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In întîtnpinarea glorioasei aniversări

Toate produsele noastre 
sâ lie de bund calitate

GHEORGHE COSMA
directorul I.I.L. „6 August" 

Petroșani

întreprinderea 
noastră este prin
cipala producătoa
re de bunuri de 
lar< . :on.um din 
\ a»5 Jiului. Da
că în ceea ce privește cantitatea 
mărfurilor produse se poate spune 
că a satisfăcut în bună măsură 
cerințele mereu crescînde ale oa
menilor muncii din bazinul nos
tru carbonifer, calitativ mai a- 
vem încă multe de făcut. Citind 
Directivele C.C. al PjM.R. cu pri
vire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste hi cinstea a- 
niversării a 40 de ani de la în
ființarea Partidului Comunist din 
Romînla am văzut cîtă atenție a- 

(cord| rtidul nostru drag cali-
Q parte din M- 

"rective se referă și la industria 
-locală. Ea va trebui să pună la 
■dispoziția populației varietăți largi 
de produse de bună calitate prin 
folosirea materiilor prime locale, 
a rezidurilor de la întreprinderile 
republicane.

îmbunătățirea calității produse
lor noastre depinde în bună mă
sură de preocuparea ce o acordă 
întregul colectiv acestei proble
me, de măsurile luate. Spre exem
plu, calitatea pîinii depinde și de 
reception area griului, apoi a făi
nii. In acest scop, moara din Lu- 
jpeni a fost dotată cu un labora
tor șl un cîntar automat. Făina se 
repartizează la unitățile de? pani-

ficaț ie însoțită
de buletine de a- 
nalteă în care 
sînt trecute ca

racteristicile făi
nii.

pîine din PetroșaniFabrica de 
a fost dotată cu o instalație de 
dozare ți amestecare a făinii, iar 
cuptoarele cu milivoltmetre pen
tru unnărifea temperaturii de 
coacere. Laboratorul fabricii de
servit de 4 laboranți de speciali
tate și avînd tot aparatajul nece
sar, urmărește intrarea fainilor, 
întocmește rețetele de fabricație 
și urmărește întregul proces teh
nologic.

Cu toate că s-au făcut multe 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor mal sînt încă destule pro
bleme de rezolvat. La toate sec
țiile se tinde să se urmărească 
procesul de fabricație pe faze de 
lucru. Se va intensifica ridicarea 
calificării muncitorilor prin cursul 
de minim tehnic, iar secțiile vor 
fi încadrate cu cadre tehnice de 
specialitate. Atelierul de tîmplărie 
din Petroșani va fi profilat pen
tru mobilă fină și vopsită.

Prin măsurile luate și antre
narea întregului colectiv în între
cerea socialistă, avînd ca obiectiv 
principal îmbunătățirea calității, 
vom întîmpina a 40-a aniversare 
a partidului ribstru drag cu sa
tisfacția de a ne putea mîndri cu 
produsele noastre.

Energie electrica mai multă 
o calitate mai înaltă a■ z .
Chemarea parti

dului de a îmb'u- 
. nătăți continuu 
calitatea produse- 
■4w, ■ a găsit un 
larg ecou în rîn- 
d urile muncitorilor 
lor de'la termocentrala Paroșeni.

O producție mal mare de ener
gie electrică, folosind posibilită
țile actuale, este problema cen
trală care se află în fața noas
tră. Pentru realizarea ei, se con
centrează eforturile întregului co
lectiv, toate strădaniile. Și, re
zultatele sînt frumoase. Anul tre
cut, termocentrala Paroșenl a pro
dus 100 milioane kWh peste plan 
și a realizat economii de 2.300.000 
lei.

Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări a înfiin
țări; P.C.R., ne cer să ridicăm 
pe o treaptă superioară calitativ 
munca noastră. In acest scop, 
muncitorii și tehnicienii termocen
tralei Paroșenl, au pornit încă de 
pe acum acțiunea pentru a-și îm
bunătăți activitatea și a realiza

-=*=-

Cartea în mijlocul 
sătenilor

De la începutul anului și pînă 
în prezent la biblioteca comunală 
din Iscrorii au fost reînScriși un 
număr de 225 cititori care au ci
tit 1500 de volume.

Bibliotecara Kemeny Ecaterina 
muncește cu multă , dragoste ș; 
pricepere pentru răspîridirea căr- 
•țit în rîndul sătenilor. La biblio
tecă au fost organizate diferite 
acțiuni de masă la care au parti
cipat pește 350 muncitori. Printre 
acțiuni se numără conferințele : 
„Despre alegerile de deputați", 
„Despre eclipsele de Soare și de 
Lună", „Cum să ne ferim, de gri
pă". „Chipul comunistului oglin
dit în literatura noastră", recen
ziile la romanele „Bărăgan", „Po
vestea unui om adevărat".

R. BALȘAN 
corespondent

VAS1LE CAPATINA 
inginer șef al termocentralei 

Paroșenl

și tehnicienl-

muncii
astfel un randa
ment mai bun. 

Secția de repa
rații termomeca- 
nlce, condusă de 
ing. Truică loan, 

să scurteze duratașl a propus ca
de reparații la fiecare agregat cu 
o zl. ceea ce înseamnă pentru u- 
zlnă 3.600.000 kW în plus. Fo- 
chiștli au hotărîț și ei ca prin- 
tr-o supraveghere mai atentă a 
aparatelor, să reducă consumul 
de combustibil convențional eco
nomisind astfel 2.280 tone com
bustibil. Reducerea consumului 
propriu tehnologic cu 0,28 la sută 
va aduce și ea o economie de 
3.200.000 kWh energie electrică.

Toate acestea vor duce la pro
ducerea a peste 16.000.000 kWh 
energie electrică peste plan nu
mai pe baza unei calități mai 
înalte a muncii noastre și rea
lizarea unei economii de 1.300.000 
lei.

încetarea lucrului din 
schimbul I a sunat de aproa
pe două ore. Grupuri de 
muncitori se îndreptau spre 
clubul muncitoresc al sindi
catelor din Petrila. Aici s-au 
strîns iu jurul, agitatorului 
Molnar Aim dru. l-a mobi
lizat agitatorul încă cu o zi 
înainte, I-a chemat să le 
vorbească despre marile drep 
turi și libertăți ale oamenilor 
muncii din țara noastră, des
pre alegerile de la 5 martie 
S-au strîns în sala de repeti
ții a clubului mai bine de 60 
de cetățeni dintre care maiu- 
ritatea erau tineri

- - Pentru a putea vorbi 
despre sistemul electoral al 
Republicii Populare Romîne, 
un sistem cu adevărat demo
cratic — a început agitatorul 
— trebuie să ne aruncăm pri
virea în trecut, la viața grea, 
plină de suferinți a muncito
rilor ce lucrau în fabricile 

I capitaliștilor. Pitste tot se lu- 
îcrau 12—14 ore oe zi. con-

LA ѴОГ
Vom da cu încredere votul nostru 

candidaților vieții noi

ijlOClAtlSH
Marți după-amiază sa

la de spectacole a clu
bului muncitoresc din A- 
ninoasa a găzduit o entu
ziastă adunare cetățe
nească în care alegătorii 
au venit să discute cu 
viitorii deputați despre 
înfăptuirile mărețe obți
nute de poporul nostru 
în anii puterii populare, 
înfăptuiri ce au schimbat 
radical înfățișarea orașe
lor și comunelor .patriei, 
viața oamenilor. In a- 
ceastă adunare alegătorii 
s-au întîlnit cu minerul 
fruntaș Cristeă Aurel, 
candidat în alegerile pen
tru Marea Adunare Na
țională, cu tehnicianul 
Anca Alexandru, candi
dat în circumscripția re
gională nr. 76, cu tov. 
Lazăr David, prim-secte- 
tar al Comitetului Orășe
nesc de partid Petroșani,

candidat în circumscrip
ția orășenească regiona
lă nr. 95, cu tov. Șulea 
Gheorghe, președintele 
Sfatului popular al ora
șului Petroșani, candidat 
în circumscripția orășe
nească regională nr. 96 
și cu alți candidați pro
puși de ei în 
de deputați de 
tie.

— Cît de 
schimbat viața 
a spus minerul 
Dunca Petru. Prin grija 
partidului nostru drag, 
nouă pensionarilor ni s-a 
asigurat o bătrînețe liniș
tită plină de bucurie.

— In comuna noastră 
datorită așezării ei geo
grafice nu au putut lua 
amploare construcțiile — 
a spus în cuvîntul ei res
ponsabila centrului de 
radioficare Liciu Lucia 

— și totuși aici au fost 
construite două cămine 

’ moderne pentru tineret 
cu peste 300 locuri, 8 
blocuri cu 46 apartamen
te, o școală de calificare, 
o sală de cultură. Mulți 
dintre tovarășii 
în sală, care 
trăiau în barăci 
18 la un loc, 
locuințele 
construite
de la stat. Numărul lo
cuințelor individuale din 
comuna noastră atinge în 
prezent cifra de 73. Vor
bitoarea a relevat

alegerile 
la 5 mar-

muie s-a 
noastră — 
pensionar

prezenți 
în trecut 
cite 16— 
astăzi au 

lor proprii 
cu împrumut

apoi

Propuneri înfăptuite
comuna Cîmpu lui 
a avut loc o adu- 
cetățenească unde 

s-au

în
Neag 
nare 
numeroși locuitori 
întîlnit cu . candidații lor 
în alegerile de la 5 mar
tie. Candidatul de depu
tat Bardoczi Vasile a 
arătat viața înfloritoare 
a comunei și perspective
le ei de viitor.

în cadrul discuțiilor 
purtate cetățenii Brădi- 
ceanu Vasile Vilian Se
bastian, Glovan loan,

Mihăiasa Lazăr II și al
ții au arătat că unele 
propuneri făcute la pri
ma întîlnire au și fost 
realizate. S-a rezolvat 
problema transportului 
de călători între Cîmpu 
lui Neag și Lupeni. La 
dispensar există acum 
un oficiant sanitar per
manent, iar zilele trecu
te a intrat în funcție un 
grup electrogen.

D. CORNEA 
corespondent

dițiile de muncă erau de-a 
dreptul inumane. Cine încer
ca să-ți ridice glasul era bă
gat la carceră, bătut, conce
diat din uzină. Patronii re
duceau mereu salariile, a- 
menzile curgeau cu nemiluita, 
accidentele de muncă, 
profesionale se țineau 
Femeile și copiii care 
ceau din zor și pînă în 
te, alături de bărbați, pri
meau un salariu mult mai 
mic decît bărbații.

în trecut — continuă to
varășul Molnar — la cîrma 
țării sp aflau cei mai mari 
exploatatori și cele mal cre
dincioase slugi ale lor. Pe 
vremea burgheziei și moșie- 
rimii alegerile „democratice" 
se caracterizau prin furturile 
de urne, prin satele „conta 
minate” peste noapte, ares
tări, bătăi, schingiuiri. In Rc- 
mînia, pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc, femeile, 
tineretul și militarii nu aveau 
drept de vot. Astăzi cîad

bolile 
lan(. 

mun 
noap-

oa

succesele deosebite obți
nute pe tărîm cultural și 
în alte domenii.

Tînărul sudor Vișan 
Iuliu care la 5 martie 
se va prezenta pentru pri
ma oară în fața urnelor, 
a mulțumit partidului în 
numele tuturor tinerilor 
de vîrsta lui, pentru po
sibilitatea creată de a-și 
spune și ei cuvîntul în a- 
legeri, pentru «perspecti
vele mărețe deschise as
tăzi tineretului.

Cu aceleași cuvinte de 
recunoștință a vorbit și 
învățătorul Șimo Iosif, 
care a arătat grija deo-. 
sebită de care se bucură 
învățămîntul din partea 
partidului și statului.

Trecînd în revistă mă
rețele realizări obținute 
de poporul nostru în toa
te domeniile de activita
te, candidatul de deputat 
pentru circumscripția re
gională nr. 76 Anca A- 
lexandru a fost deseori 
întrerupt de ovațiile în
delungate ale participan- 
ților care astfel și-au. ma
nifestat devotamentul -fa
ță de Partidul Muncito- 
reșț Romîn și conducă
torul său iubit tovarășul 
Gheorghe Gheotghiu-Dej, 
de regimul democrat- 
popular, hotărîrea de a-și 
da cu toată încrederea 
votul candidaților Fron
tului Democrației Popu
lare.

artistică de 
căminului cui-

„Hai la vot". A- 
„actori" au de- 

multă rîvnă și pa
in realizarea pro-

Brigada 
gitație a 
tural din Banița a pregă
tit un frumos program 
artistic dedicat alegerilor 
de la 5 martie a.c. inti
tulat 
cești 
pus 
siune
gramului. Ei satirizează 
pe de' o parte alegerile 
din trecut, felul cum de
curgeau ele fi cine ■ erau 
„aleși", iar pe de altă 
parte scot în relief o se
rie de realizări din ' co
muna Banița de azi • în 
contrast cu trecutul, rea
lizări care se d-atoresc 
grijii partidului fi statu
lui nostru democrat- 
popular pentru > creșterea 
nivelului de trai al țăra
nilor muncitori. Printre 
realizările citate în pro
gramul brigăzii sînt cons
truirea căminului cultural, 
construirea școlii elemen
tare nr. 2, înființarea 
Unui dispensar medical 
și altele.

Cei mai activi membrii 
ai brigăzii sînt Verdeș 
Ilar ion, Văduva Maria 
și Gheletiuc Ileana

Candidați ai F. D. P.
!
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întreaga putere aparține 
menilor muncii de la orașe 
si sate și este exercitată de 
popor prin Marea Adunare 
Națională și sfaturile popu
lare, toți oamenii muncii, 
ră deosebire de rasă, sex 
naționalitate, au dreptul 
a a ege și a fi aleși.

— Eu am trăit acele 
muri a spus tov. Ghenea 
cînd în Petrila exista o 
gură școală de 4 ani, 
oamenii muncii trăiau în co
cioabe, în podurile caselor, 
cînd dreptul la muncă era o 
vorbă goală. Astăzi orașul 
Petrila și-a schimbat profund 
înfățișarea, s-au construit « 
blocuri, școli, cămine. Numai 
un lucru vreau să spun : tine
retul nostru trebuie să fie 
mîndru de ceea ce s-a înfăp
tuit, trebuie să mulțumească 
din inimă partidului pentru 
condițiile optțme create pen
tru muncă și învățătură, pen
tru grija pe care le-o poartă 
la fiecare pas.

GORBOI MIHAI, 
secretarul comitetu
lui de partid al în
treprinderii forestiere 
Petroșani candidează 
în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 a Sfa
tului popular al ora

șului Petri la

Gospodina TOROK 
PAULINA; partici
pantă activă la ac
țiunile obștești, can
didează în circum
scripția electorală nr. 
24 a Sfatului popu
lar al orașului regio

nal Petroșani
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STEPANEK IOSIF, 
funcționar la I.L.L. 
Petrila, candidează 
în circumscripția 
lectorală nr. 10 
Sfatului popular 

orașului Petrila

e-
a 

al

Pensionarul KRIS- 
TALY ANTON, un 
gospodar fruntaș al 
treburilor obștești 
candidează în circum
scripția electorală nr. 
18 a Sfatului popu
lar al orașului Petrila
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Temele proiectelor de diplomă — strîns legate 
de necesitățile producției

Recent s-a încheiat sesiunea de 
examene a studenților din anul V 
al imtttutulul de mine „Gheorghe 
Gheonghlu-Dej" din Petroșani. In 
perioada 1 martie — 1 aprilie, 
studenții îltimului an vor efec
tua practica l'a diferite întreprin
deri miniere cHn țară, pentru cu
legerea datelor necesare proiecte
lor de diplomă.

In munca de însușire a cunoș
tințelor tehniico-profesionale pro 
iectul de diplomă reprezintă pen
tru studenții institutelor de învă- 
țămînt tehnic superior un punct 
culminant Proiectul de diplomă 
trebuie să oglindească prin solu
țiile propuse atît nivelul pregăti
rii teoretice cît mal ales capacita
tea de a rezolva o problemă im
pusă de cerințele producției. Vii
torul inginer trebuie să fie capa
bil să justifice printr-un calcul 
economic soluția adoptată, asigu- 
rînd totodată introducerea tehni
cii noi. Pornind de la aceste con
siderente conducerea institutului 
și catedrele de specialitate au a- 
cordat o atenție deosebită fixării 
temelor de proiect de. diplomă. 
Astfel, în ultimii 3 ani temele 
propuse au avut la bază probleme 
pe care întreprinderile 
din țară le-au comunicat în 
sens institutului. Legînd 
de proiect, de necesitățile 
ale producției, absolventul 
stimulat in munca sa ș.i 
utilitatea și calitatea proiectului 
crește. Gîteva exemple de teme 
rezolvate în decursul ultimilor 
ani demonstrează mai bine aceas
tă problemă. In cadrul facultății 
de electromecanică minieră au fost 
prezentate în ultimul an teme ca
re rezolvau acționarea și automa
tizarea instalației de pompe de la 
mina Săsar, acționarea prin re-

miniere 
acest 
tema 
reale 
este 

astfel

dresoare și automatizare a insta
lației de extracție puțul 12 Lu- 
peni, proiectarea unei instalații de 
preparare a minereului complex 
de la Burloala pentru o capacita
te de 2000 tone/zi, studiul posibi
lităților de majorare 
ții de transport între 
și Gurabarza etc.

In cadrul facultății 
fost prezentate teme 
vau probleme de adîncire a pu
țurilor, de exploatare a unor ză
căminte sub nivelul hidrostatic, 
de noi metode de exploatare și 
susținere etc. De o deosebită im
portanță au fost temele care au 
determinat unghiul de ruptură în 
anumite condițiuni de zăcământ 
pentru o dimensionare judicioasă 
a pilierilor ide siguranță.

Trebuie să arătăm că un nu
măr din ce în ce mai mare de 
teme de proiect sînt studiate în 

•prealabil de către studenții res
pectivi în cadrul activității lor dc 
cercetare științifică încă din anul 
III sau IV. Datorită acestui fapt 
nivelul tehnlco-economic și știin
țific al lucrărilor este cu mult 
mai ridicat. Astăzi la baza pro
iectelor stau Directivele trasate 
de partid și guvern industriei 
noastre socialiste în plină dezvol
tare. Temele de proiect abordate 
de absolvenții din acest an au 
ca obiectiv 
ductivităfii 
absolvenții 
măresc să 
noi metode 
te condițiunilor de zăcământ, care 
să asigure o mecanizare avansată 
a proceselor de lucru. Introduce
rea tehnicii noi, mecanizarea și 
automatizarea proceselor grele, 
reducerea consumurilor de energie 
în industria minieră, precum și

.O----------------- --------

a capacită- 
mina Barza

de mine au 
care rezol-

central creșterea pro- 
munciii. In acest sens 
facultății de mine ur- 
gasească și să aplice 
de exploatare adapta-

EXCURSIE -
Elevii școlii din satul Valea de 

Pești comuna Gîmpu lui Neag. 
au participat recent la excursia 
cu tema: „Să ne cunoaștem 
tul și împrejurimile lui“.

In această excursie elevii 
aflat cum și cînd a luat ființă 
muna, așezarea el din punct 
vedere geografic și tot odată 
aflat despre monopolul englez 
re deținea pînă în 1945 pădurile 
din sectorul 
nostru.

Mai mult 
tă excursie

sa-

au 
co
de 
au 

ca-

comunei și raionului

decît atît, prin aceas- 
s-au aprofundat cu

CU ELEVII
noștințele despre orientarea în pă
dure, cîmpie, despre formarea iz
voarelor, despre bogățiile munți
lor noștri și importanța econo
mică a acestor bogății. După în
toarcerea acasă, elevii au cerut 
să se organizeze mai multe ex
cursii cu diferite teme.

Prin organizarea de excursia cu 
elevii, contribuim la îmbogățirea 
și fixarea cunoștințelor lor, pro
blemă foarte importantă în pro
cesul instructiv-educativ.

învățător CORNEA T1TU 
corespondent

studii tehnico-economice pentru 
introducerea de noi utilaje în pro
cesul de producție, formează te
matica proiectelor de diplomă ale 
absolvenților facultăților de elec
tromecanică minieră.

In cursul anilor de studii ma
rea majoritate a absolvenților 
s-au familiarizat cu problemele de 
proiectare. Proiectul de diplomă 
constituie însă o lucrare mult mai 
vastă și de aceea viitorul inginer 
trebuie să primească o îndrumare 
mai atentă și plină de simț de 
răspundere din partea cadrului 
didactic coordonator.

O problemă căreia de
trebuie să I se acorde ____
o atenție mai mare este însăși 
susținerea proiectelor de diplomă. 
.Am arătat că tentele proiectelor 
sînt în marea lor majoritate pro
puse de către întreprinderi. Din 
păcate la susținerea lor rar par
ticipă cadre tehnice din între
prinderea respectivă. Participarea 
lor ar ridica nivelul sesiunilor de 
examen de stat și ceea ce este 
mai important, ar arăta măsura 
în care proiectul corespunde ne
voilor întreprinderii. Participarea 
unor reprezentanți ai întreprinde
rii la susținerea proiectelor de 
diplomă contribuie în același, timp 
și la strîngerea legăturilor din
tre institut și producție și deci 
dintre teorie ș.i practică. Pregăti
rea viitorilor ingineri nu este sar
cina exclusivă a institutelor de 
învățămînt superior întreprinderi
le pot și trebuie să-și aducă a- 
portul lor în această direcție, mai 
ales în ceea ce privește desăvîrși- 
rea cunoștințelor planului.

Astăzi, cînd una din sarcinile 
de bază ale planului economic de 
6 ani al țării noastre este extin
derea mecanizării și automatiză
rii producției, reutilarea întreprin
derilor existente și înzestrarea noi
lor întreprinderi cu utilaje și a- 
(gregate la nivelul celor mai noi 
realizări ale tehnicii și totodată 
aplicarea în producție a procese
lor tehnologice moderne, proiec
tul de diplomă trebuie să preo
cupe în aceeași măsură și insti
tutul și întreprinderea. Numai în 
felul acesta proiectul va duce la 
rezolvarea unor probleme ale pro
ducției. numai astfel pregătirea 
viitorilor ingineri va fi la înălți
mea sarcinilor ce le stau în față.

asemenea 
pe viitor

cont ing. EMIL STOICA 
decanul Facultății 

de electromecanică minieră
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5 mele ti tot rețineau, găsind 
? reu încă ceva de aranjat, de 
8 trivit. De! Copilul va urca pe 
° scenă pentru prima dată în viața 
° lui, îl va' privi atîta lume și parcă 
? nu-i încă destul de dichisit. „Să 
* ai grijă Ionele, să nu te intimi- 
8 dezi" spune o mamă aproape cu 
8 lacrimi în oebi, de emoție. 
л Și serbarea clasei a ll-a A de
2 la Școala de 1 ani nr. 4 din Pe
rl troșani, a început. învățătoarea 
ц Șictovan Doina citește prologul: 
g „Intîmpinăm alegerile tu dense- 
g bită bucurie. Vom vota pentru 
g pace, pentru socialism, pentru fe- 
g citirea copiilor noștri". Micuța 
g cortină a scenei clubului Jiul se 
g retrage ușor din fața conthd tia 
g sei, puternic luminat de becurile
coooooocooocioooooooooaooooooooo о оооосооооооооооооеооемоооео
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Prima distincție pionierească

Florile vieții pe scenă
rînd, 
trio, 

atragă- 
cele 

semnelor

Trecuseră deja cîteva minute 
de la ora anunțată pentru în
ceperea serbării și pregătirile,„pe 
scenă și în culise, .încă nu ie 
terminaseră. „Actorii", întprâș-

rampei. Copiii au spus, pe 
poezii, au cintat solo, duo,

Ci ți va din interpret!! piesei „împărăția semnelor de punctuație". 
tiați prin sală, printre spectatori, 
fierbeau de nerăbdare să le 
mine odată mama toaleta și 
lase să urce pe scenă. Dar

ter- 
să-i 
ma
me- 
po-

Se luminează de ziuă. La eta 
jul unui bloc s-a aprins lumina 
electrică. Pe perdeaua ferestrei 
se profilează umbra unei fetițe. 
Nu stă o clipă locului. Se învîr- 
tește prin casă ca un titirez, caută 
ceva apoi se așează la masă. Ve
cinii de bloc știu că e Marioara,

8

de punctuație" și „Piticul din pă- g 
dure". Nu mimai costumele mi- g 
nunate, dar și jocul gingaș al со- o 
pH!or au făcut ca mamele să 8 
trăiască clipe de neuitat. Pe see- 8 
nâ copiii au lăsat impresia că 8 
sînt „actori" nu glumă. Cei care 8 
au fost în sală au înțeles foarte 8 
bine că emoțiile puternice au 8 
fost mai mult din partea învăță- 8 
toarei și a mamelor spectatoare 8 
decît din partea copiilor. La fel 
de bune ca la învățătură au fost 
și pe scenă elevele Lazăr Tania, 
Ungur Una, Andrei Tiberiu. Șer- 
bu Gilda, Buda Iordan și toți

■ ceilalți ittterpreți. Nu s-au putuf 
desigur aminti decît dteva nume. 
Dar părinții tuturor celor care au

8
3
8
8
8
8
8

r........ ......... ____ _______ 8
apărut marți dtipă-amiază'pe see- 8 
nă pot fi încredințați că succesul 
serbării se datorește tuturor cO- • 
fiilor și fiecăruia în parte. «

D MUGURE ®
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flecare invalâ si l$l ajuta 
$l colegul

TecSu Cornel și Susan Lucia

Elevii clasei a V-a A ocupă cele 
mai multe locuri pe panoul frun
tașilor la învățătură de la Școala 
de 7 ani nr. 4 Petroșani. Și ori 
cît de des s-ar schimba edițiile 
panoului ai să vezi mereu repre
zentanți ai clasei a V-a A, clasă 
care ocupă pe merit locul de frun
tașă pe școală. Nici celelalte cla
se nu sînt mult răimase în urmă 
față de a V-a A. Aceasta deoarece

elevii clasei fruntașe caută să-și 
ajute nu numai colegii de clasă, 
dar și pe cei mai mici pentru ca 
în fiecare catalog să fie trecute 
numai note bune. întrecerea, neo
ficială dar intensă, dintre clase 
a făcut ca la această școală să 
fie foarte .puțini elevi cu note slabe.

Rezultatele obținute de clasa 
V-a A a cărei diriginte este prof, 

datoftsc 
unei lo- 
tați ele- 
temeinic 
ajute și 
o mare

serios lecția. Vizitîndu-i pe acești 
elevi într-o pauză, am crezut că 
nu-i vom găsi decît la joacă. Ori, 
după cum se vede în cele două 
fotografii (stînga jos șl dreapta 
sus) elevii clasei a V-a A știu să 
folosească fiecare moment pentru 
o temeinică pregătire.

Rădulescu Tamara, se 
respectării cu strictețe a 
zinc! bine cunoscute de 
vii : fiecare să învețe 
dar în același timp să-și 
colegul. Așa se face că 
parte din timpul ll'ber, elevii a- 
cestei clase nu și-l petrec numai 
la joacă, ci, ajutîndu-se reciproc 
duoă ce fiecare a învățat în mod Vlădițhi Liana ți Saekeiy Zoltan

Poli Marioara, elevă îp clasța a 
VII-а D a Școlii de 7 ani rar. 4 
din Petroșani. Marioara se scoa
lă totdeauna devreme, se piap
tănă frumos, se spală și apoi re
petă încăodată lecțiile. Asta a 
devenit la ea o obișnuință. Gâr
nețul ei de note exprimă clar fe
lul cum se pregătește pentru lec
ții. Numai la matematică : stă 
mai „slab", are... 9. In rest, în 
fiecare rubrică din catalog în 
dreptul numelui ei se află, nota 
10. Marioara, această .pionieră cu 
ochii mari și albaștri ca cerul 
primăvara, este mult stimată de 
colegi și profesori. Elevi ca Pohl 
Viorica, Sink Bella, Tekus Istvan 
și mulți alții au fost ajutați în 
repetate rînduri de colega lor Ma
rioara, la rezolvarea unor proble
me de algebră sau fizică mai 
grele.

Zilele trecute ea a trăit, alături
de mulți pionieri fruntași din 
școală, clipe pline de emoții...

' ,i a școlii 
Prima oară ’în 
acorda distincții

...Sala de festivități 
este arhiplină, 
școală se vor 
pionierești.

Marioara e mai emoționată ca 
oricând. Inima îi bate puternic. 
Directorul școlii, citește lista cu 
cei distinși. Marioara își aude 
numele. Tresare. înaintează cu 
pași mărunți spre scenă. Și iată 
— pe pieptul ei. semn al prețui
rii și răsplatei strădaniei, strălu
cește o steluță purpurie.

In clipele acestea Marioara ar 
vrea să spună multe. Gîndul îi 
zboară spre cel ce i-a făcut co
pilăria atît de frumoasă, atît de 
fericită, spre cel care poartă azi 
de grijă tuturor copiilor din pa
tria noastră — Partidul!

MARTA TARR 
elevă
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Шіві№ secțiilor li nun In loulilalile 
Ішш litru si Ш

La secția de votare nr. V de 
la clubul minier Aninoasa votea
ză alegătorii din străzile: Gh. 
Laaăr, București, M. Eminescu, 
M. Sadoveanu. Izvorului, Station 
Băirnutiu, Horea, 23 August nr. 
1—94, Gh. Gheorghiu-Dej (Colo
nie). Cimitirului, Casele de peste 
-vale, Căminul „23 August" și 
Căminul „7 Noiembrie".

La secția de votare nr. VI de 
la Școala elementară Aninoasa 
votează alegătorii din străzile: 
23 August nr. 1—145, Gh. Doja. 
Progresul, Uzinei, Piscu, Kakas 
W- .1 Mai.

La secția de votare nr. VII din 
sala de apel a țninei Vulcan vo
tează aiegltorfl din străzile: 
Gh. Gheorghiu-Dej, Al. Petofi. 
Valea Arsului, Dîmbovița Aurel 
Vlaicu. Casele dintre sir. Gh. 
Gheorghiu-Dej și str. Merișor. 
Merișor, Casa nr. 5 str. Izvorti 
BuciumanI. Dealul Babii.

La secția de votare nr. Vili de 
la căminul cultural Paroșeni vo
tează alegătorii din blocurile A, 
В, С, I. P, M, H, F, K, N 1 Și 
N 2, Colonia Sohodol, Bloc inter
venții nr. 1 și 2. casele din Valea 
Balei', strada Moșilor și casele 
JIu-Paroșenl.

. La secția de votare nr. IX de 
Ia Școala medie mixtă nr. 1 Vul
can votează alegătorii din blo
curile C, G 2, G 3, В 52, D 7, 
В 53, A 52, A 53. D 4, D 55, 
E sud, E vest, E nord, cămin nr. 
2. străzile Republicii (nr. 53—75 
și nr. 32—62), Romanilor, N. 
Bălcescu, I. Creangă, Gării, De- 
oabal. Plevnei, Oituz, Grivița Ro

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

Concursul artiștilor amatori 
de la sate

Timp de trei zile (19,25 și 26 
februarie) căminele culturale din 
lscroni, Bărbăteni și Cimpa au 
găzduit întrecerile formațiilor ar
tistice de la sate faza intercomu- 
nală din cadrul celui de-al VI-lca 
coacwcs al căminelor culturale. Iu 
fața juriului și spectatorilor s-au 
perindat pe scenă zeci de artiști 
amatori : dansatori, soliști vocali, 
instrumentiști, orchestre, fanfare 
și brigăzi artistice de agitație.

în urma desfășurării fazei inter- 
comUnale, juriul, pe cele trei cen
tre, a stabilit următoarele formații 
care au ocupat locul I : brigăzi 
artistice de agitație — formațiile 
din lscroni, Bărbăteni și Cimpa : 
dansuri — formațiile din Coro
iești, Bărbăteni, Cimpa ; orchestre 
— formația de fluierași Dealul 
Babii și formația din Bărbăteni ; 
fanfară — formația din Coro

șie, Diana, Morișoara — casele 
A-I și 1-19.

La secția de votare nr. X de 
la Școala medie mixtă (Secția 
maghiară) din Vulcan votează a- 
legătorii din străzile : V. Alecsan- 
drl, Cloșca, Gh. Coșbuc, Șt. O. 
Iosif, Romînească, Crișan. Păcii, 
Al. Moghioroș, Gh. Apostol, 1 
Mai, 23 August, Gh. Șincai, Vă
cărești, Dorobanț, Ciobanilor, 
Parcul Stalin, căminul nr. 3, stră
zile nr. I, II, III, IV, 6 Martie, 
Minerul, Morii, Republicii de la 
nr. 1—51 și 2—30, blocul G 1.

La secția de votare nr. XI de 
la clubul muncitoresc Vulcan vo
tează alegătorii din străzile: 
Gh. Barițiu, 30 Decembrie, Vînă- 
torilor, Pescarilor, Jiului, Fabri
cii, Magazinului cu casele A. B, 
C, D, Scurtă cu casa F, Mică cu 
casa E-J, căminul O.C.M.M., stră
zile Coroiești, R. Mallnovski. Dr. 
Petru Groza. M. Eminescu, Ples- 
nitoarea, locuințele dintre C.F.R. 
și Jiu, străzile T. Vladimirescu, 
Libertății, 11 Iunie, V. I. Lenin. 
Florilor, Băltoasa, Filimon Sîrbu, 
Andrei Mureșanu. Chivu Stoica, 
Jiu-Corcești.

La secția de votare nr. XII de 
la Școala elementară din lscroni 
votează alegătorii din cătunele 
Cătâneștl, Mărtinești, Centrul I, 
Centrul II, Văleni, Băncilonl, 
Costeni, Dănuțoni, casele I, B, 
5/8 B, 4/4. B4/3, 3/5, P/9, L6, L5, 
0/9, A/l.H/l.

La seefia de votare nr. XIII de 
la Școala elementară din Surduc- 
Iscroni votează alegătorii din 
satele Surduc, Livezeni. Dîlja 
Mică și Șantier Polatiște.

iești.; soliști vocali — Rădoi Tu- 
dorița (lscroni), Rusu Marcu (Băr
băteni), Stoica Constanța (Bărbă
teni), Stănescu M. și Nedelcu E- 
lena (Bărbăteni) ; soliști instru
mentiști — Matei loan și Matei 
Petru — fluier — (Dealul Babii), 
Nițaru Petre.— taragot (Coroiești), 
Hamzu loan — saxofon (Bărbă
teni), Măgar loan saxofon (Cim
pa), Antonescu Vasile — acordeon 
Bănița ; soliști dansatori — Mun- 
teanu Nicolae (Cimpa).

Dovedind superficialitate în ac
tivitatea artistică, comitetele că
minelor culturale din Dîlja Mare 
(responsabil Bejenaru Gheorghe),
Cîmpu lui Neag (responsabil Cons- 
tantinescu Constanța) și Maleia
(responsabil Gorobei Vsevolod)
nu s-au prezentat la concurs deși
în aceste comune sînt mulți artiști i 
amatori talentați.

Uliul! Văii JIM 
ai încheiat lina filmla 

ti taieiitt sittesi îi гавка
in cursul lunii februarie mi

nerii Văii Jiului au continuat cu 
avînt lupta pentru întîmpinarea 
apropiatelor alegeri cu rezultate 
cît inai bune în muncă. Creindu-și 
condiții bune de muncă, minerii 
au extras în fiecare zi însemnate 
cantități de cărbune peste plan. 
La sfîrșitul lunii, pe combinat 
depășirea de plan era de 24.138 
tone de cărbune din care 9.145 
tone cărbune cocsiftcabil. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
minerii de la Petrila și Vulcan 
care au dus toată luna o întrece
re deosebit de dîrză. Petrilenii 
și-au depășit sarcinile de plan cu 
7.971 tone de cărbune, iar minerii 
de la Vulcan cu 6.180 tone de 
cărbune. La cele două exploatări 
s-au obținut cele mai mari ran
damente din ultimii zece ani. Pen
tru fiecare post prestat în februa
rie la Petrila s-a extras 1,300 tone 
de cărbune.

Cu rezultate la nivelul posibi
lităților au încheiat luna și colec
tivele de la Lupeni șî Uricani, co
lective care au pus la dispoziția 
cocsarilor, la un loc, 4.637 tone 
de cărbune cocsificabil.

Ultimele zile de muncă din 
luna februarie au fost pentru cea 
mai mare parte din minerii Văii 
Jiului zile de producții record. 
Așa de pildă la mina llrlcani 
planul zilnic a fost întrecut în 
medie cu 120—300 tone de căr
bune, la Vulcan s-an extras în 
fiecare zi peste plan 250—650 
tone de cărbune, iar la Petrila 
depășirea de plan a oscilat între 
200—1250 tone pe zi.

Printre marile lucrări care se desfășoară pe șantierul noii uzine 
de preparare a cărbunelui de la Coroiești, alături de ridicarea clă
dirilor este și săparea fundației pentru viitoarele îngroșătoare de 
steril. Oameni chibzuiți. muncitorii de aici folosesc pămîntul excavat 
la terasamentul noilor linii ferate uzinale.

ÎN CLIȘEU : Sub cupa excavatorului nr. 3-26-152 se înșiri con
tinuu autobasculantele care duc material la terasamentul liniei ferate. 
Acum se încarcă mașina nr. 51-241 condusă de șoferul Baciu Vasile.

Un bogat program pentru șantierele 
anului 1961

• 816 apartamente noi.
• 25.000 m. p. suprafață lo

cuibilă.
• 3 școli cu cîte 16 clase fie

care.

Valea Jiului — Vale a plîn- 
gerii în trecut — își trăiește In 
anii noștri a doua tinerețe, cunos- 
c'tnd o dezvoltare nebănuită. Sub 
soarele democrației populare se 
înalță florile roșii ale noilor blo
curi de locuințe, își deschid pe
talele ușilor școlile, cluburile, cine
matografele construite de curtnd 
care mai păstrează parfumul va- ' 
rului și vopselelor proaspete, înmu
guresc scuaruri și spații verzi-

Constructorii își aduc din plia 
contribuția lor la realizarea trans
formărilor înnoitoare pe care le- 
trăim în acest bazin carbonifer. 
Prin munca lor fără preget, au 
fost înălțate pînă acum numeroa
se cartiere noi de locuințe, lăcașe 
de cultură, unități sanitare și mul
te alte obiective social-culturale, 
care toate duc la crearea unor con
diții tot mai bune de trai pentru 
oamenii muncii.

Anul acesta, șantierele din Va
lea Jiului au de asemenea un 
program bogat de lucrări. Printre 
obiectivele centrale se numără în
cheierea lucrărilor și darea în fo
losință a blocurilor din noile car
tiere Viscoza Ш de le Lupeni, 
din centrul orașului Vulcan și de 
la Livezeni. La Lupeni, sînt în to
tal 9 blocuri cu 264 apartamente 
prevăzute cu încălzire centrală. 

țrigorifere, rețele de radio și... te
levizor. Vulcanul se va îmbogăți 
cu încă 5 blocuri noi, Petroșaniul 
cu 11 blocuri ca și cu multe spații 
de unități utilitare pentru deservi
rea populației. Un amănunt sem
nificativ : toate blocurile noi сате 
se construiesc în prezent vor avea 
încălzire centrală, fiind racordate 
la diferite centrale termice. Cele 
816 apartamente noi avînd 25.000 
m.p. suprafață locativă care vor 
fi predate în anul acesta, consti
tuie un nou aport la dezvoltarea 
continuă a Văii noastre.

Școlile noi care se ridică la Pe
troșani, Uricani și Lonea vor fi 
printre cele mai frumoase lăcașe 
de cultură. Spațioase, luminoase, 
înzestrate cu încălzire centrală, 
cele 16 clase, două laboratoare și 
două ateliere de practică ale fie
cărei școli vor contribui la crea
rea unor optime condiții de învă
țătură pentru copiii oamenilor 
muncii.

Programul prevede însă și alte 
obiective- în afară de construcțiile 
ce vor fi terminate și predate a- 
nul acesta, se vor mai executa o 
seamă de blocuri și alte clădiri 
care vor fi finisate și predate nu
mai anul viitor — 1962. Astfel, 
sînt programate să fie începute î» 
cursul lunilor viitoare blocuri cu 
400 apartamente în cartierul Li
vezeni din Petroșani și cu 184 a- 
parlamente pe strada С. 1. Parhon, 
ca și un cămin studențesc și o 
cantină pentru Institutul de mine.

Vulcanul va cunoaște de ase
menea o amplă dezvoltare. Se 
vor construi 300 apartamente pe 
strada Gh. Coșbuc și alte 108 a- 
partamente pe strada Romanilor, 
iar la Lupeni se vor construi încă 
4 blocuri în cadrul cartierului Vis- 
coza II și un nou cvartal cu 300 
apartamente la Braia.

Ml HAI ȘT,
—=★=•—

Studenții la Paring
Cabana Paring a cunoscut din 

nou animația obișnuită a campio
natelor universitare de schi. Sta
bilind o tradiție, și a treia edi
ție a acestor campionate a avut 
loc tot la Paring pariicipînd a- 
proape 60 de studenti din centrele 
universitare București, Brașov, 
Cluj, Craiova, Tr. Mureș și Pe
troșani. In cele trei zile de con
curs (24, 25 și 26 februarie) la 
cele 6 probe alpine și nordice ma
joritatea locurilor I au fost ocu
pate de studenții bucureșteni. Re
prezentanții din Petroșani au o- 
cupat locul 10 la slalom uriaș 
(Suvăială Valentin), și locul 13 
la slalom special (Grunța Dumi
tru).

„Domnul Puntila și sluga sa TT?atti“
In piesa „Domnul Puntila și 

•Нцда sa Matti'* Bertolt Brecht 
Tntr un stil sdsteietor. face o te
meinică analfsă a moravurilor 
societății capitaliste. La prima 
vedere Puntlla pare a fi un per
sonaj paradoxal. Tocmai acest pa
radox insă este menit să eviden
țieze laturile esențiale ale per
sonajului și, în același timp, fap
tul că în orîndulrea capitalistă 
procesul de dezumanizare a ma
rilor proprietari este un proces 
obiectiv determinat de condițiile 
sociale. Analizînd, fie chiar și în 
treacăt, figura moșierului finlan
dez Puntila. trebuie să ne oprim 
asupra a două laturi de caracter 
oare par a fl diametral opuse. 
Puntlla, indiferent de starea în 
core s-ar găsi, e conștient de fap
tul că toate bunurile de care dis
pune sînt create de argațil săi, 
lucru pe care în virtutea moralei 
societății capitaliste. îl consideră 
firesc. Așadar exploatarea nemi
loasă a oamenilor din jurul său 
In concepția lui Puntilrf apare ca 
un factor social obiectiv. Această 
concepție se vădește în mod lim
pede de-a hangul întregii piese.

in montantele sale lucide Pun- 
Ша apare ca un moșier feroce. 
BMfit dte scraparie, capabil să-și 
exploateze slugile pînă la exte
nuare. Aceasta este de fapt fața 

obiectivă a lui Puntila, fată ca
racteristică tuturor marllo pro
prietari din societatea capitalistă. 
Dar Puntlla este înfățișat și sub 
un alt aspect Este vorba de de
sele stări de ebrietate, în care 
moșierul manifestă atitudini cu 
totul străine de concepția sa și 
a clasei din care face parte: ge
nerozitate față de argațil săi, su
bite izbucniri de patriotism ețc. 
Aceasta este fața subiectiv uma
nă a lui Puntila. Cu deosebită 
măestrie Brecht înfățișează dezu
manizarea moșierului, la care doar 
sub influența unor narcotice se 
observă porniri umane. Așa dar. 
aceasta este doar o aparență. In 
fapt Puntila rămîne același mo
șier venal, ale cărui acțiuni sînt 
dirijate de setea de cîșttg, lucru 
demonstrat de altfel cu prisosință 
de relațiile sale cu reprezentanții 
bisericii și cei ai administrației. 
Accesele de generozitate de care este 
cuprins Puntila sub influența al
coolului sînt sentimente cu totul 
false. 'Prin înfățișarea lor Brecht 
parodiază tendințe specifice tutu
ror maribr proprietari: așa-zisele 
încercări de .cointeresare" (vezi 
„capitalismul popular") a muncito
rilor din marea industrie capita
listă. parada pe care o face bur
ghezia în legătură cu patriotis
mul său. (Patria lui Puntila, de 

pildă, e Finlanda pentru că a 
colo se întind marile sale moșii, 
acolo are 90 de vaci etc,, etc. I).

In opoziție cu Puntlla, e zu
grăvit sluga sa Matti Altonen. 
Om din popor, Matti întruchipea
ză calitățile omului simplu, mun
citor : integritate morală, hotă- 
rîre. El nu e capabil, nici chiar 
pentru bogățiile oferite de moșier 
să se vîndă acestuia, să devină 
soțul fiicei lui Puntila. El simte 
alături de toți argaiții, îi înțe
lege. Viața îl învață să n-aibă în
credere în cei de teapa lui Pun
tila și de aceea el pornește în 
căutarea unui alt stăpîn care, du
pă cum sugerează Brecht, nu e 
altul decît proletariatul. Argații, 
conchide Matti „stăipînul lor cel 
btin îl vor găsi abia atunci cînd 
proprii lor stăpîni vor fi". A- 
ceastă replică are darul să evi
dențieze contradicțiile de neînlă
turat ce există între cei mulți, ex
ploatați șl minoritatea exploata
toare din societatea capitalistă.

Colectivul teatrului din Petro
șani, punînd în scenă comedia 
..Domnul Puntila și sluga sa 
Matti", a izbutit să creeze un 
spectacol valoros, al cărui ritm 
de desfășurare a fost alert. Mesa
jul a fost reliefat în întregime, 
valorificîndu-se prin jocul actori
lor, subtextul piesei.

In Dem. Columbeanu s-a găsit 
un merituos interpret al lui 
Puntila. El a creat un personaj au
tentic ale cărui acțiuni sînt întru- 
totul justificate. A înfățișat deo
potrivă de bine cele două „chi
puri" ale moșierului, falsitatea 
'generozității și duioșiei sale. Cu 
mult umor, actorul a izbutit să 
satirizeze apucăturile claselor a- 
vute ale societății capitaliste, să 
evidențieze putreziciunea morală a 
reprezentanților acestor clase. Prin 
jocul său, în care s-a remarcat 
bogăția de mijloace, actorul a 
contribuit în bună măsură la e- 
lucidarea mesajului breehttan.

Dumitru Drăcea, interpretul lui 
Matti, a presțat un joc sobru, u- 
zînd de economie de mijloace. 
Dacă acest ultim atribut pe alo
curi a avut darul să reliefeze in
cisivitatea personajului, lipsa de 
considerație față de Puntila, al
teori însă a mers prea dețparte, 
umbrind figura morală a lui 
Matti, întipărindu-i o notă de 
resemnare.

Merită a fi remarcat grupul de 
comperi compus din Jana Costa 
(Laina), Stela Popescu (Fina) și 
Henriette Negrea (Lisu), și mai 
ales prima, pentru expresivitatea 
cu care a cînfat versurile, pentru 
mișcarea scenică. Mai puțin omo
gen a fost tabloul cuprinzînd gru
pul „logodnicelor". Acest ansam
blu n-a izbutit întrutotul să evi
dențieze subtextul, să contribuie 

la fixarea uneia din trăsăturile 
care demonstrează putreziciunea 
morală a lui Puntila. Maria Du
mitrescu (Emma), Paula Enăches- 
cu (Farmacista), Ana Niculescu 
(Telefonista), „logodnicele", în 
ansamblu, au rămas deficitare și 
în privința mișcării în scenă. 
Tabloul pare a fi un divertisment 
improvizat.

In legătură cu interpreta Evel 
Puntila (Nicoletta Oanceâ), sub
liniem siguranța scenică, străda
niile de a contura personajul. Din 
păcate actrița n-a izbutit să dea 
un sens blnedeterminat persona
jului, să zugrăvească cochetăria 
deplasată a unei „domnișoare" de 
pension, pentru care „cultura" 
rezidă în puterea sacului cu bani. 
Din acest punct de vedere perso
najul a fost comun.

Din restul distribuției au reți
nut atenția Jean Tomescu (Jude
cătorul), Lucian Temelie (Atașa
tul), a cărei costumație și ma
chiaj însă au fost mult prea exa
gerate. Al. Zecu (Surkkala). Jus
tin Handoca (Preotul) și Elena 
Columbeanu (Preoteasa).

Spectacolul cu „Domnul Pun
tila și sluga sa Matti** poate fi 
apreciat ca unul de calitate, mai 
ales în privința redării mesajului 
brechtian, în .privința transmite
rii clare a fabulației piesei.

VICTOR FOLEȘ1
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BERLIN 1 (Agerpres).
Politica guvernului revoluționar 

al Cubei se bazează pe princi
piile coexistenței pașnice a po
poarelor. Guvernul Cubei, promo- 
vînd o politică pașnică, năzuiește 
spre prietenie cu toate popoarele 
(globului pămîntesc și adoptă cu 
fermitate punctul de vedere că re
zolvarea pe cale pașnică a tutu
ror problemelor internaționale li
tigioase este posibilă.

Această declarație a fost făcută 
de Bias Roca, secretarul general 
al Partidului Socialist Popular 
din Cuba, în cadrul unui interviu 
acordat ziarului „Neues Deutsch
land". Vorbind despre Consfătui
rea de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești, B. Roca a subliniat că 
Declarația acestei Consfătuiri și 
Apelul adresat popoarelor din lu
mea întreagă au fost primite în 
Cuba cu bucurie și însuflețire. 
Toate forțele revoluționare din 
Cuba în frunte cu Partidul Socia
list Popular din Cuba acordă ma
re. importanță celor două docu
mente. Sîntem fericiți, a spus B. 
Roca, că Declarația reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești dovedește unanimitatea 
participanților la Consfătuire a- 
supra tuturor problemelor mișcării 
comuniste și muncitorești.

----- O-----

Rechizitoriul în procesul 
unor criminali fasciști
TALLIN 1 (Agerpres). TASS 

transmite :
La Tallin a fost dat publicită

ții rechizitoriul în procesul crimi
nalilor fasciști Ata-Ervin Mere, 
Ralf Gherrets și Ian Viik. El stat 
acuzați că au participat la exter
minarea a 125.000 de cetățeni paș
nici și prizonieri de război ,pe te
ritoriul Estoniei în timpul ocupa
ției hitleriste.

Ancheta a stabilit că unul din 
principalii vinovați de aceste fă
rădelegi monstruoase este Ain- 
Ervin Mere, fost șef al poliției 
estoniene și al „S.D.", care tră
iește în prezent în Anglia. Mere 
este vinovat de exterminarea în 
masă a mii de oameni, de organi
zarea lagărului de concentrare 
„laigala" și de asasinarea pe co
linele Kalevi-Liiva a mii de cetă
țeni din Cehoslovacia, Germania, 
Polonia și alte țării.

Recent, în Estonia a fost ares
tat adjunctul comandantului la
gărului de concentrare „Iagala", 
'Ralf Gherrets complice la împuș
carea' în masă a deținuților. A- 
ceeași acuzație se aduce fostului 
gardian al acestui lagăr Ian Viik; 
care este de asemenea’ arestat. 
Ambii acuzați și-au recunoscut 
vina.

In rechizitoriu sînt citate nu
mele a zeci de martori care prin 
•depozițiile lor i-au demascat pe 
'deplin pe acești criminali fas
ciști.

Telegrama adresate de N. S. Hrușciov 
lui Hassan al II-lea

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite :

'Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Niki-ta Hruș
ciov, a adresat regelui Marocului, 
Hâssan al II-lea, b telegramă în 
care îl felicită cu prilejul urcării 
sale pe tron. Șeful guvernului so
vietic își exprimă convingerea că 
bunele relații care există între 
Maroc și U.R.S.S. se vor dezvolta 
și pe viitor în spiritul înțelegerii

reciproce și prieteniei, în intere
sul întăririi colaborării interna
ționale și păcii.

Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a adresat de asemenea 
o telegramă lui Hassan al II-lea. 
El îi urează succese în activita
tea de stat îndreptată spre întă
rirea continuă a independenței re
gatului Maroc, spre întărirea re
lațiilor de prietenie dintre Maroc 
și U.R.S.S.

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

Declarația lui Suvanna Fumma
HANOI 1 (Agerpres).
Postul de radio Vocea Laosu- 

lui a transmis la 28 februarie de
clarația făcut la 24 februarie de 
primul ministru al guvernului 
legal laoțian, prințul Suvanna 
Fumma, în legătură cu propune
rea de a se trimite în Laos o co
misie compusă din reprezentanți 
a trei țări și cu planul de a in
clude în unitățile rebele trei mii 
de soldați din bandele ciankaișiste 
care au acționat. în Birmania.

In declarație se spune: „După 
ce au suferit înfrîngeri militare 
succesive, în special în Valea Ul- 
cioarelor și în provincia Xieng 
Kuang și în legătură cu izolarea 
lor politică crescîndă, imperialiș
tii americani și clica rebelă Fumrni

Nosavan-Boun Oum recurg la 
planuri perfide îndreptate împo
triva guvernului legal care are 
de partea sa sprijinul întregului 
popor, aruncînd țara într-mn răz
boi periculos și transformînd-o 
într-o colonie a unor țări străine".

Suvanna Fumma condamnă cu 
hotiărîfe folosirea unor trupe din 
Vietnamul de sud. Tailanda. Fili- 
pine și ciankaișiste pe diferite 
fronturi din Laos. El a chemat 
poporul laoțian să-și întărească 
vigilența și să fie gata pentru a 
zădărnici toate planurile rebelilor. 
Primul ministru laoțian a chemat 
totodată popoarele și guvernele 
tuturor statelor iubitoare de pace 
să sprijine lupta dreaptă a po
porului laoțian.

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

în legătura cu situația din Congo
STANLEYVILLE 1 (Agerpres).
Referindu-se la zvonurile lan

sate de cercurile imperialiste în 
legătură cu pretinsele „represalii" 
care ar fi fost dezlănțuite de gu
vernul legal de la Stanleyville 
după asasinarea lui Lumumba, 
purtătorul de cuvînt al guvernu
lui Gizenga,, .Valentin Lubama, a 
declarat unui corespondent al a- 
genției Ceteka că nici un deținut 
■politic nu a fost executat. Toți de- 
ținuții politici, inclusiv ministrul 
Songolo și șeful securității lui 
Mobutu, Pongo, stat în viață. Im
perialiștii caută să convingă opi
nia publică că guvernul Gizenga 
ar folosi aceleași metode gangste- 
rești ca și Chombe, Mobufu, Ka- 
lonji și Kasavubu.

Zvonurile lansate de propagan

da imperialistă referitoare la 
„masacrarea" albilor constituie 
de asemenea o minciună. Șeful 
serviciilor civile ale O.N.U. pen
tru provincia Orientală, a decla
rat corespondentului agenției Ce- 
teka că guvernul Gizenga, într-o 
situație extrem de dificilă, a ac
ționat corect și a asigurat menți
nerea păcii pe teritoriul controlat 
de el.

V. Lubama a dezmințit știrea 
lansată de radio Bruxelles că fos
tul șef al guvernului previncial 
din Kivu, Miruho, ar fi fost ucis. 
Miruho împreună cu alți miniștri 
din Kivu și 8 parașutiști belgieni, 
care au pătruns pe teritoriul pro
vinciei Kivu venind din Ruanda 
Urundi. se află în închisoarea 
Osia din Stanleyville,

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

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 1 (Agerpres).
Adresîndu-se primului ministru 

Macmillan în cadrul ședinței din 
28 februarie a Camerei Comune
lor, laburistul Sydney Silverman 
a declarat că „pentru majoritatea 
poporului englez este jignitoare" 
punerea la dispoziție de poligoa
ne pentru armata vest-genmană 
pe teritoriul Angliei. Macmillan a 
ignorat însă remarca lui Silver 
man.

Laburiștii Greenwood și Allaun 
au cerut primului ministru să a- 
siigure că guvernul englez nu in
tenționează să efectueze pe viitor 
experiențe atomice, că va saluta 
instalarea de posturi internațio
nale de control pe teritoriul An-

VIENA. La Salzburg a avut loc 
un mare miting organizat de Con
siliul Păcii din Austria. Partici- 
panții la miting, printre care se 
afla și o delegație a luptătorilor 
pentru pace din Japonia, au cerut 
intensificarea luptei pentru inter
zicerea tuturor tipurilor de arme 
de exterminare în masă.

TOKIO. In cadrul ședinței din 
28 februarie a guvernului japonez 
au fost adoptate amendamente la 
legea cu privire la folosirea tere
nurilor agricole. Scopul principal 
al acestor amendamente constă 
în anularea restricțiilor privind 
întinderea loturilor de pămînt și 
în favorizarea penetrației capita
lului monopolist la sate.

BUENOS AIRES. Oficiul na
țional de statistică din Argentina 
a anunțat că în 1960 comerțul ex
terior al Argentinei a înregistrat 
un deficit de 111.007.000 dolari, 
datorită în special balanței nefa
vorabile în schimburile cu Statele 
Unite.

NEW YORK. Harold Berman, 
profesor de drept la Universitatea 
Harward, a trimis ziarului „Chris
tian Science Monitor" o scrisoa
re în care arată că Statele Unite 
ale Ameritii trebuie* să înceteze 
discriminarea în comerțul cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste.

gliei și că va contribui la înche
ierea unui acord internațional cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Primul ministru Macmillan s-a 
limitat să declare că deși în 
cursul tratativelor care s-au des
fășurat timp de doi ani în cadrul 
conferinței celor trei țări pentru 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară nu s-a încheiat nici un 
acord, în această perioadă aceste 
țări nu au efectuat experiențe cu 
arme nucleare.

Laburista Barbara Castle, care 
a luat apoi cuVîntul, a informat 
Camera Comunelor că dispune de 
date cu privire la activitatea in
tolerabilă a atașatului militar ad
junct al Belgiei la Londra, care 
a contribuit la recrutarea merce
narilor în armata marionetei bel
giene Chombe.

Macmillan s-a eschivat de fapt 
de la un răspuns, limitîndu-se să 
afirme oă guvernul englez nu a- 
probă această activitate.

----- O-----

Populația Poloniei
VARȘOVIA 1 (Agerpres).
Direcția centrală de statistică 

'din Polonia a publicat date des
pre rezultatele preliminare ale re- 
censămîntului general al popu
lației efectuat la 6 decembrie a- 
nul trecut. Potrivit datelor recen- 
sămîntului, transmite agenția 
P.A.P., populația Poloniei este de 
29.731.000 de persoane. In ulti
mii 10 ani populația a crescut cu 
4.723.000 de persoane, adică cu 
18,9 la sută.
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INFORMAȚII LOTO CENTRAL
Nu uitați! Azi ultima zi în care mai puteți cumpăra bi

lete LOTO CENTRAL pentru tragerea specială a MĂRȚIȘORU
LUI din 3 martie, la care se distribuie pe lingă premiile 
obișnuite în bani, 20 autoturisme și alte numeroase premii de 
valoare în obiecte.

de

0. C. L. ALIMENTARA PETROȘANI
ANGAJEAZĂ UN TEH NICIAN CONSTRUCTOR 1.
Cu un salariu tarifar lunar brut de 950—1.200 lei. 
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

pregătire și stagiu:
— Să fie absolvent al unei școli medii tehnice de con

structori, sau
— absolvent al unei școli tehnice de maiștri cu o 

chime la 1 iulie 1956 de 12 ani în funcția de maistru,
— absolvent al liceului industrial, sau
— absolvent cu diplomă al fostei școli de subingineri 

al fostei școli de conductori tehnici cu o vechime de 5
Cererile însoțite de actele necesare se vor depune la 

viciul cadre al O.C.L. Alimentara Petroșani.
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CE TREBUIESC LUATE ІП SCOPU
prevenirii Accidentelor
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