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Minerii de

Începînd cu schimbul 
III de ieri, 25 martie, mi
nerii vulcăneni dau cărbu
ne în contul trimestrului 
II al anului. Mobilizați de 
exemplul celor mai buni 
dintre ei — membrii și 
candidații de partid — 
minerii sectoarelor minei 
Vulcan au obținut în fie
care lună succese de sea
mă în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de pro
ducție. Ip perioada care a 
trecut din martie colecti
vul de la Vulcan și-a de
pășit planul la cărbune cu

. .Muncitorii forestieri de la Roșia

sea- 
me-

la Vulcan
peste 2.250 tone pe 
ma unui randament 
diu ân jurul la o tonă de
cărbune. în cursul trimes
trului I al anului, mine- 
rii\ de la Vulcan s-au re
marcat în deosebi prin ac
țiunea lor hotărită pentru 
reducerea prețului de cost. 
Obținînd lună'de lună în
semnate economii la mate
riale, energie electrică, bo
nificații Ia calitatea căr
bunelui livrat, minerii de 
la Vulcan au redus pre
țul de cost al producției 
brute în trimestrul I cu 
peste 230.000 lei.

•-Întrecîndu-se cu entu
ziasm, în întîmpinarea a 
40 de ani de la înființa- 

» rea P.C.R., colectivul de
,<* muncitori forestieri din

cadrul sectorului Roșia, a 
reușit să realizeze planul 
de producție, la toate sor
timentele cu 10 zile îna
inte de termen. La sorti
mentul lemn lucru fag 
muncitorii de aici au dat 
peste plan 559 m.c.

Printr-o sortare judi
cioasă, indicele de utili
zare a masei lemnoase la 
fag a crescut pe primele 
două, luni la 60 la sută,

cifră care reprezintă an
gajamentul sectorului pen
tru anul 1961.

Cojitul mecanic al celu
lozei fag pentru export 
in depozitul final Petro
șani, a permis depășirea 
planului la acest sortiment 
cu 373 m.c., iar prin in
troducerea încărcătoare
lor mecanice T.L.F. 5 
pentru sortimentele de 
lemn despicat, munca în
cărcătorilor din depozit 
este mult ușurată.

GH. 1ENC1U 
corespondent

к Gateriștii de la Lonea
Colectivul de muncitori 

$i tehnicieni de lai gaterul 
2-—3 Lonea, ce aparține 
I. F. Petroșani, a anali
zat recent într-o ședință 
modul în care și-au în- 

, ,7deplinit sarcinile de plan. 
». £u acest prilej a reieșit
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Succese ale minerilor 
din Lupeni

că sarcinile trimestriale 
de plan au fost realizate 
în două luni și jumătate. 
De la data de 15 martie 
harnicul colectiv lucrează 
în contul trimestrului II.

In aceste zile care au 
mai rămas pînă la sfîrși

tul lunii acest 
mic dar harnic 
colectiv s-a an
gajat să dea 450 
m.c. cherestea în 
contul trimes
trului II.

O. FIȚA 
corespondent

Au trecut puține 
zile de cînd mine
rii de la Lupeni 
au răspuns che
mării partidului 
cu angajamente 
mobilizatoare în 
cinstea aniversării

a 40 de ani de la înființarea Par
tidului Comunist din Romînia. Ul
timele zile de muncă arată prin 
rezultatele obținute că minerii lu- 
peneni se țin de cuvînt. în fiecare 
zi sarcina de plan a fost depășită 
cu 190—760 tone de cărbune coc- 
sificabiL Acum minerii de la Lu
peni au un plus față de planul 
la zi de peste 3100 tone de căr
bune. în perioada 20—24 martie 
toate colectivele sectoarelor pro
ductive și-au depășit sarcinile de 
plan. Cele mai de seamă rezultate 
le-au obținut minerii sectorului II, 
îndeosebi cei din brigăzile conduse 
de Nagy Andrei și Popa loan, 
care și-au depășit planul în aceas
tă perioadă în total cu 564 tone 
de cărbune. însemnate depășiri de 
plan au obținut și colectivele sec
toarelor I B, III, IV A, colective 
care au dat peste plan 128—291 
tone de cărbune.

Ceea ce se remarcă în munca 
din ultimele zile a minerilor de la 
Lupeni este lupta lor hotărită pen
tru creșterea randamentelor. Ast
fel, dacă în ziua de 
pe mină s-a muncit cu 
ment mediu în jurul a 
pe post, în ziua de 23
obținut , cîte 1,134 tone de cărbune 
în medie de fiecare post prestat la 
producție.

20 martie 
un randa- 
1,040 tone 
martie s-a

»

!>

<[

l[

Angajamente — realizări
In cinstea celei 

de-a 40-a aniver
sări de la înfiin
țarea P.C.R., co
lectivul sectorului 
I de la mina Pe
trila s-a angajat 
ca pînă la 8 maii

5500 tone de cărbune 
De asemenea, pe lîn-

să extragă 
peste plan, 
gă cele 221.585 lei economii rea
lizate în luna ianuarie și februa
rie să mai obțină economii în 
valoare de 20.000 lei, să reducă 
conținutul de cenușă cu 1 la sută.

In primele două decade ale 
lunii martie, colectivul sectorului 
I a obținut o realizare de plan 
de 133 la suta la cărbune, iar 
la pregătiri planul a fost depă
șit cu 55,7 m. liniari.

La obținerea acestor succese 
și-au adus aportul brigăzile con
duse de Cucoș Gheorghe care a 
dat pînă la sfîrșitul decadei a 
doua din luna martie 283 tone 
de cărbune 
Ioan care a 
bune peste 
ghe și alții.

peste plan, Demeter 
dat 199 tone 
plan, Neagu

Cărbune

de căr- 
Gfaeor-

dat în 
cărbune

succese

mult și bun
Succese frumoa

se a obținut în 
primele două de
cade ale lunii 
martie și colecti
vul sectorului 11 
de la mina Petri
la care a

acest timp 1049 tone de 
peste plan.

La obținerea acestor 
au contribuit brigăzile lui Cris-
tea Nicolae care a dat în luna a- 
ceasta 335 tone de cărbune peste 
plan, Michiev Gheorghe, Sidorov 
Va sile și altele. Toate brigăzile 
de mineri de la sectorul II dau 
zi de zi cărbune de bună cali
tate, dînd o atenție deosebită a- 
legerii șistului în abataje, ac
țiune la care iau parte atît mi
nerii, vagonetarii de la rol, cît 
și mecanicii de crațer.

Minerii din brigada condusă de Tucaciuc Mihai de la sectorul Iii al minei 
Vulcani luptă cui însuflețire pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de producție. 
Depășind randamentul planificat cu 330 kg. de cărbune pe post ei au extras în a- 
ceastă lună peste 61 tone de cărbune in plus de plan.

IN CLIȘEU : Schimbul condus de minerul Rusu Gheorghe din brigada lui Tn- 
caciuc Mihai.
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E sîmbătă după-amiază. La 
căminul cultural din Baniță 
s-au strînis mai mulți oameni, 
țărani muncitori din comună și 
din cătunele învecinate. Din 
timp, ei au fost anunțați că la 
căminul lor va sosi o brigadă 
științifică a S.R,S.C,.-ului care 
le va răspunde la întrebările pe 
care ei le trimiseseră cu cîteva 
zile înainte.

Celor J5 întrebări pe care ță 
rănii le trimiseseră înainte li 
s-au mai alăturat și altele noi 
care s-au pus pe loc în sală. 
Pe Jitea Petru, muncitor la ca
riera din Banița l-a interesat 
în mod special calcarul. Răs
punsul la întrebarea pusă „Ce 
rol are calcarul trimis de ex
ploatarea minieră Banița lai 
combinatul din Hunedoara și 
dacă poate fi înlocuit' cu alt 
material ?“ l-a mulțumit pe de
plin.
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Pe alții însă, cum e bătrinul j 
oica I. din Peștera Boli l-a ț 
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Stoica І. din Peștera Boli l-a 
interesat felul cum se poate 
trata reumatismul, bolile sto
macale sau pulmonare. La toa
te acestea dr. Georgescu Ale
xandra i-a răspuns clar dîndui- 
le bineînțeles 
de prevenire 
tor boli.

La plecare 
din Banița au mulțumit celor 
care s-au deplasat în comuna . 
lor pentru a-i ajuta să cunoas- * 
că atitea lucruri noi, rugîndu-i t 
să mai vină și altădată.

și sfaturi practice 
și tratare a aces-

țăranii muncitori

Oameni care nu știu 
ce înseamnă rebutul

Normatorul sectorului e vesel. Are de ce. Nici 
la ultima preluare nu a fost nevoit să rebutteze 
nici un metru de lucrare minieră. Peste tot, la 
toate locurile de muncă ale sectorului s-a muncit 
mult, cu spor și s'-а făcut numai lucru de calitate.

— La minerii noștri s-a înrădăcinat tradiția ca 
orice lucru să fie făcut cum trebuie, să fie adică 
la un nivel tehnic și calitativ corespunzător, a- 
firmă șeful sectorului de investiții de la mina Pe- 
trila, inginerul Schretter Carol. De altfel, pentru 
acest fapt, ca și pentru succesele obținute în în
deplinirea celorlalți indici de plan, colectivul nos
tru este primul colectiv de investiții' din Valea 
Jiului distins cu drapelul de colectiv fruntaș în 
întrecerea socialistă în ramura investițiilor mi
niere.

Bucuria normatorului, care nu are ce rebuta, 
mîndria șefului de sector sînt pe dfeplin justifi
cate Lucrări miniere, trainice, durabile, bine exe
cutate, prin aceasta putem caracteriza munca bri
găzilor de investiții de la mina Petrila. Minerii 
de aici, cei care deschid drumul spre noi rezerve 
de cărbune la orizontul 14 al minei, știu că lu
crările lor trebuie să dureze ani de zile și de aceea 
le execută în deplină conformitate cu monografiile 
de armare. Buna calitate a lucrărilor lor este 
dată atît de calificarea înaltă a 
de bogata înzestrare tehnică pe 
Brigada lui Tătaru Petru, care 
dublă la puțul 13 а avansat în
m., ajutată fiind de o bandă reîncărcătoare, care 
a permis minerilor să obțină pînă la 3 m. ga
lerie în unele zile La fel, brigada lui Băbuț Con
stantin a avansat în februarie 50 m. în galeria 
dublă de legătură cu sectorul I, pe seama depă
șirii substanțiale a randamentului planificat. Lu
cru de bună calitate execută și minerii din bri
găzile conduse de Fleșcan Constantin, Somogyi 
Iuliu, Toth Geza. La săparea galeriei de circuit 

la puțul centru, orizontul 14, se 
aplică metoda de săpare: direct 
la profilul de betonare. Brigada 
lui Somogyi Iuliu a însușit a- 
cest procedeu de la minerii sec
torului dte investiții de la mina 
Vulcan

ing. GH. DUMITRESCU

minerilor cît și 
care o folosesc, 
sapă o galerie 
februarie cu 47

______ ___ ____ iobagilor de odi
nioară au început 
să aibă deprinderi 
noi. Lucrează 

în mină, conducînd cu pricepere 
în subteran mașini de încărcat, 
îndrumînd pe galeriile noii mine 
locomotive electrice. După-amiază, 1 
participă la repetițiile formațiile 
artistice, se duc la colțul roșu sau ( 
la cinematograf, învață la școala , 
medie serală...___________________ <

Numărul urmașilor lui Uric ca- 1 
re se mai ocupă agi cu păștoritul 1 
este mic; abia 10 la sută. Res- 
tul sînt muncitori la mină. An 
de an crește numărul celor care 
se califică în diferite meserii. In 
anul în curs se vor cheltui pentru 
calificarea muncitorilor 451.000 
lei.

Datorită regimului democrat- 
popular, Uricariii de azi înflorește 
o viață plină de lumină, la cate 
nu ar fi ajuns nici măcar cu gîn- 
dul vreodată foștii robi fugiți de 
pe moșiile lui' Kendefyi.

Anii viitori vor aduce o și mai 
mare înflorire a acestor melea
guri, odinioară sălbatice. Produc
ția minei se va dubla, prin mo
dernizarea ei totală. Aici va in
tra în curînd în funcțiune un nou 
complex industrial, ceea ce va 
face ca patriei să i se dea toț mai 
mult cărbune cocsifîcabil, mai ief
tin și mai de calitate.

I. STRAUȚ

URMAȘII LUI URICiLa curmătura 
dintre culmile 
munților Coarne
le, Siglăul Mic 
și Siglăul Mare, mai la vale de
izvoarele fiului de Vest, țîșnește 
puternic o vînă groasă de apă 
pe un pat de piatră neagră, ca de 
smoală. Locului ii zice Izvorul 
negru, pîrîului zvăpăiat ce-și 
croiește drum la vale — Balo- 
mir, iar- uriașul uluc natural să
pat între costișele printre care 
curge apa — Valea Ursască. Ba- 
lomir zice-se c-a fost, un vînător, 
care a pătruns primul în aceste 
meleaguri acum cîteva sute de 
ani, prin codrii sălbatici, din care 
nu se mai văd azi de cît urme. 
Acesta a dat numele văii, după 
numărul mare de urși cu care a 
avut de furcă. Primii locuitori 
au fost o mină de robi fugiți de 
groaza birurilor peste munții Re
tezatului, de pe moșia grofului 
Kendefyi tocmai din țara Hațe
gului, din satul Uric-Hobița. Fa 
au făcut primele colibe în aceste 
locuri, pentru ei și vitele pe care 
le creșteau', iar sălașul astfel 

încropit, l-au denumit Uricani. 
Viața acestea oameni era cum nu 
se poate mai grea și doar teama 
de stăpînire și nădejdea unor zile 
mai bune, îi opreau să nu pără
sească aceste locuri.

Nădejdea nu le-a fost zadarni
că. Ea s-a realizat în zilele

noastre, cînd viața nouă a început 
să înflorească și în casele nepo
ților foștilor iobagi prigoniți de. 
oamenii grofilor.

Pe Valea Ursască, oamenii' zi
lelor noastre au adus mașini mo
derne, au ridicat construcții, au 
început să scormonească mătun-

ooooooooooooeooocecoocooecceeoaxx
DIN CARNETUL

SCRIITORULUI

tailele pămîntului pentru a scoate 
la lumină cărbunele.

Nu departe de Valea Ursască 
se aflau alte locuri sărace denu
mite Șerponi și Așchioara, ur.de 
păcurarii, urmași ai lui Uric, iși 
aveau înălțate doar в colibe de 

.lemn. Odată ci noile rinduieli, 
aici s-a ridicat in ctțiva ani un 
adevărat orășel pentru muncitori,' 
cuprinzînd 41 blocuri moderne 
cu 950 apartamente și 74 case in 
dividuale. S-au construit străzi 
betonate, magazine, farmacie, 
școală elementară și medie sera
lă, frecventate de aproape 700 

, elevi, un cinematograf cu 500 lo
curi, . cantină — un restaurant, 
colț "roșu și bibliotecă. Nepoții
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(Continuare în pag. 3-a)
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Fier vechi ofelarilor
De la începutul anului și pînă 

în prezent, ceferiștii din complexul 
C..F.R. - 
lecteze 
titatea 
vechi.

Cele 
fost obținute de harnicii muncitori 
de la secția L. 5, care au predat 
pînă în prezent aproape 190.000 
kg. fier vechi, 
ne, depoul de 
lierul de zonă.

Petroșani au reușit să co
și să trimită oțelarilor can- 
de 255.000 kg. de fier

mai frumoase rezultate au

urmează în ordi- 
locomotive și ate-

I. CRIȘAN 
corespondent

în U. R. S. S. 
a fost lansată 
cea de-a cincea 
navă satelit.

(în pagina IV-a)
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2 STEAGUL ROȘU

TOALETA DE DOINĂ VAD Ă 
a CARTIERULUI

888 de apartamente construite in dțiva ani, pe un teren de 
aproximativ 0,3 km. p. în afară de brice stil arhitectonic și de 
așezare, numai aceste cifre pot da imaginea marelui cartier Gh. 
Dimitrov din Petroșani, construit pentru oamenii muncii cu cițiva 
ani în urmă. Este ușor de înțeles în același timp ce sume imense 
de bani s-an investit ca pe un loc viran să se ridice un adevărat 
oraș, cu blocuri cu trei etaje, cu străzii pavate cu ciment, cu ron
duri de flori.

în aceste locuințe, aproape 1000 de familii de muncitori au 
la dirpezifte un confort minunat: fiecare apartament are baie, bu
cătărie, sufragerie iar în cartier sînt deschise unități de farmacie, 
alimentare, carne, frizerie, legume și fructe.

Alături de mărirea salariilor, reducerea impozitelor și redu
cerea de prețuri, aceste condiții de locuit întruchipează traiul 
din ce în ce mai îmbelșugat al celor ce muncesc. Cei mai mulți 
locatari înțeleg toate acestea, și, mai cu seamă acum în prag de 
primăvară, se străduiesc să răspundă grijii partidului și guvernului 
pentru condițiile create, prin acțiuni însuflețite de întreținere și 
înfrumusețare a cartierului în care trăiesc.

Prezentăm în pagina de față cîteva aspecte din activitatea lo
catarilor cartierului Gb. 
pragul primăverii.

ăr

DIN MUNCA
Experiența a arătat că 

unde responsabilul de scară și-a 
înțeles rolul său, a știut să or
ganizeze munca, să mobilizeze pe 
toți locatarii, problemele ridica
te de conviețuirea locatarilor în 
blocuri au fost ușor rezolvate. 
Majoritatea responsabililor, aju
tați de locatari, se străduiesc să 
mențină curățenia scărilor, să le 
împodobească cît mai frumos, în 
bloc să asigure liniștea și buna 
înțelegere. Cei mai mulți acordă 
o deosebită atenție și spălătorii
lor șî uscătoriilor de la subsol, 
acoperișurilor blocurilor, burla
nelor, geamurilor etc. Ei sînt un 
mare sprijin al I.L.L.-ului deoa
rece sesizează cu promptitudine
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copii care nu conte- 
seara tîrziu. Intr-a 
joi, am numărați în 
1 (blocurile 15—17) 
de la 1 la 7 ani ju- 

grupuri mai mari sau

Be dimineața pina seara
De dimineața pînă seara stră

zile cartierului sînt străbătute de 
la un capăt la altul de larma 
jocului de 
nește pînă 
singură zi, 
incinta nr. 
43 de copii 
cîndu-se în _ 
mai mici. Pentru locuitorii car
tierului a devenit o problemă se
rioasă hacul unde să se poată 
■juca liniștiți copiii. Este adevă
rat că I.L.U.tul a făcut leagăne 
și Solare cu nisip. Dar cu aceas
ta problema nu este încă rezol
vată. Mail întîi aceste locuri nu 
sînt bine îngrijite din punct de 
vedere igienic. Apoi gălăgia ma-. 
re făcută de copii deranjează pe' 
cei ce doresc să se odihnească 
după o zi de muncă. Și încă 
ceva: nu odată s-a văzut că în 
joaca lor copiii să spargă gea
muri, să strice burlane, să trîn- 
tească ușile. Iată de ce tuturor 
locatarilor 1І se adresează un apel 
călduros pentru ca încă dte pe a- 
oum să pornească la acțiuni ho- 
tărîte pentru amenajarea terenu
lui din spatele cartierului în 
grădini și terenuri de joacă pen
tru copii. In felul acesta se vor 
simți* la fel de bine și copiii în 
Joaca lor șî părinții în orele li
bere. ai celor mai f rumoase scăriResponsabili

MIHUȚ IRINA 
scara 1. Ыос 15

MATEI IOLANDA 
scara 6, Ыос 17

KISS STANCUȚA 
scara 1, Ыос 17

MIHUȚ ALEXANDRU
scara 4, Ыос 15

вам ее woo м eevooooo*

SZKOUPI VINCENȚIU 
scara 1, Ыос 23

Dimitrov din Petroșani desfășurată în
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RESPONSABILILOR
acolo orice defecțiune care, neglijată, 

ar aduce pagube mari. Iată de 
pildă ce propun responsabilii de 
scări: motoarele, cazarjele și în
treagă instalație de la spălătorii 
și uscătorii (cu excepția blocuri
lor cu încălzire centrală) stau 
nefolosite, ruginind, risipindu-se 
astfel zeci de mii dte lei, să fie 
puse în funcțiune; referatele în
tocmite de administratorul blo
curilor pentru unele reparații să 
fie rezolvate cît mai urgent; da
că toate scările s-au zugrăvit e 
absolut necesară repararea aco
perișurilor deoarece primele ploi 
vor deteriora pereții fiind astfel 
necesare noi zugrăveli. Respon
sabilii de scări vor trebui să du
că o muncă susținută cu loca
tarii pentru a-i face să înțeleagă 
că țarcurile de beton construite 
în incintele blocurilor au un scop 
precis și anume: fiecare locatar 
va duce lada sau găleata cu re-1 
ziduri în aceste țarcuri pentru 
ca de aici să fie ridicate de ma
șina I.C.O. Trebuie însă preci
zat să nu se mai arunce rezidu- 
rile din găleți în țarcuri cum se 
mai întîmplă acum, ci să se lase 
lada sau găleata cu totul. A- 
ceasta ar contribui la păstrarea 
curățeniei în cartier.

—1  ■ .v.=a ««

CONTRIBUȚIA I. L. L. ȘI I. C. O
Dacă pînă mai anul trecut 

I.L.L. și I.C.O. răspundeau cu 
foarte mare întirziere sau... tăcere 
la sesizările locatarilor se poate 
spune că în prezent serviciul lor 
a devenit mult mai operativ. Mai 
mult chiar, în această primăvară 
și în cartierul Gb. Dimitrov au 
fost zugrăvite și vopsite toate ca
sele scărilor, adică 22.600 m.
ceea ce a costat peste 30.000 lei. 
De cîteva zile au început lucrările 
pentru zugrăvirea exterioară a blo
curilor în culori atrăgătoare (frez 
și vernil) într-o alternanță plăcută.

P-
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Ce propun grupele 
de partid

După cum se știe în fiecare 
cartier, pe străzi, pe blocuri au 
luat ființă grupe de partid cu 
scopul de a se canaliza activita
tea comuniștilor în cartiere, pen
tru ca în mod organizat ei să 
fie motorul tuturor acțiunilor de 
întreținere și înfrumusețare a 
cartierului. Discutînd cu cîțiva 
responsabili de grupe de partid 
din cartierul Gh. Dimitrov am 
însemnat următoarele propuneri 
făcute de ei: Să se instaleze, 
dacă nu în fiecare bloc cel puțin 
în fiecare incintă, o gazetă de 
perete la care sa se pună articole 
$i caricaturi; constructorii să 
tencuiască blocurile 19 $i 20 sin
gurele din cartier rămase neten- 
cuite; I.C.O. să pună la dispo
ziția locatarilor puteți care st 
fie plantați prin muncă volunta
ră de către locatari în tot car
tierul ; depozitul de materiale 
al constructorilor situat între in
cintele li și 111 să fie bine gos
podărit și îngrădit deoarece fia
rele, butoaiele, resturile de mar 
terialc aruncate de-a valma dau 
un aspect urît cartierului; I.C.O. 
să organizeze o întrecere pe blo
curi privind amenajarea terenu
lui viran din spatele cartierului 
(în spre linia ferată) care poa
te fi transformat în spații verzi 
și în terenuri de joacă pentru 
copii; I.L.L. și I.C.O. să con
voace în scurt timp toți respon
sabilii de scări pentru a stabili 
un plan comun în vederea lucră
rilor de primăvară; 
țieze prin anumite 
metode evidențierea 
harnici gospodari.

Aceste constatări 
de partid sînt valabile și pentru 
celelalte cartiere de blocuri din 
Valea Jiului. S-ar putea deci or
ganiza o întrecere pe întreaga 
Vale a Jiului cu tema: „Cel mai 
frumos cartier".

să se - inJ- 
mijloace șl 

celor mai

ale grupelor

Au fost reparate ușile, acoperișuri
le, jgheaburile, s-au făcut reparații 
instalațiilor sanitare. De aseme
nea, I.C.O. a organizat în ultimul 
timp mult mai bine ridicarea re
zid urilor menajere, întreruperile de 
curent și apă fiind din ce în ce 
mai rare.

In raidul nostru ne-am interesat 
desigur la I.L.L. și de numele ce
lor mai harnici zugravi, instalatori, 
vopsitori’ pe care îi redăm mai 
jos : Gaboș Dionisie, Matyuș Ca
rol, Fulop Andrei, Salai Eduard, 
Nyulas Goloman.

De cîteva zile în cartierul Gh. Dimitrov au apărut din nou 
schelele, îmbrăcînd blocurile, deși construcția lor s-a terminat de 
mult. Locatarii au înțeles însă curînd că I.L.L.-ul a pornit odată 
cu ei și cu primăvara la acțiunea de înfrumusețate a cartierului: i
zugrăvirea exterioară, în culori, a tuturor blocurilor. IN C.LIȘEU: 
Iată cît de frumos arată blocul 15 primul asupra căruia se execută 
lucrările de zugrăvire exterioară.

--------------------Q.

Hârnklc de adcvârețl gospodari
Străbătînd un cartier îți atrage 

atenția prima dată felul în care 
sînt întreținute străzile, fațadele 
blocurilor și gardurile: Nu-i nevoie 
deci să intri în casele oamenilor 
pentru a înțelege ce fel de gospo
dari locuiesc în acel cartier. Prima 
temă a raidului nostru anchetă este 
deci...

Curățenia — carte 
de vizită

cînd nu s-a dat o bătălie 
mare pentru curățenie în 
ca în această primăvară.

Nici 
atît de 
cartier 
Deocamdată se lucrează intens nu
mai în apartamente și pe casele 
scărilor. Gospodarii din cartierul 
Gh. Dimitrov vor porni cu sigu
ranță, în curînd bătălia și pentru 
curățenie în incintele blocurilor.

Adevărul e că 
cu fiecare an cum 
bine în blocuri, 
I.L.L.-ul învață să 
rile, 9ă facă viața 
mai plăcută. Deși, în această pri
măvară, nu au apărut decît doar 
cîteva afișe care anunță întrecerea 
organizată de I.L.L. între locatari 
pentru cea mai frumoasă scară, 
pentru liniștea și curățenia aparta
mentelor, totuși aproape pe toa
te scările cartietului (73 la nu
măr) se simte febra întrecerii. Es
te o adevărată plăcere să privești 
scările 1 (blocul 15), 6 (blocul 17), 
6 (blocul 16) și mai ales cele din 
blocurile 23, 24. Pe aceste scări 
au apărut adevărate fotomontaje 
cuprinzînd tablouri alese cu gust, 
adevărate sere de flori de parcă 
și aerul este primenit. Dar în pri- 
v;nța curățeniei mai sînt încă mul
te de făcut. Aproape pe fiecare 
scară, chiar și în cele fruntașe 
există cîte un locatar care se încă- 
pățînează să nu sprijine acțiunea 
de curățenie. I.L.L.-ul ar trebui să 
treacă la unele măsuri împotriva 
celor care cu toate că li s-a spus 
de zeci de ori, continuă să scutu

oamenii învață 
să trăiască mai 
cu fiecare an 
întrețină blocu- 
locatarilor cit

4

re. preșurile pe scări sau pe fereas
tră, aruncă hîrtii și gunoaie peste 
tot, și mai ales nu contribuie cu 
nimic la păstrarea curățeniei.

De ce vrem liniște ?

Gospodinele întrebate de ce vor" 
liniște au răspuns fără excepție : 
liniștea înseamnă civilizație, în
seamnă respect pentru vecin, pen
tru tine însuți, înseamnă sănătate. 
Și au desigur perfectă dreptate. La 
prima vedere este un fapt mărunt 
dar dacă lucrezi în schimbul III 
și numai la o jumătate de oră 
după ce te-ai culcat, cineva trin- 
tește ușa cu toată puterea sau vrea 
să asculte radio stînd în bucătărie, 
nu ți se pâre un fapt atît de mă
runt. Și apoi gospodinele au drep
tate și pentru că liniștea înseamnă 
sănătate.

Mai este și problema radioului 
în orele tîrzii de noapte. Se mai 
găsesc și acum locatari care orga
nizează „ore de muzică“ în noap
te, fără a ține cont că ceasul a- 
rată... 23, 24. Iar când e vorba de 
vreo onomastică, aniversare, gălă
gia și tropăiturile nu încetează pî
nă la ziuă.

Oare odihna vecinilor nu pon
tează ?

Ți-e mai mare dragai/

Ce păcat că blocurile 23, 24, 25 
au fost construite la extremitatea 
nordică a cartierului și nu la in
trarea în cartier pe unde trec toți 
locatarii. In felul acesta locuitorii 
cartierului Gh. Dimitrov ar vedea 
că în incinta acestor blocuri, au 
apărut ronduri în care au 
fost deja sădiți ghiocei. Aninose- 
nii, locuitorii acestor blocuri au 
devenit pe drept cuvînt exemple 
pentru hărnicia lor. In nici un alt 
bloc curățeniei, liniștei și amena
jării incintelor nu li se dau atîta 
atenție ca aici. Pentru că nu-i 
chiar greu de făcut un drum pînă 
la aceste trei blocuri, iar nouă 
ne-ar trebui prea mult spațiu 
tru a descrie felul în care 
întreținute, invităm locuitorii 
tierului să facă o plimbare 
la aceste blocuri și o să le 
mai mare dragul.

pen- 
sint 
car- 
pină 
fie...
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fiecare
ajep-

poate 
perete

ÎN URMA VIEȚII
Pr.mre nume, oasele forme ale 

muncii politice de n.a.ă, gazeta 
de perete ocupă un loc de frunte, 
tda servește la educarea politică a 
oamenilor muncii, la mobilizarea 
acestora le înaeplim ea sarcinilor 
ce stau în fața întregului colectiv.

Atunci cînd oglindește cele mai 
importante probleme la Ordinea 
Zilei, gazeta de perete își îndepli
nește rolul de propagandist, agi
tator și organizator colectiv. O 
astșel de activitate depinde de ac
tivitatea colectivului de redacție. 
Cînd acest colectiv, conștient de 
sarcinile ce-i revin se străduiește 
să prezinte oamenilor muncii cele 
mai actuale probleme, 
nouă ediție a gazetei este 
tată cu interes.

Dar ce fel de interes 
stîrni, de pildă, gazeta de 
de la mina Cimpa 1 ?

Deși instalată in cel mai aglo
merat punct al Cimpei, oamenii 
trec pe lingă gazetă fără să se 
oprească. Mereu aceleași fotogra
fii decolorate, însoțite de trei ar
ticole scrise cu 8 luni în urmă.

Tovarăfii din colectivul aces
tei gazete (Ignat Gbeorgbe, Tu
nase E„ Lăcătuș l., Farkaș 1. fi 
lacob 1.) deși trec zilnic pe lingă 
gazetă au uitat o sarcină de răs
pundere și nu iau nici o măsură 
pentru schimbarea articolelor.

in aceeași situație se află și ga
zeta sectorului C.F.l. Lonea. De 
la distanță are un aspect atractiv 

ц dar cînd te apropii de ea ai o 
'■ surpriză neplăcută. In loc să vezi 

articole de actualitate, ea îți oferă 
acum in luna mărțișorului, trei ar
ticole îngălbenite scrise în vara 
anului 1960.

Desigur că neglijența celor două 
colective de redacție nu poate 
găsi nici o motivare. Tovarășii din 
colectiv se complac în această si
tuație de multe luni.

Ce părere au despre acest lu
cru organizațiile de bază care răs
pund de aceste gazete?

B. TRAIAN

de
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Procurafi-vă de la „Librăria noastră"

de 100 și 200 lei
Plata cărților în 4 rate

— Ingineri energeticieni cu stagiu în funcție 3 ani, 
salarii între 1850—2250.

Doritorii se vor prezent» cu diploma de studii șl actul 
vechime personal la serviciul cadre al întreprinderii.
— Sudori calificați;
— Mecanici.

‘S *7 •.aăLZZZZ»***

BIBLIOTECI PERSONALE І

Mi

IN CAHTAREA UNEI ADRESE
ТЕННІСІЕГІ

MASURILE
Acolo 
că a*

yitccați 
DE LA LOCUL 
DE jaunca; 
PÎNĂ NU ATI 

PRECIZAT
MUNCITORILOR

Un cetățean a coborît din tren 
în gara Lupeni. S-ar putea să 
fi venit pentru prima oară pe 
aceste meleaguri, la o rudă sau 

, vreun cunoscut. Se opri pentru 
o clipă în fața gării, scoase din 
buzunar o hîrtie pe care era scri
să adresa : Strada Tudor Vladi- 
mirescu blocul A, scara X apar
tamentul 2.

— Pe unde vine strada Tudor 
Vladimirescu ? — se adresă el 
Unui trecător.

— E chiar strada principală. 
Ia-o numai înainte...

Așa, numai întrebînd pe unul, 
pe altul, noul venit ajunse în 
dreptul blocului A. Bloc nou, 
mare, conslrvit nu de mult. Cău
tă scara, urcă pînă la aparta
mentul căutat dar spre surprin
derea lui, aici locuia altcineva.

— S-au mai întîmplat încurcă
turi din astea, fu lămurit noul 

■ venit I-ați dumneata geamanta
nul și mai mergi o bucată de 
drum, tot pe strada principală, 
pînă dai de un alt grup de blo
curi, în dreptul filaturii, 
este încă un bloc A. Poate 
colo..

Nu se știe precis dacă 
venit și-a găsit sau nu cunoș
tința căutată, dar nu în puține 
cazuri găsirea unei adrese la 
Lupeni constituie o problemă ca

noul

Kneii ait go iliu
(Urmare din pag. l-a) Colectivul sectorului a obținut 

rezultate de seamă în prima de
cadă de muncă din martie. Este 
semnificativ faptul că peste 85 
la sută din brigăzile sectorului 
și-au îndeplinit și depășit sarci
nile de plan.

Minerii au primit cu satisfacție 
Directivele partidului privind 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea celei de a 
40-a aniversări a înființării parti* 

______ _____ __ ___ _  dului. In adunări pe schimburi 
care va fi adîncit acest puț este și brigăzi, ei 

hotărîrea de a 
înainte lucrări 
te și fără nici 
din adunări, minerul șef de bri
gadă Fleșcan 
nea : „Nici pînă 
luni, n-am știut 
butul, de acum 
muncim în așa 
un metru de galerie executată de 
noi să nu fie pusă la îndoială 
calitatea execuției". Aceasta 
hctărîrea întregului colectiv I

Minerii sectorului de investiții 
de la Petrila execută la un înalt 
nivel calitativ nu numai galerii
le orizontului 14 ci și lucrările 
speciale, pretențioase. Așa de 
pildă, sectorul are în plan să a- 
dîncească puțul auxiliar între o- 
rizonturile 12 și 14 fără a stag
na transportul. La propunerea 
șefului de sector aici a fost re
partizată să lucreze cea mai bu
nă brigadă specializată în săpa
rea puțurilor, aceea condusă de 
Bunduc Dumitru. Metoda după 
< '' ' ' 
nouă pentru Valea Jiului. De la 
orizontul 14 s-a început săparea 
unui suitor vertical care va mer
ge pînă în apropierea orizontu
lui 12 unde se va lăsa un banc 
de steril de protecție. Se va veni 
apoi descendent cu lărgirea la 
profilul puțului și betonare con
comitentă. In acest fel s-a elimi
nat folosirea unei mașini de ex
tracție provizorie, sterilul fiind 
înmagazinat în secțiunea suito
rului.

O

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE 
„Aprovizionarea 

poate fi mai bună"

nota din 19 ianuarie careIn
purta titlul de mai sus, se adu
ceau critici tovarășilor de la 
I.C.R.A. pentru că nu asigură o 
aprovizionare ritmică a magazi
nelor. livrează cu întîrziere co
menzile făcute, fac aprovizionări 
preferențiale.

Au trecut două luni de la pu
blicarea notei respective dar to
varășii dlin conducerea I.G.R.A. 
n-au răspuns încă ziarului și nici 
situația pe teren, în ce privește 

re cu greu poate fi rezolvată. Pe 
strada Tudor Vlamidirescu sînt 
trei blocuri А, В și C în apro
pierea spitalului și alte trei blo
curi, tot А, В și C, cu cîteva sute 
de metri mai sus.

Acesta este doar unul din ze
cile de exemple ce pot fi date 
în legătură cu anomaliile exis
tente la Lupeni în numerotarea 
clădirilor pe străzi. Străzile Cio- 
cîrliei, Ilie Pintilie, nu sînt deloc 
numerotate. In aceeași situație 
se găsesc străzile Bernath An
drei. E. Teodoroiu, M. Sirnio- 
nescu. Dragalina, Calea Vulca
nului, Simion Bărnuțiu, Horia, 
Cloșca și Crișan. Pe alte străzi 
numerotarea e lâcută la întîmpla- 
re. Pe strada Gh. Șincai, de e- 
xemplu, după nr. 2 urmează nr. 
549, apoi 6, 8 și din nou 888, 
456. 457. Pe Calea Brăii sînt 
doar trei case numerotate, dar 
toate cu același număr; 17 In 
colonia Ștefan, nu mai puțin de 
19 străzi sînt complet nenumero
tate.

Deși aparent de mică impor
tanță, neregulile existente în Lu
peni privind1 numerotarea stră
zilor provoacă multe încurcături, 
multe greutăți.

Nu de puține ori, cetățenii ve- 
niți în oraș în căutarea unei a- 
drese, sînt puși în împosibilita- 

și-au manifestat 
executa de acum 

miniere mai mul- 
un rebut. La una

Constantin spu- 
acum, (te multe 
ce înseamnă re- 
înainte însă să 
fel încît la nici

a

nuaprovizionarea magazinelor, 
s-a îmbunătățit prea mult.

Este așa de greu să se îndrepte 
deficiențele ?

„Ultimul pas... 
n-a fost făcut.."

Cu acest titlu, a apărut încă la 
11 ianuarie o notă în ziar prin 
care se critica faptul că sectorul 
de transport al minei Lonea a 
lăsat nereparată o porțiune de li
nie ferată către mina Cimpa I,

Conducerea sectorului die trans* 
port a luat măsuri pentru refa
cerea porțiunii respective de li
nie, pentru a asigura o bună des
fășurare a transportului de căr
bune de la mina Cimpa 1 către 
preparația Petrila. Dar, nu a dat 
încă răspuns ziarului. De ce ?

Varietatea acțiunilor organe- 
< za te la club, conținutul fi forma 
; de prezentare a lor, contribuie 
^într-o mare măsură, la atragerea 

oamenilor muncii pentru a-fi 
petrece timpul liber in sălile de 
club. Pe Ungă acțiunile din sala 
de lectură și din sălile de repe
tiții tinerii participă și la întrece
rile sportive de tenis de masă fi 

+ șah organizate la club pentru 
. ei. /я sala de șah e liniște, toc- 
> mai ceea ce doresc și șahistele 
S în încordarea jocului.

tea de a o găsi. Și acesta nu este 
singurul neajuns. Pe adresa a 
mii de locuitori din orașul Lu- 
peni sosesc scrisori, ziare, re
viste. Nu rare sînt cazurile cînd 
datorită acestei situații, scriso
rile, ziarele, revistele nu sînt 
primite la timp. Vine o telegra
mă urgentă și cum poate ea a- 
junge la timp la destinație cînd 
căutarea unei adrese este o pro
blemă spinoasă ?

Este adevărat, această situație 
este și o urmare a faptului că 
în Lupeni s-au construit multe 
blocuri noi, cartiere noi. Dar tot 
atft de adevărat este faptul că 
în Lupeni sînt blocuri care au 
fost înălțate cu cîțiva ani în ur
mă. Se pune întrebarea: în a- 
cest interval de timp, sfatul 
popular nu putea lua măsuri de 
numerotare corectă, conform nor
melor în vigoare, a noilor blo
curi și străzi ?

Este necesar ca Sfatul popu
lar al orașului Lupeni (președin
te tov. Otto Ludovic) să anali
zeze problema numerotării stră
zilor, .să’ ia măsuri a căror apli
care să ducă la înlăturarea se
rioaselor lipsuri ce există în a- 
cest domeniu. Astfel va fi înlă
turată cauza multor încurcături ■ 
și neajunsuri supărătoare.__ ___

Magazinul Fondului plastic din Petroșani 
strada Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 31 

vă oferă un bogat sortiment de : 
BATICURI IMPRIMEURI SCRUMIERE, 

VAZE, JUCĂRII ȘI BIBELOURI 
executate de artiști plastici din București 

PRETURI CONVENABILE

i
1 a 

Anunță cumpărătorii că au sosit cantități importante | 
naterlale de construcții ca: — — W

1 
'I I 
I î

O. C. L produse industriale Petroșani

de materiale de

CIMENT 
V A R

IPSOS 
CĂRĂMIZI 

CHERESTEA ||
La magazinul industrial nr. 69 din Lupeni, s-au pua în H 

vânzare cantități importante de CIMENT.

CE TREBUIESC LUATE IH SCOPUL 
PREVENIRII ACCIDENTELOR

II
:țI 
i

Exploatarea minieră Petrila 
Anunjă următoarele posturi vacante :

— 1 post de inginer topograf subteran la servi* 
ciul topografic al exploatării ;

— I post de inginer topograf la un sector do 
producție.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul 
muncă și salarii al exploatării»

întreprinderea de explorări Lupeni
cu sediul în Lupeni sir. Лѵгатй iancu m. 1

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:

1 •

i
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In и. R. S. S. a tost lansată 
сімса navă satelittea

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In conformitate cui planul lu
crărilor pentru cercetarea spațiu
lui cosmic, la 25 martie 1964 în 
Uniunea Sovietică a fost plasată 
pe o orbită în jurul Pămînitului 
cea de-a 5-a navă cosmică.

Țelul principal al acestei lan
sări este perfecționarea continuă 
a construcției navei satelit și a 
aparatelor instalate pe această 
navă, menite să asigure desfășu
rarea proceselor vitale ale omu
lui în timpul zborului său în spa
țiul cosmic și al întoarcerii sale 
pt Pămînt.

Nava-satelit s-a deplasat pe 
o orbită apropiată de cea stabi
lită prin calcul: perioada de re
voluție a fost de 88,42 minute, înăl
țimea perigeului a fost de 178,1 
km., înălțimea apogeului de 247 
km. de la suprafața Pămintului, 
îar înclinația orbitei față de pla
nul ecuatorului a fost de 64 gra
de 54’.

Greutatea navei satelit
4.695 kg. (în afară de greuta
tea ultimei trepte a rachetei pur
tătoare).

Ps nava-satelit a fost instalată 
o cabină cu un animal de expe-

este de

riență — clinele „Zviozdocika" 
— și cu alte organisme vii, siste
me telemetrie și de televiziune, 
aparataj radiotehnic pentru mă
surătorii asupra traiectoriei și a- 
parataj de radiocomunicații.

Aparatura de bord a navei a 
funcționat în timpul zborului 
normal.

După îndeplinirea programului 
de cercetări prevăzut nava-satelit 
a coborît în aceeași zi cu succes, 
în urma unei comenzii de pe or
bita în jurul Pământului și a ar 
terizat în regiunea stabilită.

Cercetarea preliminară a navei 
aterizate a 
animalului 
normată.

In urma
nave satelit sovietice și a întoar
cerii cu succes a acesteia de pe 
orbită au fost obținute un mare 
număr de date valoroase atît des
pre funcționarea navei și a apa
ratelor de pe navă, cît șl despre 
influența condițiilor de zbor a- 
supra organismelor vii.

In prezent aceste date sîr>t stu
diate și prelucrate. Organismele 
vii, care s-au aflat în navă, sînt 
puse sub observație.

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

demonstrat că starea 
de experiență este

lansării celei de-a 5-a

Declarația C. G. 
al P. C. Francez

Proiectul definitiv al 
de locuințe

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite:

S-au dat publicității rezultatele 
concursului pentru cel mai bun 
proiect al raionului experimental 

,de locuințe din Moscova care va 
fi construit în partea de sud-vest 
a orașului.

In curînd, pe baza lucrărilor

raionului experimental 
din Moscova

prezentate în cadrul concursului 
va fi creat un proiect definitiv 
al raionului experimental. In a- 
ceastă construcție își va găsi o- 
glindirea tot ce s-a realizat mai 
bun în ultimii ani în practica 
de proiectare și construcții în 
U.R.S.S, și în țările de democra
ție populară.

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

PARIS 25 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite" a dat pu

blicității Declarația Biroului Po
litic ăl C.C. al P.C.F. în legătură 
cu alegerile cantonale care vor 
avea loc în Franța între 4 și 11 
iunie.

Cu excepția departamentului 
Sena, o jumătate din consiliile 
cantonale din celelalte departa
mente vor fi realese. Aceste ale
geri, se arată în declarație, vor 
da prilej francezilor să se pro
nunțe asupra politicii lui De 
Gaulle, să-și exprime atitudinea 
față de diferite partide și față de 
soluțiile propuse de acestea în 
legătură cu problemele importan
te care stau în fața țării.

In primul tur al alegerilor can
tonate, se spune în continuare în 
declarație, P.C.F. va propune can
didați în fiecare canton.

Biroul Politic al C.C. al P.C.F. 
cere tuturor membrilor P.C.F. și 
tuturor francezilor care sprijină 
partidul să contribuie la succesul 
candidaților comuniști' în ale
geri, să sprijine politica P.C.F. 
de apărarea păcii, a intereselor 
oamenilor muncii, de realizare a 
alianței dintre muncitori și for
țele republicane, îndreptată împo
triva puterii monopolurilor capi
taliste, pentru restabilirea și re
înnoirea democrației.

lui Felix Moumie. activist pe 
tărîm obștesc din Camerun, miile 
de alte crime se subliniază în 
mesaj arată că colonialiștii nu 
se dau înlături de la nimic pen
tru a-și menține dominația.

Nikita Hrușciov a subliniat că 
cea mai puternică armă în lupta 
împotriva colonialiștilor este u- 
nitatea și solidaritatea popoare
lor care se pronunță împotriva 
colonialismului.

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, în prezent, forțele care 
se pronunță pentru lichidarea to
tală a colonialismului sînt cu a- 
devărat uriașe și ele depășesc cu 
mult forțele colonialiștilor.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a încredințat 
pe participanții la conferință că 
poporul sovietic va face tot ceea 
ce depinde de el pentru ca ce
rerile juste ale popoarelor colo
niale să fie înfăptuite pe deplin.

Recitalul Artei Florescu la Praga
PRAGA 25 Corespondentul 

Agerpres transmite :
După apariția pe scena Operei 

din Ostrava unde a interpretat ro
lul principal în opera Tosca de 
Puccini, repurtînd un strălucit suc
ces, Arta Florescu artistă emerită 
a R.P.R. solistă a Teatrului de 
peră și Balet din București a 
un recital la Praga.

"Ziarul „Lidova Demokracia"-

Problema

în care 
„Progra- 
Florescu 
ei voce.

O-
dat

pU-

blică o cronică muzicală 
se spune printre altele: 
mul interpretat de Arta 
a scos în relief superba 
De la modulații străbătute de li
rism intim și pînă la profundul 
dramatism în interpretarea ariei 
Elisabetei din ,fThannbauser“ de 
Wagner, artista romînă a excelat. Ea 
a captivat publicul prin interpre
tarea plină de sensibilitate al lui 
Respighi".

In ultimele cîteva zile puterile 
S.E.A.T.O. fac intense pregătiri 
pentru o intervenție militară di
rectă în Laos. Presa și agențiile 
de informații occidentale relatea
ză pe larg despre aceste pregă
tiri în timp ce persoane oficiale 
americane fac declarații în care 
amenință cu intervenția armată 
în treburile interne ale Laos-ului. 
Conferința consilierilor militari 
ai blocului agresiv S.E.A.T.O., 
care s-a întrunit la 20 martie la 
Bangkok, definitivează planurile 
pentru o intervenție armată, pla
nuri care urmează să fie apro
bate de sesiunea consiliului 
S.E.A.T.O., cu 
niștrilor de 
membre ale acestui bloc, care 
întrunește peste cîteva zile, 
ceastă conferință este însoțită de 
mișcări de trupe americane, 
manevre provocatoare în apro
pierea granițelor Laosului, de 
intensificarea livrărilor de arma
ment trupelor rebele. In regiunea 
Laosului, scrie „New York He
rald Tribune", „șe concentrează" 
puternice forțe. Nave port avion 
ale flotei americane din Pacific 
însoțite de vase de debarcare, pe 
bordul cărora se află trupe de

sesiunea
participarea mi- 

externe ai țărilor 
se 
A-

de

MOSCOVA 25 (Agerpres). —
TASS transmite :

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat celei de a treia con
ferințe a popoarelor Africii un 
mesaj în care salută pe repre
zentanții popoarelor continentului 
african întruniți la această con
ferință.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
speranța că conferința va con
tribui la intensificarea mișcării 
anticolonialiste a popoarelor afri
cane și prim aceasta la izgonirea 
de pe continentul african a tu
turor rămășițelor odiosului sis
tem colonial.

Războiul colonialist din Alge
ria, agresiunea imperialiștilor îm
potriva Congoului, asasinarea 
bestială a lui Patrice Lumumba, 
fiu credincios al Africii, repre
saliile sîngeroase împotriva pa- 
itrioților din Angola, asasinarea

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

în apărarea definufilor spanioli
PARIS 25 (Agerpres).
In zilele de 25 și 26 martie la 

Paris are loc Conferința re
prezentanților vieții publice din 
țările europene în apărarea de
ținuților politici și a emigranți
lor spanioli.

In legătură cu această confe
rință sute de personalități 
cele mai diferite convingeri 
concepții au semnat un apel 
care se spune printre altele:

de 
Și 
în

NEW YORK La 24 
A. Gromîko, ministrul 
Externe al U.R.S.S. a 
dejun în cinstea lui A. 
conducătorul delegației 
la O.N.U.

PARIS în după-amiaza zilei de 
24 martie, primul ministru al gu
vernului legal al Laosului, prin
țul Suvanna Fumma, a sosit la 
Paris venind din Cairo.

NEW YORK Statele Unite vor 
trimite în ajutorul rebelilor lao 
țicni 15 elicoptere militare din do
tarea aviației flotei a 7-a ameri
cane.

LONDRA Potrivit datelor pu
blicate de Ministerul Transporturi
lor în luna ianuarie pe căile de 
comunicații engleze s-au produs 
23.940 de accidente, cu mult mai

martie A. 
Afaceriloi 
oferit tin 
Stevenson, 
americane

luna ianuarie a

La 24 martie, în 
Mării Mediterane

„O profundă neliniște provoa
că faptul că după 20 de ani de 
la terminarea războiului civil mii 
de spanioli se mai află încă în 
închisori, sute din ei de cîte 10, 
15 și 20 de ani, zeci de mii de 
spanioli, printre care oameni de 
știință și cultură cu renume mon
dial continuă să se afle în emi
grație, femei și bărbați de dife
rite concepții politice și aparți- 
nînd tuturor păturilor sociale 
sînt persecutați pentru convinge
rile lor, judecați și condamnați 
de tribunalul militar.

Pentru a contribui la amnis
tierea tuturor deținuților politici 
și emigranților politici spanioli 
propunem convocarea unei confe
rințe a țărilor Europei occiden
tale cu participarea unor delega
ții reprezentative alcătuite din 
personalități bine cunoscute și 
influente".

pașnica
și alte nave de 
au fost trimise

laotiană trebuie rezolvată 
pe
infanterie marină 
război americane 
în apropierea coastelor indochi- 
neze. Personalul militar ameri
can din Laos a fost dublat In 
ultimele zile la Washington au 
avut loc numeroase consfătuiri
»*»«*Ф*п**м«*т********

COMENTAR

ale comandanților militari ame
ricani.

Sînt cunoscute eforturile făcute 
de S.U.A. pentru răsturnarea gu
vernului legal laoțian și legarea 
acestei țări de carul militar ame
rican. Eî au acordat un ajutor 
militar neîntrerupt rebelilor lao- 
țieni. Numeroși consilieri ameri
cani dețin posturi de comandă 
în armata rebelilor. Dar tot acest 
sprijin s-a dovedit ineficient. 
Rebelii au suferit în ultima vre
me înfrîngeri repetate. Pozițiile 
lor militare au devenit extrem de 
vulnerabile datorită acțiunilor 
curajoase ale forțelor patriotice 
1П prezent trei sferturi din teri
toriul laoțian este controlat de 
guvernul legal, iar 90 la sută din

populația țării sprijină guvernul 
condus de Suvanna Fumma. In 
teritoriul eliberat populația a re
luat activitatea pașnică și se bu
cură de roadlete politicii înțelepte 
de pace și neutralitate a guver
nului legal.

- Rebelii sînt tot mai izolați și 
pe plan internațional. Actuala vi
zită a primului ministru al gu
vernului legal, Suvanna Fumma, 
într-o serie de țări subliniază a- 
cest lucru cît se poate de con
vingător, Manevra politică la 
care au recurs rebelii încercând 
să ' creeze o așa-numită „co
misie neutră" pentru Laos a su
ferit un eșec. După cum se știe, 
Cambodgia și Birmania, două din 
cele trei țări care urmau să facă 
parte din această comisie au res- 

-pins propunerile rebelilor.
In fața acestei stări de lucruri 

S.U.A. intenționează să salveze 
pozițiile protejaților lor și să a- 
capareze Laosul printr-o inter
venție directă în această țară-

Planul american de intervenție 
militară în Laos nu a obținut 
pînă în prezent aprobarea unor 
aliați ai S.U.A. „Observatorii di
plomatici din capitala Tailandei, 
transmite agenția Reuter, au a-

multe decât în 
anului trecut.

NEW YORK 
partea de sud a 
s-a prăbușit un avion de bombar
dament cu reacție aparțidtnd for
țelor maritime militare ale S.U.A. 
Cei trei membri ai echipajului au 
murit.

GENEVA Muncitorii care lu
crează la construirea tunelului care 
va străpunge muntele Montblanc 
au declarat o grevă în urma acci
dentului în care și-au găsit moar
tea doi muncitori.

BERLIN Peste 100 de criminali 
de război naziști ocupă în present 
posturi de conducere in poliția 
landului vest-german Rename de 
Nord-West falia, anunță Comitetul 
pentru problemele unității germane.

firmat că la sesiunea Consiliu
lui ministerial al S.E.A.T.O., ca
re se deschide tei Bangkok la 27 
martie, vor interveni divergențe 
între S.U.A., pe de o parte, și1 
Marea Britanic și Franța pe de 
altă parte". „Se recunoaște în 
genera), adaugă agenția, că ta 
sesiune se va manifesta o sciziu
ne în rîndurile participanților". 
După cît se pare, anumite puteri 
ca Anglia și Franța nu doresc 
să se angajeze într-un război fă
ră perspectivă, înțelegînd că re
belii laoțieni au pierdut partida.

O soluție pașnică trainică va 
putea fi găsită numai pe baza 
creării unui Laos independent și 
neutru în conformitate cu preve
derile acordurilor de la Geneva, 
Marile puteri și țările învecinate 
cu Laosul trebuie să cadă de a- 
cord să respecte neutralitatea și 
independența Laosului. Tocmai 
aceasta este poziția Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socia
liste.

Galea intervenției armate di
recte pe care doresc să se anga
jeze Statele Unite este o cale pe
riculoasă. Ea constituie un grav 
pericol pentru pace. Acțiunile 
S.U.A. nu pot decît să fie con
damnate de popoarele iubitoare 
de pace din întreaga lume, care 
cer acțiuni concrete în scopul 
stingerii cît mai rapide a focaru
lui dfe război din Laos.
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PR08RRM DE RADIO
27 martie

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul1' 
medicului, 8,00 Din presa de aș-' 
ităzi, 8,30 Concert popular, 9,00 
Muzică ușoară, 9,30 Tinerețea ne 
e dragă, 10,00 Ansambluri co
rale pionierești, 10,25 Din folclo
rul popoarelor, 12,00 Viața lite
rară în Uniunea Sovietică, 13,05 
Arii și duete din operete, 14,00 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 14,30 Muzică de estradă, 
15,10 Muzică ușoară, 16,00 Se- 
lecțiuni din opera „Don Carlos" 
de Verdi, 16,35 Soliști instru
mentiști de muzică populară ro- 
mînească, 17,30 Roza violurilor, 
18,00 Program muzical pentru 
fruntașii în producție d'in indus
trie și agricultură, 18,30 Alma
nah științific, 19,05 Muzică sim
fonică de compozitori romîni,
20.30 Muzică vocală interpretată 
de tineri soliști, 21,00 Muzică u- 
șoară, 21,30 Din istoria discului. 
PROGRAMUL II. 14,30 Melodii 
populare romînești, 15,00 „Can
tata patriei" de Laurențiu Pro- 
feta pe versuri de Eugen Frun
ză, 15,30 Muzică din operete,
16.30 Vorbește Moscova! 17,00 
Cînțece lirice, 17,35 Muzică popu
lară din Ardeal, 19,40 Muzică 
ușoară, 20,00 Concert de muzică 
corală, 21,15 Noi înregistrări 
de muzică populară primite din 
partea Radiodifuziunii din R.S.S. 
Moldovenească 21,55 Concert de 
muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
27 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Confidentul doamnelor; 
AL. SAHIA : Bătrîna pianină; 
ANINOASA : Un cîntec străbate 
lumea; VULCAN : Norii părăsesc 
cerul; LUPENI: Asasinul din 
umbră; URICANI: Normandie 
Niemen.
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