
Si desfășurăm larg întrecerea socialistă 
pentru produse de calitate superioară!

Ziarele de ieri au publicat Di
rectivele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn că
tre toate organele și organizațiile 
de partid, sindicale, de U.T.M. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea glo
rioasei aniversări — împlinirea a 
40 de ani de la înființarea Parti 
dului Comunist din Romînia. Peste 
tot, în întreprinderi, instituții, 

unități socialiste din agricultură, 
Directivele au fost primite cu 
deosebit interes de către oamenii 
muncii; prevederile lor, limpezi 
și însuflețitoare, sînt viu comen
tate în fiecare colectiv de muncă. 
Odată cu înalta apreciere dată 
succeselor remarcabile obținute de 
oamenii muncii în construcția so
cialistă a patriei, Directivele cu
prind o înflăcărată chemare pe 
care partidul o adresează între
gului popor de a desfășura și mai 
larg lupta pentru noi și tot mai 
mari succese în dezvoltarea eco
nomică și culturală a țării, în 
creșterea continuă a bunăstării 
poporului.

Infățișînd tabloul realizărilor 
obținute de oamenii muncii în în 
trecerea socialistă. Directivele in
dică cu claritate ce trebuie făcut 
pentru a le dezvolta în continuare, 
pentru a dobîndl noi și noi suc 
ce'>e în toate sectoarele de activi
tale ale economiei naționale.

Firul călăuzitor al tuturor crite
riilor indicate de Directive este 
ideea luptei pentru o calitate cît 
mai înaltă a produselor în toate 
sectoarele economiei naționale — 
sarcină centrală în etapa actuală 
subliniată în mod deosebit de 
Congresul al Ill-lea al partidului. 
Oamenii muncii sînt chemați ca, 
în întrecerea socialistă în cinstea 
aniversării partidului, întărind 
continuu pozițiile cîștigate în lupta 
ipentru economii — una din con
dițiile fundamentale pentru creș
terea venitului național și a nive
lului de .trai — să pășească cu 
toată hotărîrea la îmbunătățirea 
calității produselor, să deschidă 
larg frontul luptei pentru produse 
de înalt nivel calitativ, incit să se 
obțină în cel mai scurt timp, în 
tcate ramurile economiei națio- 
nafo succese asemănătoare celor 
dobîhdite pe tărîmul luptei pen
tru economii.

„In etapa actuală — se subli
niază în Directive — obiectivul 
principal al întrecerii socialiste 
trebuie să-l constituie lupta pen
tru o calitate superioară a produ
selor care prin însușirile și gra
dul lor de finisare să satisfacă cît 
mai complet cele mai exigente ce
rințe ale celor ce le folosesc, să re
flecte înalta calificare și măiestria 
celor care le-au produs, ridieîn- 
du-se astfel la nivelul celor mat 
perfecționate produse asemănă
toare de pe piața mondială'*.

Pășim la lupta pentru produse 
de înaltă calitate sprijinindu-ne, 
în primul rînd, pe realizările ob
ținute pînă acum în acest dome-

niu. Dacă facem o comparație cu 
situația din trecut, oricine poate 
să vadă că în domeniul calității 
produselor s-au obținut însemnate 
progrese de la an la an. S-a îm
bunătățit simțitor calitatea lami
natelor, a oțelului, a unei game 
întregi de produse de larg consum, 
s-au realizat mașini și utilaje cu 
caracteristici superioare, de înalt 
randament etc. Aceste progrese 
sînt remarcate atît pe piața in
ternă cît și peste hotare, în za- 
cile de țări cu care avem relații 
comerciale.

An de an industria noastră li
vrează produse tot mai multe, mai 
bune și mai ieftine. Exigențele 
cresc însă mereu; oamenii mun
cii, întreprinderile beneficiare vor 
ca produsele pe care le folosesc, 
utilajele și mașinile să fie de o 
calitate tot mai ridicată, durabile, 
îngrijit și cu gust lucrate, realizate 
la un înalt nivel tehnic. Produ
sele pe care le fabrică industria 
noastră socialistă trebuie să răs
pundă cît mai deplin acestor ce
rințe îndreptățite. Trebuie extin
să larg experiența pozitivă în 
lupta pentru calitate, odată cu li
chidarea lipsurilor care mal exis
tă. Se știe, mai sînt colective care 
nu au dat toată atenția cuvenită 
calității produselor — dăunînd 
prin aceasta intereselor oamenilor 
muncii și economiei naționale. Or, 
în privința calității nu poate fi 
admis nici un rabat, nici o slăbire 
a exigenței și a spiritului de răs
pundere ! Directivele precizează 
limpede că, împreună cu sporirea 
producției, a productivității muncii 
si reducerea cheltuielilor de pro
ducție, — lupta pentru calitate tre
buie privită ca o sarcină centrală 
în îndeplinirea planului de stat 
cu caracter permanent, a cărei în
făptuire are efecte favorabile în 
toate domeniile activității econo
mice.

Dispunem de toate condițiile 
pentru a îndeplini cu cinste a- 
ceastă importantă sarcină trasată 
de partid. Fabricile și uzinele 
noastre au fost și sînt dotate con
tinuu cu tehnică nouă, eu mașini 
de înaltă precizie; se introduc 
mereu noi procedee tehnologice 
moderne — știința și cuceririle ei 
avînd acum deschise toate por
țile pentru a pătrunde larg în 
practica producției. In întreprin
derile noastre există un număr 
apreciabil de oameni calificați, cu 
un dezvoltat simț față de tehnică 
și de estetica produsului; expe
riența și pregătirea tehnico-profe- 
sională a muncitorilor cresc. Toa
te acestea nu pot să nu se răsfrîn- 
,gă cu urmări pozitive asupra cali
tății realizate.

Pornind de la însemnătatea 
deosebită a îmbunătățirii calității 
produselor pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, Directivele pre
cizează criterii corespunzătoare

(Continuare în pag. 3-a)

Proletari din toate țările, uniți-vfi!

Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani șl a! Sfatului popular orășenesc

A

Entuziaste adunări cclâtencșli 
consacrate alegerilor

!
In aceste zile au început în toate localitățile Văii Jiului, 

entuziaste adunări cetățenești consacrate alegerilor din 5 martie, 
in cadrul cărora alegătorii, împreună cu viitorii deputați, discută 
despre marile înfăptuiri cu care se prezintă poporul nostru la 
5 alegerile deputaților în organele puterii de stat, despre perspec

tivele mărețe ale dezvoltării patriei, despre treburile obștești ale 
l orașului sau satului lor.

Pentru viața
Sute de mineri, muncitori pre

paratori. intelectuali și gospodine 
s-au adunat ieri după-amiază în 
sala clubului muncitoresc din Pe
trila, într-o entuziastă adunare 
cetățenească pentru a se întîlni cu 
candidatul lor în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, tov. 
inginer Nicoară Coriolan.

In discuții vii, pline de mîndria 
de adevărați stăpîni ai țării, de 
făuritori ai vieții noastre noi, 
participanții la adunare au vorbit 
despre mărețele realizări ale re
gimului democrat-popular, despre 
marile transformări petrecute pe 
meleagurile Văii Jiului în anii 
puterii populare.

Vorbind despre minunatele rea
lizări social-culturale din Valea 
Jiului, prof. Cocor Dan a arătat 
că din anul 1944 spațiul școlar 
din orașul Petrila a crescut cu 16 
săli de clasă. Pentru fiii mineri
lor șî a celorlalți oameni ai mun
cii din Petrila a început nu de 
mult construcția unei noi școli 
medii cu 16 săli de clasă. Azi în 
orașul Petrila muncesc aproape 50 
cadre didactice, în școală învață 
peste 1000 de elevi, iar sute de 
muncitori urmează cursurile li
ceului seral. Pentru minunatele 
condiții de muncă și viață create 
intelectualilor din țara noastră, 
a spus tov. Cocor, profesorii, în
vățătorii, toți intelectualii orașu
lui Petirila vor da cu încredere 
votul lor candidaților F.D.P.

Inginerul Nicorici Nicolae, șeful 
minei Petrila a vorbit despre dez
voltarea și perfecționarea exploa
tării, despre realizările obținute 
în anii regimului democrat-popu
lar în ridicarea nivelului de trai 
al muncitorilor mineri. Față de 
anul 1950 dîș figurile miner i-
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„în aceste locuri în trecut n-a fost nimic

In trecut puțini erau copiii țăranilor muncitori care puteau să urmeze școala elementară. 
Ei trebuia să bată nămeții pînă la Petroșani. Acum, pe un fost teren viran la Livezeni se înalță □ 
școală. După cum se vede și în clișeu, e frumoasă, are geamuri mari prin care lumina pătrunde în 
sălile unde învață copiii țăranilor muncitori.
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noastră nouă
lor exploatării noastre au crescut 
cu peste 3 ori. Pentru a răspunde 
grijii partidului, minerii petri- 
leni muncesc cu avînt pentru în
făptuirea sarcinilor elaborate de 
partid, pentru obținerea de noi 
realizări în făurirea vieții noas
tre noi înfățișată de istoricul do
cument : Manifestul F.D.P.

A vorbit și tînărul muncitor 
Ilincuță Marin, care la 5 martie, 
va vota pentru prima dată.

— Regimul democrat-popular a 
creat tineretului patriei noastre 
minunate condiții de muncă, în
vățătură și odihnă. Pentru grija 
părintească cu care sîntem încon
jurați de partidul și statul demo
crat-popular îmi voi da cu încre
dere votul candidaților F.D.P. 
știind că votez astfel pentru vii
torul fericit al tinerei generații. 
Cu multă căldură ap vorbit des
pre marile înfăptuiri ale regimu
lui democrat-popular și gospodi
na Latkulik Maria, pensionarii 
Petruș Nicolae și Kovacs Mihai.

In cuvîntul său, tovarășul Ni
coară Coriolan, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 10 în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională, a trecut în revistă mă
rețele succese obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea economiei 
naționale, marile libertăți și drep- Ș 
turi cucerite de oamenii muncii » 
în anii puterii populare. El a vor- » 
bit despre mărețele perspective ale * 
înfloririi patriei și ridicării nive- * 
lului de trai al celor ce muncesc ’ 
înfățișate prin Directivele celui 
de al Ill-lea Congres al P.M.R.

Participanții la adunarea cetă- 
țenască și-au manifestat devota
mentul față de regimul democrat- 
popular, dragostea lor față de 
P.M.R. și guvernul R.P.R., hotă- 
rîrea de a vota la 5 martie 
toată încrederea candldații 
votînd astfel pentru viața 
nouă.

Muncitorul BALOGH IOSIF, 
președintele comitetului sin
dicatului de la preparația Pe
trila, candidează în circum
scripția electorală nr. 7 a 

Sfatului popular Petrila.
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La Iscroni
Duminică după amiază 

cultural din Iscroni a 
peste 150 de cetățeni, 
de la mina Aninoasa, I. U. T. Li
vezeni, țărani muncitori și gospo- 

. dine. Ei s-au întrutiit într-o adu
nare cetățenească consacrată ale
gerilor din 5 martie, pentru ca 
împreună cu candidații F.D.P. — 
Bădescu Nicolae, din partea cir
cumscripției electorale nr. 80 a 
Sfatului popular regional, Palade 
loan, Mozoalcă Elena și Gătej 
Teodor, candidați pentru alegerile 
in sfatul popular comunal — să 
discute despre realizările de pînă ; 
acum, despre problemele bunei 
gospodăriri și înfrumusețări a 
comunei.

In adunare a luat cuvîntul tov. 
Bădescu Nicolae. El a trecut în 
revistă marile succese abținute de 
poporul nostru, de oamenii muncii 
din regiunea Hunedoara și Valea 
Jiului în anii regimului democrat 
popular.

Participanții la discuții au vor
bit cu căldură despre marile trans
formări din ultimii ani în viața 
comunei Iscroni, și-au exprimat 
hotărîrea de a vota cu încredere 
candidații F.D.P., de a participa 
cu însuflețire la acțiunile sfatului 
popular.
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Ing NICORICI NICOLAE, 
șeful exploatării miniere Pe
trila, candidează în circum
scripția electorală nr. 53 a 
Sfatului popular al orașului 

regional Petroșani
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ȘORTAN LUCREȚIA, func
ționară la mina Aninoasa, 
candidează în circumscripția 
electorală nr. 1 a Sfatului 
popular al comunei Aninoasa.
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Muncitorul ANTAL 1OS1F, 
candidează în circumscripția 
nr. 62 a Sfatului popular al 
orașului Petroșani și în cir
cumscripția nr. 3 a Sfatului 
popular al orașului Petrila.
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2 STEAGUE ROȘU

la disciplină, 
meciul Jiul — 
(1—0) desfă- 

a fost necesar

O înifiativă și un succes 
binemeritat

Antrenament,
dar și la disciplină !

Merită o notă bună atît antre
norii cît șj jucătorii de fotbal pen
tru felul în care își continuă an
trenamentele. Am asistat la antre
namentele echipelor Minerul Vul
can, Minerul Aninoasa și Jiul. Pe 
un teren desfundat, sau pe ger, 
jucători și antrenori muncesc zil
nic pentru a da un randament 
mai bun la fotibad, sportul cel 
mai iubit dar și cel mai defici
tar. In fiecare duminică se orga
nizează întâlniri amicale cu sco
pul unei mai bune pregătiri. Dar, j- = j----- ---- ge joac£

împărțite, 
s-au

dacă despre felul cum 
fotbal părerile sînt 
mulți spectatori susțin că 
Obținut unele rezultate, în ceea 
ce privește însă disciplina antre
norii și echipele rămîn încă defi
citari.

Aproape la fiecare meci se re
clamă abateri, mai mult sau mai 
puțin grave, de 
Și duminică la 
Minerul Aninoasa 
șurat la Petirila, 
ca arbitrul să elimine un jucător 
de pe teren. (Penu de la Jiul). 
Oare antrenorii nu găsesc că este 
timpul să se ocupe mai mult de 
disciplină, să facă în așa fel încît 
această problemă să nu mai intre 
în discuție niciodată ? Există mul
tiple posibilități și mijloace iprin 
care. în special la meciurile de 
verificare, antrenorii să sancțio
neze prompt pe cel vlnovați, dînd 
în același timp și un exemplu ce
lorlalți jucători. Aproape la fie
care meci jucătorii protestează la 
deciziile arbitrului, gesticulînd 
uneori ridicol, făcînd tot felul de 
„figuri teatrale" de deza&robare 
a hotărîrilor arbitrului fără ca 
antrenorul să ia o poziție bota- 
rîtă pentru lichidarea acestor ma
nifestări.

înlăturarea tuturor abaterilor 
va duce la îmbunătățirea educa
ției jucătorilor ca oameni, ca 
sportivi de tip nou, avind și un 
mare rol în ridicarea calitativă a 
fotbalului. Spectatorilor trebuie să 
li se răspundă la aceste cerințe 
eu acțiuni ferme din partea antre 
norilor.

Deși în orașe 
zăpada a dispă
rut de mult, pe 
onestele munfHae 
Schiorii o găsesc 
din abundență? 
Și cu toate că 
schiul este un 
sport vizionat de 
foarte puțini 
spectatori el se 
bucură totuși de 
multă apreciere 
din partea tine
rilor. Fotografia 
de față este lua
tă la unul dtn 
concursurile de 
duminica trecută 
cînd Fodor Pe
tru, alergător de 
la Minerul Lu- 
peni, se pregă
tea să ia star
tul în proba de 
fond de 15 km.
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„Cupa 5 martie44
Asociația sportivă

la handbal în 7

D. MUGURE

Asociația sportivă Minerul Lu- 
peni a organizat sîmibătă 25 fe
bruarie, un turneu fulger de hand
bal în 7 în cadrul Cupei 5 mar 
tie. Pe lîngă echipele din Valea 
Jiului și anume Știința Petro
șani, Școala sportivă de elevi 
Petroșani (fete și băieți) Minerul 
Vulcan (fete) și Minerul Lupeni 
(băieți) la turneu au participat 
și echipele studențești ale Știin
ței I.C.F. aflate în cantonament 
la Coasta lui Rusu. De la ora 15 
pînă seara tînziu spectatorii din 
sala de sport Lupeni au asistat 
la întîlniri disputate în care ma
joritatea jucătorilor au dovedit o 
bună pregătire. In special VI ă- 
deanu și Slăvuțeanu (Minerul 
Lupeni), Clocea și Biro Irina 
(Minerul Vulcan). Pintea și Dric 
Constantin (Știința). Duncea, Vîr- 
lan și Rădulescu (Școala sporti
vă de elevi) au dovedit o pre
gătire foarte bună atît în privin
ța condiției fizice cît și a tehni
cii. Este de asemenea demn de 
consemnat și faptul că handba-

~~— -------

listele din Vulcan, deși se pregă- J 
tesc pentru calificări la handbal $ 
în Îl, au opus o dîrză rezistență > 
Petroșănencelor, specialiste în£ 
handbal în 7. \

Iată rezultatele tehnice înregis-5 
trate: Stiința-I.C.F. —- Minerul î[
Vulcan (fete) 8—3; Știința Pe- >
troșani — Minerul Lupeni (bă- ? 
ieți) 36—8; Școala sportivă de S 
elevi — Minerul Vulcan (fete) 
16—2; Școala sportivă de elevi —> 
Știința I.C.F. (băieți) І8—18;|
Școala sportivă de elevi — Ști- $ 
ința I.C.F. (fețe) 8-l; Școala? 
sportivă de elevi — Minerul Lu-? 
peni (băieți) 19—15; Știința Pe-5 
troșani — Știința I.C.F. (băiet!) J 
*24—19. Turneul a fost deci cîști-j 
gat de știința la băieți și Școala? 
Sportivă de elevi la fete, ambele ' 
din Petroșani.
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pice

a fost cel mai

Puține spectacole, programe ar
tistice sau competiții sportive sînt 
anunțate publicului prin afișe lu
crate cu atîta artă ca meciurile 
de volei din categoria A. Pentru 
cel de duminică, de pildă, în care 
Jiul avea să întîlnească formația 
Rapid, încă neînvinsă, creatorii a- 
fișelor s-au depășit pe ei înșiși. 
Chiar de la afiș îți puteai da sea
ma de importanța deosebită a a- 
cestei întîlniri. Jiul, în plină re
venire de formă, 
întîlnea Rapidul, 
singura echipă 
neînvinsă în ac
tualul campionat.

Intr-adevăr, me
ciul de duminică
disputat din cîte au susținut pînă 
acum petiroșănenii. Pentru mulți 
dintre spectatorii prezenți în sala 
I.M.P. unde a avut loc meciul, 
dar mai cu seamă pentru cei care 
n-au putut să obțină un bilet, cea 
mai obsedantă întrebare este : se 
putea oare cîștiga întîlnirea cu 
Rapid ?

Este adevărat că ceferiștii bu- 
cureșteni au o echipă foarte bună, 
că majoritatea jucătorilor ei fac 
parte din selecționata țării. Dar, 
privind în ansamblu întîlnirea de 
duminică, la întrebarea de mal 
sus se poate răspunde cu da. Pe- 
troșănenli au fost de multe ori 
mai buni decît oaspeții dar au 
făcut și multe greșeli elementare 
dar cu urmări. Iată de pildă două 
momente deosebit de importante 
pentru rezultatul final. In setul 
trei (setul I, cîștigat de Jiul la 
15—9, al doilea pierdut la 6—15) 
Jiul a luat conducerea cu 6—0,

dar o cădere inexplicabilă a dat 
posibilitate oaspeților să egaleze 
la 8—8 și să cîștige setul la 10. 
Cel mai frumos joc, un adevărat 
spectacol voleibalistic l-au oferit 
ambele echipe în setul patru, cîș
tigat de pețroșăneni la 17—15 
după o luptă strînsă, pasionantă. 
Și ultimul set, al cincilea, începe 
în aceeași manieră. Timp de 7 
minute s-a schimbat de 9 orî 
serviciul, rezultatul continuînd să 

fie 1—1. Din nou, 
însă jiuliștiî par 
epuizați și oare
cum mulțumiți că 
au reușit să cîș
tige două seturi

(Rapid în tot campionatul a pier
dut două seturi) și făcînd gre
șeli elementare au slăbit 
pierzînd setul la 8.

Cei care răspund cu 
trebarea de mai sus o 
în vedere următoarele: 
a fost duminică o echipă neomo
genă, vulnerabilă, nu a jucat Ia 
adevărata ei valoare, precum jiu- 
liștii au făcut greșeli elementa
re, copilărești în momentele im
portante, ceea ce a influențat re
zultatul. Totuși, întîlnirea de du
minică a plăcut mult spectatori
lor, a marcat o creștere în an
samblu a pregătirii tehnice a e- 
chipei locale arătând că ea este 
pentru orice echipă din țară un 
partener dificil, S au remarcat: 
Crivăț, Gornoviceanu C. și Bran- 
dembung de la Jiul, Nicol au și 
Pavel de Ia Rapid. A arbitrat bine 
Mateescu Nicolae (București).

lupta,

da 
fac

la în- 
avînd 

Rapidul

M. DUMITRESCU

In etapa de duminică a cam- < 
plonătului raional de popice s-au S 
întâlnit două din cele mai puter- î 
nice formații : Jiul ș.i Minerul S 
Vulcan. Lupta a fost toarte strîn- z 
să, vulcănenli reușind să condu- < 
că pînă la ultima pereche cu 75$ 
₽. d. Dar, cînd erau aproape sl-z 
guri de victorie ultimul popicare 
al Jiului, Balog, obține un re- $ 
zultat de 810 ,p. d. și cu aceasta? 
și victoria echipei sale cu 4547—< 
4485 p. d. Un rezultat frumos a> 
obținut și jucătorul Adam de laț 
Minerul Vulcan care a totalizat > 
803 p. d. ?
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am subliniat valoarea ini- 
în același fel trebuie a- 
și spectacolul care s-a 
de un binemeritat succes, 
profesori — interpreți pe

Al. Jeles, actor la 
stat „Valea Jiului**

cunoscută, ne rezu-

Din inițiativa Sindicatului în
vățământ și cultură din Petroșani, 
un grup de cadre didactice din 
localitate a pregătit și prezentat 
piesa „Ultima oră" de Mihail 
Sebastian. Socotim necesar să 
subliniem că această inițiativă 
este deosebit'de valoroasă, evi
dențiind și o altă latură poziti
vă a activității cadrelor didac
tice petroșănene. In același timp 
credem că și cadrele didactice din 
Lupeni, Petrila care de asemenea 
dispun de posibilități ar trebui să 
urmeze acest exemplu. Dar nu
mai cadrele didactice oare ? Nu ! 
Și ceilalți intelectuali din Valea 
Jiului. Medicii de pildă!

Dacă 
țiativei 
predat 
bucurat 
Cei
care i-am întîlnit pe scenă ne-au 
dat satisfacția unei creații meri
torii. E rezultatul unei munci 
susținute. Luni de-a rindul, pără
sind catedrele (de economie poli
tică, rusă, franceză, psihologie 
etc.) profesorii au repetat asiduu, 
îndrumați de 
Teatrul de 
Petroșani.

Piesa fiind
înăm la arătarea pe scurt a con
ținutului ei. Din piesă rezultă 
obstacolele ce le punea burghezia 
în calea dezvoltării științei, ig
noranța ei, tendința de a ține 
masele populare in întuneric. Ma
rii fabricanți, moșieri, erau cei 
ce, în baza dreptului celui ce po
sedă sacul cu bani, își băteau 
joc de libertatea presei, de omul 
muncitor. Aceste clase socoteau 
că totul, inclusiv conștiințele, se 
cumpără. Intr-o astfel de lume, 
lipsit de resurse materiale își des
fășoară activitatea onestul con
ferențiar universitar Alexandru 
Andronic. Intervenția studentei 
Magda Minu precum și alte în- 
tîmplări fac ca viața profesoru
lui să ia un alt curs, să-și reali
zeze visul de mulți ani: o călă
torie în Asia pentru cercetări is
torice privind figura lui Alexan-

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

dru cel Mare. Ideile principale, 
dat fiind jocul dar, au fost pe 
deplin redate. Interpreții s-au stră
duit (și trebuie spus că nu fără 
succes I) să individualizeze fieca
re personaj, să-i dea o notă de 
veridicitate. S-au remarcat mai 
ales loan Dancu (Alexandru Au- 
dronic), care a scos în relief ca
litățile morale ale personajului, 
dorința sa de a pătrunde cît mai 
mult în tainele științei, Petru 
Barbăroșie (Grigore Bucșan), ca
re a izbutit să înfățișeze hrăpă- 
reția și venalitatea marelui indus- 
riaș, Ioan Gordin (Secretarul de 
redacție), Septimiu Krauss (Bor- 
cea), Florica Muștean (Magda 
Minu). In genorâl la interpreții 
arătați s-a remarcat, dincolo de 
emoțiile pricinuite de apariția pe 
scenă, siguranță, mult suflet pus 
în interpretare.

Deși în roluri de mai mici pro
porții, dar interpretind cu aceeași 
ardoare, i-am văzut și pe Constan
tin Smeu (Pompflian), V. Chir- 
culescu (Voicu), Viorel Mann 
(Hubert), Pavel Bartha (Âgo- 
pian), Ioan Șiclovan (Brănestu), 
Sim ion Coșulschi (Nrță), Raveca 
Drăgoi în travestie (Băiatul cu 
cafele), Lili Gușatu (Gaby), N1- 
colița Firescu (Ana), Zoe Diaco- 
nescu (Domnișoara Werner).

Bineînțeles că spectacolul are 
și lipsuri, care țin de ritm, miș
care și dicție, mai ales în actul 
I, unde de altfel se manifestă șl o 
oarecare nesiguranță din partea 
interpreți lor. Lucrind încă la re
zolvarea unor intrări, la omoge
nizarea spectacolului, el se va ri
dica mult din punct de vedere ca
litativ, garanție fiind talentul și 
ardoarea manifestate de interpreți.

Spectacolul cu „Ultima oră** 
merită să fie văzut. Cei care, J-au 
vizionat au fost pe deplin satfsfă- 
cuți, cei саге-l vor viziona da 
aici înainte vor pleca în mod ne
îndoielnic tot mulțumiți. Acest 
prim spectacol dat de cadrele di
dactice este și primul succes. 
Dar... n-am vrea să fie și ultimul.

VICTOR FDLEȘ1

Oameni care iubesc cartea
La biblioteca 

căminului cultural 
,, . din Dîlja. Mare au 

fost reînscriși în a- 
\\ cest an un număr 

de 87 cititori, care 
au citit pînă a- 
cum peste 400 vo
lume.

Printre cei mai activi cititori 
ai bibliotecii se numără Chirilă 
Gheonghe, Leancă loan, mineri și 
Strimtei Ștefan, mecanic la mi
na Aninoasa. Printre altele ei au 
citit cărți tehnice ca-: „Indrumă-

tor pentru atelierele mecanice", 
„Excavatorul**, „Călăuza mineru
lui perforator*' etc. Cititori de 
frunte sînt și elevii Gaiță V., 
Frunzache Adrian și alții.

Pe lîngă această bibliotecă func
ționează 4 cercuri de citit. Ele 
sînt conduse de Costinaș Marghia, 
Bejenaru Angelica, Chirilă Ghe- 
orghe și Toma Dumitru. In ca
drul acestor cercuri activează 
peste 50 țărani muncitori și gos
podine. Recent în cercuri s-a citit 
Manifestul Consiliului Central al 
F.D.P.

O gospodină ca multe altele
De stai de vorbă cu vreun vul 

eănean, nu-i unul să nu vor
bească despre transformările ce 
au avut loc în anii puterii popu
lare în această veche așezare de 
mineri. Dacă se întîmplă cumva 
ca cel întrebat să fie unul din 
minerii care a lucrat aici șii îna
inte de a închide capitaliștii mi
na. atunci o să afli o parte din is
toricul exploatării Constructorii 
o să vorbească de faptul că prin 
hărnicia lor, mulți mineri locu
iesc azi în blocuri cu aparta
mente spațioase unde soțiile gri
julii îi așteaptă cu apă caldă la 
baie, cu masă îmbelșugată. Fap
tul că Vulcanul și-a lepădat 
haina veche, peticită pe care a 
purtat-o pe vremea regimului 
■burghezo-moșieresc,
straie noi strălucitoare, demne 
de vremurile pe care le trăim, 
se datorește tuturor locuitorilor»

îmbrăcînd

care în frunte cu deputății, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
au muncit cu spor pentru a-1 
face tot mai frumos.

Dacă era vorba de organiza
rea unei acțiuni de înfrumuseța
re a orașului, Jura Valeria nu 
lipsea niciodată. Nu venea însă 
singură ci cu vecinii pe care-i 
mobiliza la acțiunile gospodă
rești. Deși trecută de 50 de ani, 
ea muncește cu hărnicie. Că as
tăzi în fața blocurilor și a birou
rilor I.G.O. sînt ronduri cu flori 
se datorește și muncii, exemplu
lui ei mobilizator.

La cantina de ajutor popular 
din Vulcan se distribuie o masă 
consistentă și în condiții igieni
ce. Cine nu știe din Vulcan că 
adeseori deputata Jura Valeria 
a rners și a controlat calitatea 
mesei, curățenia și, modul de 
deservire venind de multe ori

4 
cu propuneri pentru înlăturarea ț 
unor lipsuri. Dar unde n-o poți j 
vedea pe tovarășa Jura ? race î 
doar parte din comisia de tu- J 
telă, e și președinta comisiei de 
împăciuire.

Cînd se lasă înserarea, spre 
casa ei ce strălucește de cură
țenie se îndreaptă vecinele Radu 
Mali, Nistor Bozsi, Băcoi Ma
rla, Pardos Maria, Cioran Vil- 
ma și altele. In casa deputatei 
Jura Valeria funcționează un 
cerc de citit. Aici sînt discutate 
și citite numeroase articole. In 
cercul de citit din casa deputa
tei s-a studiat de curînd Mani
festul F.D.P.

In Vulcan sînt multe gospodi
ne și mulți gospodari, iar cel 
mal buni dintre ei sînt propuși 
candidați de deputați la alege
rile ce vor avea loc la 5 mar
tie. Printre aceștia din urmă se 
numără și Jura Valeria. E -pen
tru a patra oară că i se acordă 
această cinste...
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Inîntîmpinarea gjoQoawi aniversări 

Cărbune mai mult — 
și de bună calitate

40 de ani de la înființarea partidului

Apartamente frumoase 
durabile, confortabile

nerii Văii Jiului 
ma nr. 1 trebuie
extragerea unui
de cît mai bună

In anul trecut
noștri au extras
plan cîteva zeci

Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la cri
teriile principale ale în
trecerii socialiste în cins
tea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea P.C.R., 
pe care le-am citit cu 
mare atenție, pun în cen
trul obiectivelor întrecerii 
socialiste problema îmbu
nătățirii continue și sub
stanțiale a calității pro
duselor de orice fel. Cu 
alte cuvinte, pentru mi- 

proble- 
să fie 

cărbune 
calitate, 
minerii

peste 
de mii

de tone de cărbune, iar 
întreaga cantitate extrasă 
a fost de calitatea cores
punzătoare normelor. La 
u nuditate și granulație 
realizările au fost mai 
bune decît normele cu 
0,9 Ia sută și, respectiv, 
cu 3,3 la sută pe combi
nat. Procentul admis de 
cenușă a. fost însă depă
șit cu 0,8 la sută, fapt 
ce a făcut ca unele ex
ploatări să suporte se
rioase penalizări.

Pentru anul în curs la 
nivelul combinatului și al 
exploatărilor s-au luat 
măsuri eficace pentru ca 
odată cu creșterea sub
stanțială a extracției, căr
bunele să fie de tot mai 
bună calitate. Astfel, s-a 

exploatărilor să 
mai atent 

confecționare 
în abataje 

ameste-

a se evita eventuale sur
pări care duc la cr te' 
rea cantității de steril în 
cărbune.

Măsuri speciale au fost 
elaborate încă de la începu
tul acestui an în privința a- 
legerii șistului în aba
taje și galerii, pentru o 
claubare atentă la supra
față. In curînd exploa
tările vor fi dotate cu 
culbutoare vibratorii in 
vederea curățirii vagone- 
telor și astfel să se eli
mine posibilitatea ames
tecării cărbunelui cu șis
tul lipit pe vagonete. Au 
fost luate măsuri ca la 
toate abatajele, în deo
sebi la frontale, șistul să 
fie depozitat separat pe 
poditură, brigăzile fiind 
recompensate pentru ale
gerea șistului. Aparatele 
automate de luat probe 
de pe bandă existente la 
preparația Petrila vor fi 
extinse în curînd și la 
preparația Lupeni, contri
buind astfel la o deter
minare mai exactă a 
didlor de calitate.

De comun acord 
organele sindicatelor, 
bunatățirea calității 
bunelui brut a fost 
clusă în contractele 
lective drept unul 
principalele obiective 
întrecerii socialiste 
profesii.

Strădaniile noastre 
dat pînă acum
frumoase. In ianuarie mi
nerii de la Petrila, Ani- 
noasa, Vulcan, și Uricani 
au obținut importante 
bonificații pentru calita
tea bună а cărbunelui 
vrat. Sîntem hotărîți 
nu precupețim nici un 
fort ca în acest an
dăm patriei cărbune 
mult peste plan, dar și 
de calitate cît mai bună.

GH. CALOIANU
inginer șef al C.C.V.J.

in-

cu 
îm- 
câr- 
in- 
co- 
din 
ale 
pe

au 
roade

îmbunătățirea substan
țială a calității finisaju
lui și a lucrărilor de ins
talații 
tru a 
mente 
se și 
buie să constituie preo
cuparea centrală a con
structorilor șantierului 
nostru, pentru a răspunde 
cu cinste chemării parti
dului.

Constructorii șantieru
lui Petroșani depun stră
danii pentru a executa 
locuințe de tot mai bună 
calitate. A fost extinsă 
larg tencuirea cu cenușă 
care dă suprafețe mult 
mai fine decît cele cu ni
sip, s-a trecut la folosirea 
vopsitoriei mecanizate, 
asigurindu-se o dispersare 
uniformă a stratului de 
vopsea, la pereții des
părțitori se folosesc ele
mente de zidărie prefa
bricate din beton spu
mos de cenușă care are 
o mare rezistență și gre
utate specifică redusă.

Mai avem însă o sea
mă de lipsuri în munca 
de finisaje pe care le 
vom lichida treptat, dînd 
minerilor apartamente 
bine finisate.

Pe șantier va fi con
struit un apartament eta
lon (model) care a fost 
deja pus in execuție la 
blocul K, scara 1, apar-

la locuințe, pen- 
construi aparta- 

durabilc, frumoa- 
confortabile, tre-

tamentul 5. Acesta va fi 
finisat „ca la carte", 
constituind modelul după 
care va trebui să execu
tăm pe viitor toate apar
tamentele ce le construim 
pe șantier. La parchete, 
vom introduce panourile 
prefabricate din lamele 
în atelier. Aceste panouri 
vor fi montate numai după 
ce s-au făcut zugrăvelile în 
camere, incit n-o să fie 
necesare curățiri în plus, 
iar parchetul nu se va 
deforma din cauza apei.

De asemenea am tre
cut la studierea posibi
lităților de construire a 
unui dispozitiv — perie 
mecanică — pentru cură
țirea demenților de ra
diatoare înainte de vop
sire, în scopul ușurării 
efortului muncitorilor 
care execută această o- 
perație și asigurarea unei 
calități mai bune a vop
sitoriei pe elementele cu
rățate.

Constructorii șantieru
lui Petroșani care tre
buie să dea în folosință 
anul acesta 300 aparta
mente noi, vor răspunde 
cu cinste chemării parti
dului, construind locuințe 
tot mai bune 
menii muncii 
Jiului.

ing. MIHAI 
șeful șantierului 

Petroșani

In aceste zile cînd poporul romîn se pregătește pentru mărețul 
eveniment din viața sa: alegerile din 5 martie, comunistul Măgu- 
reanu loan, unul dintre cei mai vechi muncitori de la U.R.U.M.P., 
discută cu tinerii pe tema alegerilor din trecut și astăzi.

IN CLIȘEU: Un grup de tineri, printre care tov. Suciu V., 
Danko Ildico, Ștreifeld Francisc, Țintea Petru, ascultă cu interes 
amintirile bătrînului comunist despre alegerile de altădată.

-------------------o--------- —------

AGITATORUL BRIGĂZII

pentru oa- 
din Valea

CIOMU

210.000 lei bonificații pentru 
calitate

anului
minerii
depăși-

ind^St 
urmărească 
modul de 
a poditurii
pentru evitarea 
sării cărbunelui cu șistul, 
galeriile de pregătiri să 
fie executate la profile 
astfel alese îneît sterilul 
să fie excavat în propor
ții cît mai reduse, găurile 
de pușcare de la tavan 
să nu fie mai aproape de 
50 cm. de tavan pentru

li
să
e- 

să

Prima lună a 
s-a soldat pentru 
de la Vulcan cu 
rea planului cu 2538 tone 
de cărbune. In februarie 
minerii au extras peste 
plan alte 5049 tone de 
cărbune. In acest fel 
COLECTIVUL MINEI 
VULCAN ȘI-A ÎNDE
PLINIT PLANUL PE 
PRIMELE DOUÂ LUNI 
ALE ANULUI CU 4 
ZILE ÎNAINTE DE 
TERMEN. Cărbunele 
extras la Vulcan a fost 
de calitate corespunzăr 
toare normelor. In ianua
rie minerii de aici au 
primit 210.000 lei boni
ficații. Toate colectivele 
sectoarelor productive 
și-au adus contribuția la

acest succes. In fruntea 
întreceri pe mină se află 
sectorul I care și-a în
trecut planul pe primele 
două luni cu peste 3000 
tone de cărbune. Cu 3028 
tone de cărbune și-au 
depășit planul în aceeași 
perioadă și minerii 
torului III.

In ultimile zile la 
nă, productivitatea 
die a fost de

sec-

mi-
. . - me

die a fost de 1,080
tone de cărbune pentru
fiecare post prestat. La
24 februarie în 
întrecerii dintre 
de la Vulcan și 
Petrila, cei dinții 
luat conducerea. 
Vulcan și-a depășit pla
nul cumulat cu 11,5 la 
sută, pe cînd petrilenii 
cu 11,3 із sută.

cadrul 
minerii 
cei din 
au prc- 

Mina i

In primele zile ale acestui an, 
minerul comunist Bud Gheorghe 
din sectorul I al minei Aninoasa 
a fost chemat la secretarul orga
nizației de bază. Secretarul i a 
vorbit despre sarcinile mari ce 
revin minerilor din sector în a- 
nul 1961, despre importanța lu
crărilor de pregătiri. Bud Giheor- 
ghe asculta cu nedumerire.

— Văd că te miri de ce ți le 
înșir pe toate acestea — i-a zis 
secretarul. Uite ce îți propunem ; 
să lucrezi într-o altă brigadă, 
una rămasă în urmă, care face 
pregătirea abatajelor frontale din 
stratul 3. Mergi acolo și ajuți 
brigada pentru a-și îndeplini rit
mic sarcinile, pentru a asigura 
ffrontaliștilor abataje pregătite la 
timp.

Sarcina încredințată lui Bud 
Gheorghe n-a fost ușoară. Brigada 
în care a fost mutat, condusă de 
Ignătescu Vichente, din cauza in
disciplinei unor mineri, a lipsei 
de interes din partea șefului de 
brigadă rămînea mereu în urmă. 
Pentru a o „pune pe roate" tre
buia asigurat ca fiecare membru 
al brigăzii să pună umărul la în
făptuirea sarcinilor de plan, deci 
trebuia dusă o susținută muncă 
politică între oamenii din briga
dă. Tocmai această a fost sarcina 
primită de comunistul Bud Gheor- 
gbe, unul din agitatorii de frunte 
ai organizației de bază.

Prin exemplul lui în muncă 
Bud Gheorghe a cîștigat în scurt 
timp aprecierea noilor lui ortaci. 
Și aceasta e un criteriu impor
tant al eficacității activității mun
cii unui agitator. In primele zile 
de muncă în noua brigadă, el a

Să desfășurăm larg întrecerea socialistă 
pentru produse de calitate

(Urmare din pag. L-a)

cerințelor și sarcinilor cele mai 
actuale care stau în fața di
feritelor ramuri ale economiei 
naționale. Fiecare om al munciii, 
în orice ramură de producție ar 
lucra, găsește în Directive o o- 
rientare concreta în lupta .pen
tru produse de bună calitate. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din industria noastră construc
toare de mașini găsesc aici indi
cații precise în legătură cu îmbu
nătățirea calității mașinilor și a 
utilajelor, cu ridicarea randamen
tului acestora la nivelul celor mai 
noi realizări ale tehnicii; cei din 
industria bunurilor de consum — 
norme precise de acțiune, pentru 
produse care să satisfacă tot mai 
deplin prin calitatea, sortimentul 
și prezentarea lor, cerințele con
sumatorilor; oamenii muncii din 
construcții, proiectanții — indica
ții pentru ridicarea întregii lor ac
tivități pe o treaptă mai înaltă, 
ipentru realizarea de construcții 
trainice, la termenele prevăzute, 
îngrijit finisate. In Directivele Co
mitetului Central al partidului, lu
crătorii dîn agricultură — din 
G.A.S.-uri și S.M.T.-uri, colectiviș
tii și întovărășițil — găsesc îndru
mări prețioase în legătură cu des
fășurarea bătăliei pentru recolte

bogate, pentru dezvoltarea produc
ției agricole, vegetale și animale. 
Cel dintîi răspuns al oamenilor 
muncii din agricultură trebuie să 
constea în pregătirea exemplară a 
campaniei agricole de primăvară, 
etapă hotărâtoare pentru soarta 
recoltei dfci acest an.

In lupta pentru îmbunătățirea 
calității produselor o mare răs
pundere revine ministerelor, or
ganizațiilor economice centrale, 
întreprinderilor, sfaturilor popu
lare, lucrătorilor de partid, de 
stat și sindicat; ei au datoria să 
ia toate măsurile și să sprijine în 
mod susținut eforturile și iniția
tivele colectivelor de întreprin
deri și unități productive din in
dustrie și agricultură pentru pro
duse 
înalt.

In 
nate 
multilaterale. pentru 
continuă a calității produselor, 
'ninisterele, sfaturile populare, în
treprinderile vor trebui să întoc
mească — așa cum se subliniază 
în Directive — planuri amănun
țite de lucru pe ramuri, subramuri 
și grupe de producție. In planu
rile de lucru ale întreprinderilor 
vor trebui să se stabilească precis 
sarcinile ce revin fiecărui colectiv 
de muncă, îacît fiecărui muncitor.

de nivel calitativ cit mai

superioară !
maistru, Inginer, tehnician 
fie clar ce are de făcut la locul 
său de muncă, să cunoască lim
pede care sînt căile și mijloacele 
prin care poate contribui la îm
bunătățirea calității produselor.

Măsurile tehnico-organizatorice 
care se iau în acest scop vor 
trebui să cuprindă toate fazele 
realizării produsului respectiv — 
de la concepție și proiectare, la 
execuție, finisaj și control tehnic 
pe toate treptele fabricației, pînă 
la ambalarea, prezentarea și 
transportul produsului la locul de 
folosință I

Există toate condițiile ca între- 
, cerea pentru o calitate superioară 
a produselor să devină o adevărată 
mișcare de masă în țara noastră. 
Sufletul acestei minunate mișcări 
îl vor constitui, ca întotdeauna, 
comuniștii, organizațiile de partid 
Colaborând strâns cu conducerile

să-l

vederea desfășurării coordo- 
a unei activități largi și

ridicarea, întreprinderilor la elaborarea mă
surilor tehnico-organizatorice ne
cesare, acordînd o atenție sporită 
îndrumării permanente a comite
telor sindicale în organizarea în
trecerii socialiste, sprijinind orga
nizațiile U.T.M. să dezvolte for
mele specifice ale tineretului — 
brigăzi de producție și calitate, 
posturi utemiste de control etc. 
— organizațiile de partid trebuie 
să se afle mereu Și mereu în frun-

tea luptei pentru produse de ca
litate superioară.

Popularizînd temeinic criteriile 
cuprinse în Directive, făcîndu-le 
cunoscute tuturor celor ce mun
cesc în diferitele sectoare de acti
vitate ale economiei noastre na
ționale — organizațiile de partid 
trebuie să pună în permanență 
în dezbaterea colectivelor proble
mele legate de calitatea produse
lor, să analizeze căile care duc la 
îndeplinirea exemplară a acestei 
sarcini, să controleze felul cum 
sînt duse la îndeplinire măsurile 
care se iau în acest scop.

In aceste zile cînd tara întreagă 
se pregătește pentru alegerile de 
la 5 martie, în fabrici șd uzine, pe 
șantierele de construcții, în unită
țile socialiste ale agriculturii dom
nește o activitate însuflețită; oa
menii muncii înscriu noi succese 
în realizarea planului pe 1961 — 
cel de-al doilea an 
6 ani.

Intîmpinînd cu 
mîndrie aniversarea 
glorioasă existență 
nostru, să desfășurăm, în cinstea 
acestui important eveniment, cu 
un și mai puternic avînt întrece
rea pentru dobîndirea de noi vic
torii în lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră scumpă, pentru înflorirea 
ei continuă, pentru făurirea unei 
vieți mereu mai îmbelșugate și fe
ricite poporului muncitor!

mobilizat ortacii la folosirea din 
plin a timpului de lucru. Le-a 
vorbit cît este de important să-și 
realizeze ritmic planul, asigurând 
astfel condiții pentru ca minerii 
din abataje să aibă fronturi de 
lucru la timp. La îndemnul lui 
brigada s-a aprovizionat la înce
putul fiecărui schimb cu mate
rial lemnos, spre a putea scoate 
mai în fiecare zi cîte un cîmp 
peste preliminar. Pe cei care s-au 
urnit mai greu din loc, ca de 
pildă tînărul ajutor miner Hoțea 
Dumitru, tov. Bud i-a luat lîngă 
el, ajutîndu-i să folosească din 
plin timpul de lucru.

Agitatorul a org -Uzat convor
biri cu ortacii, în care le-a vorbit 
despre posibilitățile existente la 
locul de muncă pentru sporirea 
randamentelor și realizarea de e- 
conomii, pentru îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Ca o dovadă a 
faptului că cuvintele agitatorului 
au avut efect sînt rezultatele ob
ținute de brigadă în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Pe prima lună 
a anului brigada, care de luni de 
zile rămînea sub plan a obținut 
o avansare de 94 m. 1.. cu peste 
10 m. 1. mai mult decît sarcina 
de plan.

In ultimul timp în convorbirile 
purtate de agitatorul Bud Gheorghe 
un loc important îl ocupă alege
rile de depui ați în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile 
populare.

— Unora dintre noi le vine 
greu să-și dea seama cît de isto
vitoare era în trecut munca mi
nerilor — spunea el ortacilor. 
Brigada noastră lucrează acum cu 
mașină de încărcat, 
Dar toate acestea 
întotdeauna...

Viața și munca 
de azi a minerilor, 
petrecute în Valea 
în întreaga țară în 
populare — iată doar cîteva din 
temele convorbirilor organizate de 
agitator.

La îndemnul lui brigada s-a 
hotărât să întîmpine alegerile cu 
noi succese în muncă. Și, după 
cum arată realizările de pînă a- 
cum, există certitudinea că hotă
rârea va deveni faptă.

I. DUBEK

transportoare, 
n-au existat

din trecut și 
transformările 
Jiului, cit și 
anii puterii

*

al planului de

entuziasm 
a 40 de ani

a partidului

Și 
de

(Articol de fond apărut în 
ziarul „Scînteia nr. 5(187)

Zile de producție 
mărită

Zilele trecute colectivul de con
ducători auto de lă garajul S.T.R.A. 
Vulcan îndrumat de organizația 
de partid și grupa sindicală au 
organizat în cinstea apropiatelor 
alegeri de deputați ai Frontului 
Democrației Populare în Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare două zile de producție 
mărită. Muncind cu hărnicie, ei 
au reușit să-și depășească anga
jamentul și să realizeze peste ■ 
plan 2669 tone-kilometri și să 
transporte în plus la minele pe 
care le deservesc o cantitate de 1 
321 tone de materiale. S-au evi
dențiat în mod deosebit, condu
cătorii auto Bîldea Aurel. Moraru 
Pavel, Constantin Gheorghe și 
Cănăvoi loan.

OLIVER CAROL 
conducător auto 
garăjul Vulcan
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Ecoul international al mesajulri 
adresat de N. S. Hrușciov lui J. Nehru

R. D. GERMANA

BERLIN 27 (Agerpres).
Mesajul adresat de N. S. Hruș- 

ciov, șeful guvernului sovietic, lui 
J. Nehru, primul ministiru al In
diei, se află în centrul atenției 
ziarelor centrale din R. D. Ger
mană. In titlurile lor ziarele sub
liniază necesitatea de a se acorda 
ajutor guvernului Gizenga, de a 
se apăra Congo prin eforturi co
mune, de a se reorganiza O.N.U. 
Ziarul „Național Zeitung" scrie 
că Comisia din reprezentanți ai 
statelor africane, a cărei consti
tuire este preconizată în mesaj, 
are datoria ca în strînsă colabo
rare cu guvernul legal condus de 
Gizenga să înlăture amestecul 
străin sub orice formă în trebu
rile interne ale Congoului.

INDIA

DELHI 27 (Agerpres).
Ziarele indiene centrale publică 

la loc de frunte sulb titluri mari 
informații cu privire la noua ini
țiativă a guvernului sovietic. Sînt 
relevate îndeosebi propunerile gu
vernului sovietic de a se reorga
niza O.N.U., de a se evacua toate 
trupele O.N.U. din Congo și de a 
fi demis Haminarskjoeld din func
ția de secretar general.

MEXICO

MEXICO CITY 27 (Agerpres).
Mesajul lui N. S. Hrușciov a- 

dresat lui Jawaharlal Nehru este 
în centrul atenției presei mexica
ne. Ziarul „Diario de la Tarde" 
publică informația cu privire la 
mesaj sub titlul „Jos mîinile de

pe Africa! Hrușciov cere să fie 
respectată suveranitatea populației 
de culoare".

R. P. POLONA

VARȘOVIA 27 (Agerpres).
„Trybuna Ludu" și „Zycie War- 

szawy" publică în primele pagini 
ample extrase din mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov lui Jawa
harlal Nehru. „Zycie Warszawy" 
scoate în evidență pasajul din 
mesaj consacrat O.N.U. și secre
tarului ei general. Ziarul scrie: 
„Premierul sovietic a subliniat că 
ipentru ca „războiul rece" să nu 
devină tot mai înverșunat, pen
tru a împiedica un război „cald", 
trebuie neapărat reorganizată 
structura O.N.U.".

R. S. CEHOSLOVACA

PRAGA 27 (Agerpres).
Opinia publică cehoslovacă își 

alătură glasul la cererea hotărîtă 
a guvernului sovietic ca să fie 
luate măsuri eficiente pentru tri
umful dreptății și voinței poporu
lui pe pămîntul congolez martir. 
„Rude Pravo" cere să se pună 
capăt imixtiunii străine în Congo 
și să se acorde ajutor guvernu
lui legal, precum și destituirea 
lui Hammarșkjoeld din funcția de 
răspundere ce o deține în O.N.U. 
„Mlada Fronta" preconizează apli
carea de sancțiuni împotriva Bel
giei, precum și deferirea IV 
Chombe și Mobutu justiției cu de
zarmarea bandelor lor. „Zeme- 
delșke Noviny" arată că eveni
mentele recente demonstrează ne
cesitatea stringentă de a se reor
ganiza secretariatul O.N.U.

- .l.t **o-----------------

Hotărlua [. [. al P. [. 0. S. si al Canslliilai te Miniștri 
al II. R. S. S. ta priîlre la ПШИИгеа anailiirll 

arhiziiiiiai le stai te notate agritoie
și a planurilor de perspectivă 
privind dezvoltarea producției a- 
gricole în colhozuri și sovhozuri. 

Pentru organizarea achiziționării 
tuturor produselor și materiilor 
prime agricole este necesară con
stituirea unor inspectorate de stat 
pentru achiziții, care vor fi con
duse de inspectori de stat.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
au considerat necesar să reorga
nizeze și să îmbunătățească orga
nizarea achizițiilor de stat de pro
duse agricole și să treacă la achi
ziții de stat de cereale, came, 
lapte, culturi tehnice, legume și 
alte produse agricole și materii 
prime prin sistemul de contrac
tări, adică prin încheierea de con
tracte cu colhozurile și sovhozu
rile.

In hotărirea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se arată că în condițiile 
economiei socialiste metoda con
tractărilor este cea mai bună me
todă de lărgire și întărire a le
găturilor între agricultură și in
dustria de prelucrare a produse
lor și materiilor prime agricole.

Contractele se încheie pe termen 
de 2—5 ani (fiind defalcate pe 
ani), pe baza planurilor de achi
ziții de stat de produse agricole

Declarația lui M. Yazid
TUNIS 27 (Agerpres).
Drept răspuns la afirmațiile fă

cute de M. Debre, primul minis
tru al Franței, în timpul vizitei 
sale în Algeria, că Franța are 
drepturi asupra Saharei, Mo
hammed Yazid, ministrul infor
mațiilor din guvernul provizoriu 
al Republicii Algeria, a declarat: 
„In cursul călătoriei sale prin 
Sahara algeriană, primul minis
tru al Franței, Debrd, a făcut de
clarații pe care noi nu le putem 
lăsa fără comentarii... Poziția 
noastră în ce privește integrita
tea și unitatea teritoriului nostru, 
inclusiv Sahara, este neclintită. 
Suveranitatea politică a poporu
lui algerian se extinde asupra în
tregului teritoriu algerian și cînd 
spunem teritoriul algerian, terito
riul național, înțelegem că Saha
ra face parte din el".

Combinatul de înnobilare 
a minereului de pe Nipru

Noul oraș Komsomolsk pe Ni
pru se va construi în apropiere 
de Kremenciug, pe cursul mijlociu 
al Niprului. Orașul este denumit 
astfel întrucît constructorii lui vor 
fi comsomollști, care vor sosi aici 
voluntar din toată Ucraina. Ei 
vor construi aici și combinatul 
de înnobilare a minereului de pe 
Nipru. In curînd vor sosi aici 
primii 3.000 de tineri și tinere.

Combinatul de înnobilare se va 
construi pe baza marelui zăcă- 
rnînt de minereu de fier din re
giunea Kremenciug. Acest combi
nat va fi al doilea ca mărime din 
Europa după cel ce se constru
iește la Krivoi Rog. Prima parte 
a întreprinderii va fi pusă în 
funcțiune în 1963.

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

Țările membre ale S.E.A.T.O. 

ajută cu trupe pe rebelii 

laoțieni

VARȘOVIA 27 (Agerpres).
Corespondentul special din Laos 

al agenției P.A.P, relatează des
pre noi fapte privind amestecul 
străin în treburile interne ale 
Laosului. Corespondentul citează 
depozițiile unor prizonieri de răz
boi care au declarat că unele țări 
— membre ale S.E.A.T.O. — a- 
cordă rebelilor un mare ajutor, 
furnizîndu-le nu numai arme, e- 
cbipament militar și muniții, ci 
și trupe. După cum au arătat pri
zonierii de război. în rîndurile 
trupelor rebele se află un mare 
număr de soldați tailandezi, sud- 
vietnamezi, filiplnezi și ciankai* 
știști. Corespondentul subliniază 
că în ultimul timp ciankaișiștii 
și-au intensificat considerabil ac
tivitatea. Avioanele lor apar tot 
mai frecvent pe cerul Laosului. 
Aviatorii ciankaișiști întreprind 
zboruri de recunoaștere în favoa
rea rebelilor și transportă pentru 
ei muniții și alimente.

Declarația comună
BUDAPESTA 27 (Agerpres).
In Declarația comună cehoslo- 

vaco-ungară cu privire la vizita 
de prietenie făcută în Ungaria de 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și președintele 
R.S. Cehoslovace se spune că re
lațiile dintre R.S.S. Cehoslovacă 
și R.P. Ungară, se dezvoltă cu suc
ces și contribuie la creșterea con
tinuă a puterii și la întărirea uni
tății întregului lagăr socialist. De
clarația subliniază că Cehoslovacia 
și Ungaria vor contribui în comun 
la întărirea continuă a unității și 
coeziunii țărilor sistemului mon
dial socialist și la ridicarea con
tinuă a puterii lui politice, eco
nomice și de apărare. Cele două

cehoslovaco-ungară
părți vor sprijini și pe viitor, cu 
fermitate propunerile U.R.S.S. cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală.

Cele două părți vor sprijini și pe 
viitor lupta de eliberare națională 
a popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină. Declarația con
damnă uneltirile puterilor colonia
liste împotriva popoarelor din 
Congo și Laos și războiul impe
rialist dus de colonialiștii francezi 
împotriva poporului algerian.

Participanții la tratative au sub
liniat că declarația Consfătuirii de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
și apelul adresat popoarelor din 
lumea întreagă sînt documente că
lăuzitoare de bază.

-O-

RIO DE JANEIRO. Studenții 
din Rio de Janeiro au organizat 
o demonstrație de protest împo
triva asasinării patriotului congo
lez Patrice Lumumba și a tova
rășilor săi.

RABAT. In seara' zilei de 26 
februarie, prințul moștenitor Mou- 
lay Hassan a fost proclamat rege 
al Marocului.

LONDRA. La 25 februarie la 
Centiral-Hall (Westminster Lon
dra) a avut loc o întrunire la care

au participat 6000 de învățători 
englezi cerînd guvernului majo
rarea salariilor.

PARIS. Comitetul pentru apă
rarea libertăților în Portugalia, 
care își are sediul la Paris, a pu
blicat o broșură în care se arată 
că din cei peste 1.500.000 de* oa
meni care se ocupă cu agricultu
ra în Portugalia, — ramura prin
cipală a economiei acestei țări — 
1.130.000 nu au nici un petec de 
pămînt.

Preparația cărbunelui Petrila
angajează :

TEHNICIENI CU LIMITELE DE SALARII INTRE 750— 
1 100 LEI.

Candidații vor prezenta următoarele acte: certificat de 
naștere, autobiografia.

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

Informații suplimentare se pot primi de la serviciul de 
planificare și organizare a muncii al Întreprinderii.

O.C.M.M., șantierul Lupeni vinde prin licitație în ziua de 
28 februarie 1961, în oborul de vite din orașul Lupeni 5 
(cinci) asini.

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

O. C. L. Produse Industriale Petroșani, anunță clientela 
că a pus în vînzare prin toate raioanele specializate, tradiție 
nalele

[MARTO^OARE
Vizitați magazinele noastre bine aprovizionate!
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Iancu nr. 1
ANGAJEAZA

— maiștri sondori
— sondori șefi granic
— economiști
— contabili

cu sediul în Lupeni str.

IMEDIAT:
— tehnicieni mecanici

inginer foraj
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O.C.L Produse Industriale Petroșani, anunță 

cumpărătorii că între 5 februarie și 5 martie 
1961 organizează

LUNA ALBITURILOR
Cu această ocazie, magazinele de țesături 

au fost aprovizionate din abundență cu :

— P1NZA ALBITA 80-140 cm: 
— PÎNZA NEALBITA 80-140 cm:
— P1NZA PENTRU CEARȘAFURI.
—— SIFON 80-sso cm:

— OLANDINA 8o-2So cm:
- INLET ALB $1 COLORAT.
— DAMASC ALB $1 COLORAT.
— GRADEL во cm. $1 ALTELE.

Vizitați magazinele noastre de țesături și 
cumpărați cele necesare gospodăriei dvs. 1
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