carea copiilor oamenilor muncii, 
peste 30 de femei muncesc ca 
medici. Peste 900 femei lucrează 
în unitățile comerțului de stat.

Deosebit de activă este partici
parea gospodinelor, a soțiilor de 
mineri la activitatea obștească. 
Aceste femei, cărora în trecut le 
erau sortite mizeria și umilințe
le, care rămîneau neputincioase 
în fața vitregiei în care se zbă- 
teau copiii lor, lipsiți de posibi
litatea de a învăța, de a crește 
sănătoși, participă astăzi cu en
tuziasm la gospodărirea treburi
lor obștești, pun cu nădejde u- 
mărul ia înflorirea Văii Jiului.

Mii de femei din toate localită- 
file Văii Jiului participă cu en- j 
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In cursul lunii februarie femei- < 
V літт ли дмАмАеімс Г

LA ACȚIUNI 
OBȘTEȘTI

țile Văii Jiului participă cu en
tuziasm ia acțiunile de folos ob
ștesc consacrate bunei gospodă
riri și înfrumusețării așezărilor 
noastre miniere, îngrijirii școli
lor, unităților sanitare. Numeroa
se femei fac parte din echipele 
de control obștesc care dau uni
tăților comerciale un ajutor de 
preț în îmbunătățirea deservirii 
populației, întărirea grijii pentru 
avutul obștesc. Gospodinele, în
deosebi soțiile de mineri și mun
citori, inițiază acțiuni rodnice 
menite să ducă la o mai bună 
întreținere a fondului de locu
ințe, pentru care statul nostru 
democrat-popular a cheltuit fon
duri impoiante.

Bucurindu-se din plin de ma
rile libertăți și drepturi asigu
rate de statul nostru democrat- u 
popular, masele de femei din 12 
Valea Jiului au participat cu en- : S1 
tuziasm la asigurarea victoriei 
Frontului Democrației Populare 
în alegerile de ia 5 mar
tie. Numeroase femei muncitoa
re și intelectuale, mame, gospo
dine. au fost alese în sfaturile 
populare, organe locale ale pu
terii de stat, încredințîndu-li-se 
astfel înalta răspundere de a con
duce gospodărirea treburilor ob
ștești. Printre noii deputați aleși 
la 5 martie se numără tovarășele 
Vinga Maria, gospodină din Pe
troșani, Mătăsăreanu Floarea, 
muncitoare la Filatura Lupeni, 
Pail Irma, gospodină din Pe- 
triia, Umerel Sofica, sudor la 
U.R.U.M.P., Sicoe Elena, profe
soară la Lupeni. Odată cu ve
nirea primăverii, în frunte ou 
deputatele lor, cu activistele co
mitetelor de femei, femeile mun
citoare, intelectuale, gospodinele 
din Valea Jiului sînt hotărîte să 
Sprijine și mai activ sfaturile 
populare în gospodărirea și în
frumusețarea localităților, în 
na gospodărire a treburilor 

î șteștl.
Femeile alături de întregul po-
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UN DAR
CELE! DRAGI

І Pentru vinzătoarele magazine- 
ț lor de galanterie, țesături, menaj, 
f etc. zilele dinaintea lui 8 Martie 
ț sînt cele mai grele. Majoritatea 
? cumpărătorilor sînt bărbați și mai
* mult decît se poate crede ei sînt 

ca' riCioși, dornici să cumpere cel
4 mai frumos 
i șa lor dragă.
‘ Magazinele s-au pregătit din 
ț timp pentru a face față necesită- 
i (Hor din preajma lui 8 Martie.
4 Totuși unii bărbați reclamă faptul
* că „nu au putut cumpăra un ca-
* dou soției pentru că nu au găsit 
t ceva ftumos în magazin". Dar să 
’ intrăm puțin în cîteva magazine. 
I De pildă, la cel de galanterie nr.
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, ! ія mijloc, te întîmpină un raion ț 
f special amenajat eu cadouri de 8 *
• Martie. Vînzătoarea Braiovici * 
f Viorica abia prididește să serveas- ; 
ț ci clienfii. Ea le oferă articole I 
4 noi, aduse special pentru sârbă- | 
J toarea femeilor: bluze de silon, ♦ 
4 indigene șt de import, baticuri Ț 
4 nailon șt muselin in modele noi, j
♦ ciorapi de diferite calități etc. Pen- |
*■ tru a înțelege cît de solicitată este l 
ț vînzătoarea acestui raion în aces- | 
4 te zile e destul să amintim că ea » 
i încasează zilnic pentru marfa vin- * 
4 dută, circa 10.000 lei. I

t In aceste vie întîlnești aceeași »

In R.P.R. femela se bucură de drepturi egale cu cefe ale băr
batului. Datorită grijii partidului și guvernului nostru, femeilor 
muncitoare le sînt azi deschise căile spre știință șl cultură. La 
laboratorul chimic al Stației de cercetări pentru securitatea mii- 
nleră din Petroșani, muncește un colectiv de specialiști al-ătuit în 
cea mai mare parte din femei. IN CLIȘEU: Inginerul chimist 
Dimoftache Ileana, șeful laboratorului, discută cu tehnicianul Herța 
Ileana, rezultatul analizei unor probe de gaze din mini.

Primul ajutor al mamei

din Valea Jiului au întreprins 
numeroase acțiuni de folos ob
ștesc. Prin lucrările efectuate fe
meile au realizat peste 14.QQ0 lei 
economii.

iota cîteva din aceste acțiuni. 1]' 
Mobilizate de comisia de femei 

teci de gospodine din strada Sar- 
mizegetusa au lucrat la amena
jarea și înfrumusețarea străzii- 
S-au evidențiat în această acțiune 
tovarășele Kando Cornelia, Ca- 
rofan Irina, Kiss Etelca.

Peste 30 de femei au lucrat la 
confecționarea prin muncă volun
tară a lenjeriei necesare hotelului 
din Petroșani. In fruntea acestei 
acțiuni s-au situat tovarășele Sto- 
cek GbizeUti Mibai Olivia, Ко- 

f rojdi Iulian a.

Ir cercurile de citit 
— activitate bogată

Cele 220 cercuri de citit ale co
mitetelor de femei din localități
le Văii Jiului îrttîmpină Ziua in
ternațională a Femeii cu activitate 
bogată. In cadrul cercurilor de \ 
citit au fost prelucrate în fața u- < 
nui număr însemnat de femei dife- 
rife materiale legate de realizări- \ 
ie regimului democrat-popular, de \ 
marile drepturi și libertăți a si-') 
gurate de puterea populară fe-) 
meilor din țara noastră, despre ) 
rolul nou pe care-l are femeia) 
in societatea socialistă precum fi J 
diferite materiale despre lupta ; 
femeilor de pretutindeni pentru') 
pace și o viață mai bună. O rod- i{ 
nici activitate au desfășurat în- \ 
deosebi cercurile ale căror res- / 
ponsabile sînt tov. Marian Tere- < 
zia, Vinga Maria, Timaș Aurelia,' 
Вата Florica, Ungur Elisabeta, (j 
Polak Terezia. j

Tot în cinstea zilei de 8 Martini 
la Lupeni se pregătește o exposi-T 
(ie care va oglindi realizările în > 
producție și in activitatea obșteas
că ale femeilor.

>

Cu cît copilul este mai mic, cu 
atît organismul lui fraged este 
mai puțin rezistent la îmbolnă
viri.

Există boli care se așează în
cetul cu încetul. Sînt însă altele 
care se instalează rapid și dau 
semne puternice de la început, 
zdruncinînd sănătatea copilului. 
In asemenea situații trebuie să 1 
se dea 
necesar.

Este 
greșită 
care se 
tîlnește 
familii că boala ооооэоаоооосоэоя 
poate trece de la 
sine, fără tratament. De aseme
nea. în alte familii, tot în mod 
greșit, se mai aplică tratamente 
empirice. Asemenea păreri și mă
suri pot duce la agravarea și 
complicarea bolii.

Cel mai competent și mai ca
lificat prim ajutor îl poate da 
fără îndoială medicul. Totuși, în 
astfel de situații cînd viața co
pilului este în pericol, mama co
pilului este îndreptățită să apli
ce unele procedee de tratament 
deosebit de necesare.

Un pericol îl poate prezenta 
temperatura prea ridicată, care 
moleșește copilul, îl face să stea 
la pat, îi taie pofta de mîncare, 
îi dă senzație de sete, sau îl face 
neliniștit și mai ales poate pro
voca convulsii în timpul cărora 
copilul își pierde cunoștința.

Iată ce trebuie să facă o ma
mă în asemenea situații:

In primul rînd să se obișnu
iască de a aprecia dacă copilul 
are 
mal 
37° 
lă), 
ca 
desfașă copilul mic, îmbracă sau 
dezbracă copilul mai mărișor, 
să pună palma pe pielea lui, de 
preferință pe piept. Procedînd

4

■ in aceste zue miuneșn aceeașt I
4 animație deosebită în toate maga- «
• -tsîhJA /л ИГ
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j zinele. De pildă, la unitatea nr.
i 10 tricotaje s-au înregistrat în 
ț ultimele zile încasări record : a- 
f țroape 35.000 lei zilnic. Aici cum- 
* părătorii au găsit articole ca ten
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___ _ . ț tăți : a IV-a ediție
por, își manifestă hotărîrea de * Im „Mama" de M. Gorki, 
a munci neobosit pentru înfăp- i Și Șura" volumele „Sfaturi gaspo

bu- 
ob-

jerie, ciorapi import și indigeni 
relon lux și durabil, tricotaje de 
lină, bluze de silon și altele. In 
aceeași măsură și pentru același 
scop este vizitată și Librăria 
noastră. Împachetate frumos, in 
celofan, librăria oferă drept ca
douri pentru femei ultimele nou- 

a romanu- 
,Zoia

4
4
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4

copilului

ciu totul 
părerea 

mai în- 
în unele

primul ajutor

tuirea mărețului program de în- * dărești", „învăț să croiesc” și
florine a patriei, de creștere a * multe altele. Ar fi imposibil să 
bunăstării poporului elaborat de * se poată enumera toate obiectele 
cel de-al IlI-lea 
P.M.R., deoarece toți 
cesc văd în acest program de în- ♦ dragoste celei dragi de ziua ei. 
făptuiri întruchiparea propriilor 4 Bărbații dispun deci de toate po- 
lor idealuri, calea sigură spre ț sibilitățile pentru a fi... atenți. 
un Viitor însorit.

Cu prilejul zilei de 8 martie, 
femeile din patria noastră își 
manifestă cu înflăcărare voința 
de a lupta neobosit pentru în
făptuirea politicii partidului *’ 
guvernului, al cărui 
este înflorirea patriei, 
bunăstării poporului, 
cauzei nobile a păcii, 
astfel copiilor lor un 
ricit.

astfel se obișnuiește în scurt timp 
să-și dea seama dacă tempera
tura este normală sau nu. Ori de 
cîte ori are impresia că tempe
ratura este anormală, o va mă
sura cu termometrul, care nu tre
buie să lipsească din nici o casă. 
Dacă copilul are febră peste 383 
(sau peste 39°—40°), aceasta 
trebuie scăzută de urgență.

Păstrîndu-și calmul, pînă să 
meargă la medic, mama va рто- 

ceda la scăde-
вофоввѳоввовоеввв^^ rea temperaturii

Sfatul medicului ei^e
гмоооооооооооооо a mai urca. ІП

acest scop aplică 
imediat o compresă cu apă rece 
(stătută) în jurul pieptului co
pilului, îi introduce un supozitor 
de antigermin în rect, îi dă o ju
mătate de tabletă de piramidon 
din cele mici (de 0,10 grame pen
tru copii), cu ceai călduț sau cu 
apă la temperatura camerei.

Pentru punerea compresei se 
procedează astfel: se ia un scu
tec sau un prosop curat, se în
moaie în apă stătută, se stoarce 
bine, se împăturește așa de 
pe cît este lățimea pieptului 
pilului, se stropește peste el 
mîna puțin spirt sanitar sau 
cool și se înfășoară apoi pieptul 
copilului. Treptat febra din cor
pul copilului se trage în compre
să și copilul se liniștește. După 
o jumătate de oră, dacă febra 
nu a scăzut la 38°—37°, se re
împrospătează și se pune din nou 
compresa rece La nevoie se mal 
repetă.

Supozitoarele de antigermin de 
asemenea nu trebuie să lipsească 
dintr-o casă cu copii sugari 
mici. Se va avea grijă, cînd 
introduce supozitorul în rect, 
se țină 
propiate 
de copil 
topi. La 
supozitorul este înlocuit cu ta
bleta de antigermin din care se 
dă o jumătate pînă la o tabletă 
întreagă, cu ceai său cu apă.

Piramidonul se pisează, apoi 
se dă pe cale bucală cu o lingu
riță de ceai.

Pentru sdăderea febrei și stin
gerea setei se va 
bea ceai călduț, 
stătută.

Copilul nu va 
nici nu va fi așezat lingă sobă.

Odată ce mama copilului a 
luat aceste măsuri, trimite pe 
cineva din familie sau o vecină 
să cheme medicul spre a hotărî 
tratamentul

Procedînd 
■conștientă 
din primul 
varea copilului ei.
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Mergeți împreună prin magazine, 4
Nici azi m-i tîrziu... ■

D. MUGURE i

Congres al i fi articolele care ar putea consti- 
cei ce mun- | tui un frumos cadou înmînat cu

sigură spre ț sibilitățile pentru
J Dacă totuși există cineva care să 

spună că „nu am găsit ceva, așa... 
care ți-ar place" pentru cadou să 
nu-l credeți. Magazinele au ; us 
la dispoziția cumpărătorilor mii 
de cadouri și dintre cele mai fru
moase. Doriți să vă convingeți ?!

Șl 
înalt (el 
creșterea 
apărarea 

asigurînd 
viitor fe- I

lat 
со
си 
al-

In etnstea Zilei femeii, la mi
na Lupeni au fost organizate 
numeroase acțiuni de folos ob 
ștesc. Mobilizate de comisia dte 
femei din cadrul exploatării, 
muncitoarele de aici au confec
ționat 17 cămășuțe, 20 fețe de 
pernă, 51 perdeluțe și alte obîec-

cei mici
te necesare creșei unde copiii sînt 
bine îngrijiți în timpul cît ma
mele lor sînt la serviciu. La a- 
ceastă acțiune au participat to
varășele Staic Maria, Fiidler Iu- 
liana. și multe altele.

ANA RACOLȚA 
corespondent

sau nu febră. In mod nor- 
copilul are temperatura sub 
luată fie subsuoară (în axi- 
fie jos (în rect). Este bine 

orice mamă, cînd înfașă și și 
se 
sâ

cele două fese bine 
pentru a nu fi împins 
afară înainte de a se 

copiii de vîrstă școlară,

da copilului si 
sau apă fiartă

fi înfofolit și

ІМ Vatea JMhti sînt multe cercuri de citit. Aici, gospodinele citesc articole importante din 
ziare șl reviste. tJn asemenea cerc își desfășoară activitatea și în cartierul de lingă fabrica de 
pîine din Petroșani. Ori cit de mari ar fi camerele noilor apartamente, ele mu pot cuprinde pe 
toate femeile din cartier dornice să se pună la curent cu o seamă de probleme. Pentru aceasta, 
cercul Iți desfășoară activitatea intr-o sală a fabricii de pîine.' După cum se vede și din clișeu, 
toate participantele ascultă cu multă atenție cuvintul tovarășei Dogaru Doina care prelucrează un 
articol important din Scînteta.

bolii.
astfel, orice mamă 

contribuie efectiv și 
moment util la salr

T. PONOVA 
medic de cocii

I
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Calitatea — cerință importantă a Invaiămlntnlul Ca Valea noastră să fie mereu
mai frumoasă

în cafe cursanții conspectează 
materialul bibliografic. La se
minar s-a constatat că unii din
tre cursanți, printre care tov. 
Novac Ștefan, Oanța Vasile, De
meter Frăncisc și Oprițescu 
Gheorghe nu aveau conspec
te, iar în timpul predării nu au 
notat nici măcar titlul lecției. 
Unii membri de partid lipsesc 
fără vreo justificare de la ședin
țele cercului. Printre 
numără tov. Ambruș 
Toma Petru care au 
sențe fiecare.

Lipsuri în această 
xlstă și în cercul de studiere a 
istprie-i P.M.R. anul I condus de 
propagandistul Felea Mircea. La 
ultimele două ședințe ale eercu 
lui au lipsit cîte 7 tovarăși din 
cei 23 cîți trebuiau să fie pre 
zenți.

In cadrul acestui cerc trebuie 
pus un accent mai mare pe con
ținutul de idei. In timpul predă
rii făcute asupra lecției „Lupta 
P.C.R. pentru apărarea intere
selor maselor muncitoare în pe- 
dioada stabilizării relative a ca
pitalismului 1923—1928“, tovară
șul Felea Mircea nu s-a stră
duit ca lecția predată să fie pe 
înțelesul cursanților, el nu a in
sistat mai temeinic asupra idei
lor de bază din lecție. Dacă pri
ma parte a lecției a fost expusă 
mai bine, pe bază die conspect, 
în partea a doua, propagandisi- 
tul a citit pe sărite lecția din 
manual.

In timpul expunerii lecției din 
cei 15 cursanți prezenți, 13 din 
ei nu aveau caiete de notițe. Sin
gurii care au luat notițe au fost 
tovarășii Panait loan și Brădes- 
cu Constantin. Acest lucru deno
tă că propagandistul nu a insis
tat în seminar ca- toți cursanții 
să aibă caiete pentru notițe, să 
conspecteze materialul. Se pune 
întrebarea ’ cum se vor prezen
ta cursanții la seminarizarea 
lecției dacă se neglijează luarea 
de notițe ?

Fără a se lua notițe în timpul 
predării, fără a conspecta mate
rialul, nu se poate asigura con-

------------------- --—■ ■'.............=• • **■ —■■■ -------------------

Realizări în domeniul investițiilor
Poporul nostru muncitor a ob

ținut în anii puterii populare im
portante succese în dezvoltarea e- 
conomiei naționale și ridicarea ni
velului de trai. Aceste succese sînt 
rodul aplicării consecvente a po
liticii partidului de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare cu 
precădere a industriei grele — 
baza progresului tehnic și a avîn- 
tului tuturor ramurilor economiei, 
a creșterii continue a venitului 
național.

An de an statul nostru demo
crat-popular a investit tot mai 
multe fonduri pentru construcția 
de noi întreprinderi moderne.

în Valea Jiului în perioada 
1956—1960 s-au investit fonduri 
In valoare de peste 1.880.000.000 
lei.

Pentru satisfacerea nevoilor me
reu crescînde de energie electrică 
a fost construită termocentrala de 
la Paroșeni, iar în general fondu
rile au fost utilizate în proporție 
de 20 la sută pentru înzestrarea 
minelor și industriei cu utilaj 
modern, 22 la sută pentru cons
trucții industriale, 28 la sută, exe
cutarea de lucrări miniere, 20 la 
sută pentru lucrări social-culturale 
și 8 la sută pentru lucrări geolo
gice.

Creșterea înzestrării minelor cu 
un bogat parc de mașini și utilaje, 
precum și executarea unui volum 
mare de lucrări miniere, au făcut 
ca în 1960 atît productivitatea 
muncii cît și producția de cărbune 
în Valea Jiului să crească simțitor 
față de cea realizată în 1955, iar 
munca oamenilor să devină din ce 
în ce mai ușoară.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale oamenilor muncii 
din Valea Jiului în ultimii cină 
ani s-au construit și predat spre 
folosință un număr de 2996 apar
tamente și 6 
cu 971 locuri 
partamente la 
tamente și 3 
la Lupeni, 321 apartamente

„Complexitatea sarcinilor poli
tice și economice care ne stau în 
față în actuala etapă de dezvol
tare a societății noastre — arată 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în raportul prezentat la oel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
— cere fiecărui membru de par- 

. tid să îmbine munca politică de 
îndeplinire a sarcinilor încredin
țate cu o permanentă preocupa 
re pentru însușirea bazelor ideo
logiei marxist-leniniste și a po 
liticii partidului'1.

Călăuzindu-se după această 
indicație comitetul de partid de 
la mina Petrila acordă o atenție 
deosebită conducerii învățămîn- 
tului de partid, legării lui de 
viață, de practica construcției 
socialiste. Se poate spune că ma
joritatea cercurilor și cursurilor 
desfășoară o activitate rodnică. 
Printre cercurile cu activitate bu
nă se numără cel de economie 
politică condus de tovarășul Ko- 
vașanski Ioan, cercul de studie
re a Statutului P.M.R. din sec
torul II condus de propagandis
tul Croitoru Gheorghe, cercurile 
de economie concretă conduse de 
propagandiștii Nicorici Nicolae 
și Starna loan. Bine își desfă
șoară activitatea și cercul de 
Istorie a P.C.U.S. condus de 
tov. Radu Vaier. Propagandistul 
se prezintă în fața cercului cu 
lecții bine pregătite. Răspunsu
rile diate la unul din seminariile 
care a avut loc recent, au ară
tat preocuparea cursanților față 
de însușirea materialului predat. 
La discuții au participat majori
tatea membrilor de partid din 
cerc. Cursanții Zaharia Nicolae, 
Șereș Ioan, Maier Ludovic și al
ții au participat activ la dezba
terile în jurul lecției „Partidul 
bolșevic în perioada revoluției 
din 1905—1907“.

In timpul seminariilor, propa
gandistul caută să antreneze pe 
toți cursanții la discuții, să-i a- 
jute să tragă concluzii asupra 
celor dezbătute, să rețină ideile 
principale. Se cere însă ca pro
pagandistul să asigure un con
trol mai temeinic asupra felului

cămine muncitorești 
din care : 1423 a- 

Petroșani, 526 apar- 
eătnine muncitorești 

la

aceștia se
Carol și 

cîte 5 ab-

privință e-

In

Vulcan, 256 apartamente la Pe
trila, 156 apartamente la Lonea, 
242 apartamente și 2 cămine 
muncitorești la Uricani, 72 apar
tamente la Iscroni și un cămin 
muncitoresc la Aninoasa.

în plus s-au mai construit și 
pus în funcțiune un număr de 
două creșe cu cîte 88 locuri la Pe
troșani și Uricani, un spital 
S.M.S. la Lupeni și un cinemato
graf cu 400 locuri la Petroșani.

De asemenea, partidul și guver
nul pentru a veni în ajutorul oa
menilor muncii, a acordat credite 
în valoare de peste 12.751.000 lei 
pentru construirea de locuințe 
muncitorești, realizîndu-se un nu
măr de 508 locuințe.

Sub conducerea partidului, oa
menii muncii au reușit ca într-o 
perioadă istorică scurtă să obțină 
succese care au schimbat complet 
situația social-economică a Ro*  
mîniei. în anii puterii populare 
au apărut sute de noi fabrici și 
uzine, s-au construit noi orașe mo
derne printre care putem mențio
na și tînărul nostru oraș Uricani. 
Traiul oamenilor muncii se îmbu
nătățește continuu, viața devine 
pe zi ce trece tot mai frumoasă.

N. CERBU 
directorul Băncii de investiți 

Petroșani

La abatajul frontal de pe stra 
tul 17 din sectorul I В al minei. 
Lupeni, pînă nu de mult extra-" 
gerea cărbunelui mergea destul 
de anevoios. Grosimea redusă 
(0,6—0,7 m.) a stratului făcea 
ca tăierea cărbunelui cu ciocanul 
de abataj să se realizeze cu ran
dament scăzut. Scoaterea unei 
ffșii dura uneori 8—9 schimburi. 
Producția se menținea la un ni
vel scăzut. Singura soluție pentru 
îndreptarea situației consta în 
mecanizarea tăierii.

Conducerea sectorului nu a 
stat mult pe gîndurl. Recent, în

ținutul de idei al lecțiilor și se
minariilor — cerință importantă 
a învățămîntului de partid. Mun
ca de propagandist cere pasiune 

, pentru studiu, multă inițiativă 
pentru ca lecțiile, discuțiile, con
sultațiile și convorbirile să pună 
în lumină în mod viu, convin
gător, politica partidului, sar
cinile organizațiilor de partid.

In scopul îmbunătățirii calită
ții lecțiilor și seminariilor biroul 
organizației de bază și propa
gandistul au datoria să se preo
cupe mai îndeaproape de activi
tatea- acestui cerc, să fie luate 
măsuri ca în scurt timp cursan- 
ții să-și completeze notițele. Pro
pagandistul trebuie să organizeze 
convorbiri și consultații pentru 
înțelegerea temeinică a tezelor 
de bază cuprinse în materialul 
predat, să sprijine individual pe 
fiecare cursant care întîmpină 
greutăți în însușirea lecțiilor.

Z. ȘUȘTAC

EDITURA TEHNICA 
au apărut: 

se verifică posibilitatea

posibilității conec- 
a motoarelor elec- 
în scurtcircuit, 
încheie cu o serie

Cum 
conectării la rețea a motoarelor 

electrice de scurtcircuit
de F. F. KARPOV

In carte sînt prezentate, în- 
tr-o formă accesibilă, calculele 
și explicațiile necesare pentru 
determinarea 
tării la rețea 
trice trifazate

Broșura se 
de tabele care conțin datele teh
nice ale motoarelor electrice fa
bricate în R.P.R.

Se adresază electricienilor și 
energeticienilor care se ocupă cu 
verificarea și conectarea motoa
relor electrice la rețelele electrice 
urbane sau industriale.

Cum se determină defectele 
motorului asincron

de L. B. RIVL.N
In broșură se analizează prin

cipalele defecte electrice și me
canice care se întîlnesc mai frec
vent în exploatarea motoarelor 
asincrone; de asemenea, sînt 
descrise cauzele acestor defecte 
și se indică metodele cele mai 
simple și accesibile, în 
țiile exploatării, pentru 
narea lor.

Broșura se adresează 
mentorilor care întrețin 
ploatează motoarele electrice a- 
sincrone din întreprinderile in
dustriale. Ea poate fi 
personalului care repară 
tează motoare electrice 
ne, cum și acelora care 
gătesc în vederea obținedii cali
ficării de electromontor.

utilă și 
și mon- 
asincro- 
se pre-

SMIDA BACI STA DE VORBA♦ 
*

«
•

* De o vreme încoace, Șmida-
* baci пи-și mai îndreaptă decît
* rareori pașii spre mină. Merge să
* mai simtă izul de cărbune. Nu
* s-a lăsat omul de minerit că ar
* avea vreo hibă, că-i si acum voi-
*

♦

♦

♦
*
• baci parcă tot nu-i vine însă să 
J stea acasă. Se plimbă țanțoș pe
♦

nic ca un tînăr, dar a împlinit 
jumătate de veac și de cînd cu 
vremurile astea noi, la vîrsta asta 
minerii ies la pensie. De avut are 
o pensie faină, minerească, de 
poate trăi fără griji. Lui Șmida-

mecanizarea !
frontalul de pe stratul 17 a fost 
introdusă o mașină de havat tip 
S.K.-40. Rezultatele nu au întâr
ziat să se arate. Din ziua de. 23 
februarie, de cînd a fost havată 
prima fîșie, frontaliștii din bri
gada lui Mazilu Constantin și-au 
dublat randamentul muncii. Fie
care echipă de tăiere taie în front 
loc pentru 6 grinzi în loc de 3 cit 
realizau înainte. Avansările în a- 
bataj au crescut considerabil. Fî- 
șia este scoasă acum numai în 
patru schimburi, iar producția 
saltă pe zi ce trece. ___ ___

Am plecat la vot. Ieșind dini 
căminul „7 Noiembrie* ’, construit 
în anii trecuți pentru tinerii mi
neri, privesc oi clipă pe stradă în 
jos. La cîteva sute de metri se 
înalță un alt cămin pentru tineri: 
căminul „23 August”,

Pornesc spre secția de votare. 
In dreaiptai mea pe malul sting 
al pîrîiașului ce străbate Aninoa- 
sa, apar locuințe individuale. 
Sînt locuințele minerilor Besolu 
Visaion, Nedesca Mihai, Opreai*  
nu Ioan, Op re an u Nicolae, Cos- 
tinaș loan, Nistor Gheorghe, 
construite cu sprijinul statului 
în ultimii 2—3 ani. Mai sus, pe 
stingă, o alimentară modernă. 
In afară de aceasta mal avem 
încă două în Aninoasa.

Pe strada asfaltată, trec mar 
șini. Mă apropii de centru. O 
vitrină luminată cu neon ves
tește că azi la cinematograful 
din Aninoasa rulează un film 
nou.

Mă opresc in centrul comunei. 
In fața mea se află clubul ml- 
nerilor 
dernă, 
20.000 
ani cu 
te 500 de copil ai muncitorilor 
primesc lumina științei șl cul
turii...

Apoi privirea mi se îndreaptă 
spre mină. Aici se înalță noul 
turn cu mașina de extracție al

cu o sală de cultură mo- 
o bibliotecă cu aproape 
de volume, o școală de 7 
secție maghiară unde pes-

electro- 
și ex-

condi- 
determi-

Cunoscutul miner fruntaș Velec loan de la mina Lupeni a ve
nit la vot împreună cu soția. Brigada pe care o conduce el a dat 
peste plan, în cinstea alegerilor, 110 tone de cărbune cocsificabil.

strada principală a Lonei. Cum 
nu-i aproape nimeni să nu-l cu
noască, toți îi dau binețe, apoi 
se întind la discuții. Mai deunăzi 
se întîlni cu un grup de tineri

<c£&

fercheși de parcă au fost scoși 
din cutie.

— Unde, unde voinicilor ?
— La club, Șmida-baci.
— Bravo, să știți că-mi place. 

Acolo aveți de învățat numai lu- 
cruți bune. Fanfara, corul, echi-

deschise. Depinde de gustul pe 
care-l aveți.

— Fiecare sintem tntr-o forma
ție — zise un tînăr. Acum însă 
mergem să jucăm un șah și să 
împrumutăm niște cărți, că țe cele 
de la cămin le-am citit.

— Bine faceți, mergeți. Cînd 
eram de seama voastră nu aveam 
cum pune mina pe o carte. Atunci

♦

♦
♦ . . . .
♦ ța de dansuri, brigada artistică
* de agitație vă așteaptă cu brațele
• - —

♦
♦

♦
♦♦
♦
♦

*

♦
♦
♦
♦

♦ burlacii stăteau în gazda prin pa-
* duri pline de ploșnițe. Voi fecipri-
• 

puțului „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ o bale modernă pentru mun
citori, o sală de ape] nouă. Gin- 
dul îmi zboară spre labirintul 
subteran, spre galeriile armate 
In fier și beton, luminate ca ziua 
de sute de becuri, la locomoti
vele electrice ce au luat locul 
cailor, la crațerele acționate cu 
energie electrică și la perfora
toarele pneumatice și electrice 
care înlocuiesc azi dalta și baro
sul cu care se tăia cărbunele, Ia 
mașinile de Încărcat.

Dar cite nu s-ar putea spune 
despre mina noastră, despre toa
te exploatările Văii Jiului care ' 
se modernizează In flecare zi.

Intru hotărît in secția de vo
tare, primesc buletinele, intru Tn 
cabină, votez și introduc bule
tinele in urnă.

Am votat candidaițll F.D.P.!
L-am votat pe minerul Cris- 

tea Aurel, pe cei mai vrednici 
fii ai poporului. Am votat pentru 
tot ce s-a înfăptuit în comuna 
noastră, In Valea noastră, în 
țâra noastră minunată, am vo
tat 
se 
de 
tai 
cilor mei, a eroicului nostru po
por muncitor. Am votat pentru 
viață, pentru pace.., 

ȘTEFAN POPA
Aninoasa

pentru perspectivele luminoa- 
ale zilei de mîine Înfățișate 
partidul nostru drag. Am vo- 
pentru fericirea mea, a orta-

♦ ♦ ♦ ♦ 
lor aveți un cămin ca un palat. Z 
Ehei, de aș mai fi odată tînăr s<f J 
та bucur și eu de primăvara vie- ♦ 
ții. Voi sînteți tineri. Tinere-s și*  
cartierele noi, unde astăzi mine-Z 
rii duc o viață fericită. Tinere * 
sînt cinematograful, sala de spec-*-  
tacole, așa cum sînt și minele ce * 
au fost redeschise. Pe vremea cînd J 
eram tînăr, grea mai era munca ♦ 
minerilor și amară coaja de pîine • 
pe care o cîștigam cu multă trudă. ♦ 
Roboteam din zori și pînă noap- ♦ 
tea tirtfu în bezna galeriilor, cu * 
niște unelte ca vai de lume. As-*  
tăzi mașini de încărcat, crațere și*  
cîte și mai cîte ușurează munca ♦ 
minerilor. La drept vorbind ce săZ 
vă mai spun despre ce-i nou că • 
doar îs aici sub ochii noștri, iar • 
cînd mă gîndesc la trecut, parcă*  
văd negru înainte. *

Că viața noastră e astăzi libe-Z 
ră și fericită o datorăm partidu- ♦ 
lut, regimului nostru de democra- * 
(ie populară. *

Mă bucur feciorilor. Mă bucur*  
de tinerețea și drepturile voas- * 
tre, care de cînd cu vremurile as-*  
tea noi sînt drepturi ale tuturor*  
celor ce muncesc din patria noas-*  
tră. ♦

D. CR1ȘAN î
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Viata Urca a femeilor americaneIn apropiere de Moscova se va construi 

un orășel științific
* MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite:

In apropiere de Moscova în raionul Podolsk se va construi 
5> un mare centru de învățămînt agronomic și cercetări științi- 

fice. Specialiștii dini Moscova au trecut la proiectarea acestui 
£ centru.
£ Noul orășel științific va ocupa o suprafață de 60.000 de 
& ha. Aproximativ jumătate din această suprafață este acoperită 
2, de păduri. Aceste păduri: vor forma parțial un parc natural.
к Se vor muta din Moscova în noul oraș Academia Unio-
& nială de Științe Agricole, Academia Agricolă, precum și insti- 
т tutele de cercetări științifice. Vor fi create noi instituții știin- 
£ țifice printre care un mare centru de calcul.

In apropierea orașului se vor întinde ogoarele și fermele 
g sovhozurilor specializate. Aici oamenii de știință vor face cer- 
£ cetări științifice. Sovhozurile vor fi, de asemenea, centre de 
g creștere și răspîndire a celor mai productive rase de vite și a 
к culturilor agricole care dau recolte bogate.

Populația viitorului oraș va fi de aproximativ 60.000 de 
& persoane.

Conferința anuală a „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară44 din Anglia

LONDRA 7 (Agerpres) 
Conferința anuală a „Mișcării 
pentru dezarmarea nucleară", care 
a avut loc la Londra, a adoptat 
o rezoluție în care condamnă par
ticiparea Angliei la N.A.T.O. și 
prezența bazelor americane în An
glia, Rezoluția condamnă de ase
menea declarația cu privire la po
litica în domeniul apărării, adop
tată recent de conducerea de 
dreapta a partidului laburist și de 
Congresul sindicatelor britanice, 
în contradicție cu hotărîrile con
ferinței de la Scarborough.

Generalul Nasution va vizita Australia
CANBERRA 7 (Agerpres) ~ 

TASS transmite :
La Canberra s-a anunțat oficial 

că, la invitația guvernului austra
lian, generalul Nasution, minis
trul Apărării Naționale al Indone
ziei, va face o vizită în Australia 
în luna aprilie. Mulți observatori 
pun în legătură această vizită cu 
agravarea relațiilor dintre Indo
nezia și Olanda din cauza Iria- 
nului de vest.

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

„Slăbiciunea cronică” a economiei S.U.A.
WASHINGTON 7 (Agerpres). 
La 6 martie, Walter Heller, pre

ședintele consiliului consilierilor eco
nomici ai președintelui Kennedy, 
depunind în fața Comitetului e- 
conomic mixt al Congresului ame
rican, a declarat că Statele Unite 
se găsesc în fața „problemei îndă
rătnice a depresiunii cronice și 
calea spre o redresare completă 
este lungă".

„Astăzi, a subliniat Heller^ în 
continuare economia americană are 

' de făcut față nu numai unei re
cesiuni care durează de zece luni, 
dar și unei slăbiri persistente a 
producției și folosirii brațelor de 
muncă, unei scăderi a ritmului de 
dezvoltare și unei presiuni asupra

O

•NEW YORK La 6 martie, 
șeful delegației sovietice, la cea 
de-a XV-a sesiune a adunării ge
nerale a O.N.U., A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe Râul Roa, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Cubei și a avut cu el o convor
bire. In după-amiaza zilei de 6 
martie, A. A. Gromîko s-a în- 
tîlnit și a discutat cu Nkrumah, 
președintele Ghanei.

Participanții la conferință au 
hotărît să propună partidului la
burist și Congresului sindicatelor 
britanice organizarea unei campa
nii naționale împotriva producerii 
și experimentării armei nucleare.

Collins, președintele Comitetu
lui executiv al „Mișcării pentru 
dezarmarea nucleară", a adresat 
primului ministru Macmillan ți 
președintelui Kennedy telegrame 
de protest împotriva creării bazei 
de submarine atomice de Ia Holy 
Loch.

Guvernul australian, sprijină în 
mod tacit Olanda care dorește 
să păstreze Irianul de vest ca d 
colonie a ei. In același timp în 
cercurile guvernamentale din Aus
tralia unele persoane se pronunță 
împotriva prejudicierii relațiilor 
existente cu Indonezia întrucit a- 
gravarea lor poate submina defi
nitiv prestigiul Australiei în Asia 
de sud-est.

balanței noastre internaționale de 
plăți". Heller a adăugat că din 
1955 „slăbiciunea cronică a eco
nomiei — discrepanța dintre ceea 
ce țara poate produce și ceea ce 
produce — a vădit o tendință 
îngrijorătoare de accentuare". A- 
ceasta discrepanță este evaluată 
de Heller la 30-35 miliarde do
lari sau 6-7 la sută din produc
ția globală.

Dezvăluirile criminalului de război Gerrets 
la procesul de la Tallin

TALLIN 7 (Agerpres). TASS 
transmite:

Răspunzînd la întrebările acu
zatorului public în procesul de 
la Tallin, Gerrets a mărturisit 
că în septembrie 1942 a partici
pat la asasinarea în masă a unor 
cetățeni cehoslovaci și germani, 
cei mai mulți de naționalitate 
evreiască. Asasinatele au fost 
săvîrșite în mica localitate Ka
levi-Liiva, la 30 km. de Tallin, 
de personalul lagărului „Iagala" 
și de poliția de siguranță „S.D.". 
Gerrets era pe atunci comandant 
adjunct al acestui lagăr.

Acuzatul a arătat că a fost 
numit în această funcție de că
tre Erwin Mere, fostul conducă
tor al așa-numitei poliții estone 
de siguranță, care locuiește în 
Anglia și este judecat în contu
macie.

Gerrets a arătat că lagărul 
„Iagala" a fost construit pe ba
za unui proiect al lui Mere. A- 
cesta din urmă a procedat de a-

NEW YORK 7 (Agerpres).
Esther Shields corespondenta 

agenției TASS transmite:
Numeroase femei americane nu 

știu nimic despre Ziua Interna
țională a Femeii, deși tocmai 
muncitoarele americane au insti
tuit pentru prima oară această 
zi pentru a sublinia rolul femei
lor în lupta pentru o viață mai 
bună.

Și astăzi pot fi citate numele 
multor femei americane simple 
care își consacră toate forțele 
cauzei nobile a luptei pentru pro
gres, pentru pace împotriva dis
criminării rasiale. Acum două 
săptămîni d-na Gabriel, cu fiica 
ei Yolande în vîrstă de șase ani, 
a fost invitată la o școală se
cundară din Brooklyn (statul 
New York). La o ceremonie fes
tivă elevele școlii — negre, albe, 
portoricane — au înmîna-t d-nei 
Gabriel o insignă de onoare cu 
inscripția: „Pentru lupta dv. 
curajoasă și însuflețită, în favoa
rea învățămîntului comun al ne
grilor și albilor".

In fiecare zi, îndrăzneață d-nă 
Gabriel, împreună cu Yolande, 
în văzul vecinilor rasiști care 
proferau jigniri pline de ură, a 
condus fără teamă pe fiica ei la 
școala de la New Orleans, în 
care trebuiau să învețe împreu
nă copiii albilor și ai negrilor. 
Prin aceasta ea a însuflețit pe 
alții la lupta împotriva discri 
minării rasiale.

Vilma Rudolph tînăra femeie 
neagră din Clarksville (statul 
Tennessee) de trei ori campioană 
olimpică în 1960, și-a adus de a- 
semenea o importantă contribu
ție la mișcarea împotriva discri
minării rasiale.

Numeroase femei americane 
care iau parte activă la această 
mișcare sînt deținute astăzi în 
închisori din statele sudice. Dia
na Judith Nash de la Universi
tatea din Nashville (Tennessee) 
și Ruby Doris Smith din cole- 
gjul Spelman (statul Atlanta) 
sînt două tinere femei negre ca 
re ispășesc o pedeapsă cu închi
soare pentru participarea la o 
demonstrație îtttr-un bufet din 
Rock-Hill (Carolina de Sud).

Pe lista fiicelor glorioase ale 
poporului american figurează și 
Lila Carter din Broulee (Cali
fornia) care luptă pe un alt tă-

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

Seminarul studențesc internațional 
de la Cracovia

VARȘOVIA 7 (Agerpres)
La 6 martie la Cracovia s-a 

deschis Seminarul studențesc in
ternațional în problemele coexis
tenței pașnice și dezarmării. La 
seminar participă reprezentanți ai 

semenea, la selecționarea oame
nilor âduși din Cehoslovacia. A- 
proximativ 900 de persoane, mai 
ales femei, bătrîni și copii, au 
fost trimise imediat la Kaievi- 
Liiva, Execuțiile au fost făcute 
pe baza unui plan dinainte sta
bilit.

După cum a mărturisit acuza
tul, el și Alexandr Laak, co
mandantul lagărului, au dobîn- 
dit „experiență practică" în ghe
toul dfin Riga. Laak s a spînzu- 
rat în Canada în 1960 după pu
blicarea materialelor care îl de- 
fnascau ca asasin.

Gerrets a mărturisit că lua- 
inelele, ochelarii și ceasurile vic
timelor care apoi erau dezbră
cate și trimise printre două și
ruri de gardieni spre groapă.

„Execuțiile, a arătat Gerrets 
în continuare, se făceau de di
mineață pînă seara tîrziu. Groa
pa era plină de cadavre. Cînd a 
fost astupată se mai auzeau ge
mete". Acuzatul a mărturisit că 

rîm — cel sindical. Ea este in
diană. împreună cu soțul ei și 
copilul dte opt luni ea trăiește 
într-o cocioabă înjghebată din 
seînduri și placaj. Această fami
lie de muncitori agricoli sezo
nieri s-a alăturat grevei culegă
torilor de salată din Imperial 
Valley pentru a se înscrie în sin
dicat și obține majorarea sala
riului. Lila Carter s-a declarat 
de acord atunci cînd soțul ei 
spuse: „Chiar dacă ne vor în
temnița, vom continua lupta pî- 
nă ce vom obține tin salariu din 
care să putem trăi".

Un loc de seamă printre luptă
toarele pentru pace îl ocupă Mil- 
gred Edelman care locuiește la 
Harlem, ghetoul negrilor din 
New York. Cînd vecinii ei au 
vrut să o aleagă ca membru al 
Adunării Legislative a statului, 
reacționarii din comisia electo
rală nu au permis desemnarea 
Candidaturii ei.

Alte multe femei americane 
luptă pentru pace fiind membre 
ale unor organizații cum sînt 
Liga internațională a femeilor 
pentru pace și libertate, Comite
tul național de luptă pentru o 
politică nucleară rezonabilă, Co
mitetul „Jos mîinile de pe Cu
ba", Asociația cultura-lă a femei
lor dte origină africană și ale 
altor organizații.

femeile japtaeze lipii 
lniitilH mizeriei

TOKIO 7 (Agerpres) TASS 
transmite; -,

Reprezentantele a fapte orga
nizații de femei din Japonia 
l-au vizitat la 6 martie pe pri
mul ministru Ikeda și au Cerut 
adoptarea de către guvern a 
unor măsuri urgente împotriva 
creșterii continue a prețurilor 
produselor alimentare și a spo
ririi taxelor pentru serviciile co
munale. Femeile au cerut de a- 
semenea revizuirea proiectului 
guvernamental de buget pe noul 
an financiar. In cursul convorbi
rii premierul Ikeda a fost nevoit 
să recunoască existența unei deo
sebiri între datele statistice ale 
guvernului și adevărata stare de 
lucruri.

organizațiilor de tineret din țări
le Europei, Asiei, Africii și 
Americii Latine.

După cum transmite agenția 
PA.P. seminarul își va continua 
lucrările pînă la 11 martie.

a tras personal cu revolverul în 
direcția vocilor.

Acuzatul a arătat că el „a fost 
nevoit să recurgă la forță îm
potriva unui preot care refuza
se să-și predea crucea de aur. 
După cît se pare, vroia să moa
ră cu crucea, dar i-am smuls-o".

Potrivit mărturisirilor acuza
tului în aceleași condiții au fost 
împușcate și victimele adtise cu 
un al doilea eșalon, sosit din 
Berlin. In afară de aceasta. Ia 
Kalevi-Liiva au fost execțltați în 
anii 1942—1943 deținuți bolnavi 
din lagărul „Iagala". La aceste 
execuții a luat parte și Gerrets.

In ședința din 6 martie a pro
cesului, acuzatul Viik a mărtu
risit că, în calitate de gardian 
al lagărului „Iagala" a ucis per
sonal la Kalevi-Liiva în septem
brie 1942 un grup de copii ți
gani în vîrstă de 3—5 ani. După 
cum a declarat Viik, el a asistat 
la alte trei execuții dar nu a 
participat personal la ele.

• PUBLICITATE
■■■■■■■• •■■«■■•••««■«•«■■a■ s Teatrul de stat j
I „Valea Jiului” 

prezintă în premieră 
sîmbătă 11

g și duminică 12 martie 1961
I „ECOUL ÎNDEPĂRTAT"
! dramă în 3 acte, 4 tablouri 

de Sava Goiovaniskii 
Regia artistică: 

Ion Petrovlci 
Scenografia:

Ol ga Lupu-Scorțeanu 
Muzica de scenă:

■ P. Ciorgoveanu
! In distribuție: Ana Colda,
S Gh. Iordănescu, Elisabeta
■ Belba, Alex. Zecu, Nicoleta 
; Oancea, Stela Popescu,

Ștefan Iliescu

ÎNTREPRINDEREA 
COMUNALĂ 

ORĂȘENEASCA 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul so
cialist și particular lucrări 
noi și de reparații la insta
lațiile interioare de apă, ca
nal și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului. 

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata 
în rate lunare.

■!
:: I. C. R. A. i
»l

ii FILIALA PETROȘANI 1
:: 
:t ANGAJEAZĂ: 1•
ii — 1 voiajor comercial ia î
■ 1 Petroșani. >
• i 
» — 1 voiajor сотпетсіаі la l
■1 tl ■ « Lupeni. î
1 — 1 șef secție ia Petroșani.
I
1 Cei interesați se vor pre î
i zenta la conducerea filialei !

l.C.R.A. Petroșani, strada !)
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 102. i
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PR08RAM DE RADIO
9 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților na
ționale, 9,30 Vreau să știu, 10,15 
Muzică de estradă, 11,03 Tineri 
interpreți de muzică populară 
romînească, 12,00 Colocviu des
pre calitate (reportaj), 13,05 Mu
zică simfonică, 14,30 Muzică u- 
șoară de Npru Demetriad și Mișu 
Iancu, 15,45 Concert distractiv, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Tinerețea ne e dragă (reluare), 
19,05 Tribuna Radio, 19,20 Cîn- 
tece din folclorul nou și jocuri 
populare romînești, 19,45 Transi- 
misie din Studioul de. concerte 
a concertului orchestrei simfoni
ce a Râdioteleviziunii. PROGRA
MUL II. 14,30 De toate pentru 
toți (reluare), 15,00 Muzică u- 
șoară, 16,30 Muzică simfonică, 
17,00 Cîntă formațiile de muzi
că ușoară copduse de Jean Io- 
nescu și Imre Alexandru, 18,05 
Fragmente din opera „Cavaleria 
rusticană" de Mascagni, 18,45 
Să învățăm limba rusă cîntînd, 
19,50 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 20,30 Evocare litera
ră : Taras Șevcenko, 21,15 Con
cert de muzică ușoară, 21,45 
Părinți și copii.

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

CINEMATOGRAFE
9 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Rosemarie; AL. SAHIA: 
De la Apenini la Anzi; ANINOA*  
SA : Steaua tăcerii; VULCAN : 
Ieri și azi; LUPENI: Steaua tă
cerii; UR1CANI: Blană de vizon.

* LONDRA După cum rela
tează agenția Reuter, guvernul 
Sudanului a hotărît să retragă 
contingentul sudanez care face parte 
din efectivul trupelor O.N.U. în 
Congo.
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