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In Intlnpinarea a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia
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Jiului se alătură cu însuflețire la marea întrecere socialistă* 
pornită pe țară de colectivele a numeroase uzine și întreprin- ♦ 
derî. Stabilindu-și drept obiectiv principal în întrecere îmbuna-1 
tățirea continuă а calității producției — așa cum prevăd și re- j 
centele Directive ale C.C al P.M.R. — colectivele exploatărilor , 
carbonifere și ale altor întreprinderi din bazin răspund cu an- j 
gajamente mobilizatoare. I

Angajamentele minerilor de la Vulcan
Recent, cu prilejul dezbaterii 

Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
prțvire la criteriile întrecerii so
cialiste în cinstea aniversării 
partidului, minerii din Vulcan 
șl-au exprimat hotărîrea de a ob
ține succese șl mal însemnate. In 
acest sens, ei s-au angajat:

— să reducă procentul de 
nușă admis cu 1,6 la sută și 
respecte planul de granulație,
sorturi de cărbuni prin: pușca- 
rea selectivă în abatajele cu in
tercalați! de steril, alegerea steri
lului vizibil în mină și în cadrul 
separației (extinzînd alegerea și 
la sortul 40—80 mm.), stimula-

ce- 
să 
pe

rea morală și materială a echi
pelor Care dau cărbune de bună 
calitate și crearea unei opinii de 
masă împotriva acelora care dau 
producție de slabă calitate;

— să extragă peste plan 18.000 
tone de cărbune, din care 10.000 
tone cărbune cocsificabil, îndeo
sebi pe seama sporirii vitezelor 
de avansare în abataje;

— să realizeze un randament 
cu 0,015 tone pe post mai mare 
decît cel planificat;

— să realizeze economii supli
mentare de 1.300.000 lei, pe sea
ma reducerii consumurilor speci
fice și a îmbunătățirii calității 
cărbunelui.

Energie multă și ieftină
perfect^ stare a mașinilor și in
stalațiilor și ridicarea calificării 
personalului de exploatare;

— vom produce 13.200.000 
kWh energie electrică peste plan, 
pe ba « «чшсегіі termenelor de 
reparații a' agregatelor de bază 
cu 15 lă sutK șl a altor măsuri;

— vom economisi 2.280 to se 
combustibil convențional prin re
ducerea consumului specific;

— vom realiza, 
prețului de cost, 
1.300.000 lei;

— vom spori 
muncii cu 13 la :

Colectivul de muncă, de la ter
mocentrala Paroșeni a primit cu 
mult entuziasm Directivele C.C. 
al P.M.R. cu privire la princip^ 

. lele criterii ale întrecerii socialiste 
„în cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia. Cu prilejul 
dezbaterii acestor Directive, har
nicul colectiv $i-a luat următoa- 
rele angajamente:

— vom asigura consumatorii 
cu energiie electrică de bună ca
litate, adică la tensiunea și frec
vența cerută de norme, prin re
pararea la timp și menținerea în

prin reducerea 
o economie de

productivitatea 
sută.

Acum 10 ani, în 1951, pe puțul „7 Noiembrie** 
de la Vulcan au fost extrase primele tone de căr
bune din mina redeschisă. Intrarea în producție 
a minei Vulcan, care în urmă cu două decenii a 
fost închisă de capitaliști, constituie o impor
tantă realizare a regimului nostru democrat- 
popular.

In deceniul care s a scurs de la redeschiderea, 
minei, datorită grijii partidului și guvernului mi
na Vulcan s-a dezvoltat într-un ritm impetuos^ 
producția sa de cărbune cocsificabil și energetic 
crescînd de 17 ori. Odată cu redeschiderea minei 
a început reconstrucția din temelii a orașului Vul
can. In centrul orașului, în locul a 40 de case 
vechi au fost înălțate și date în folosință 25 blo
curi impunătoare cu 600 apartamente, 3 cămine 
pentru nefamiliști cu 850 locuri, 7 magazine. A- 
nul acesta se vor da în folosință la Vulcan alte 
250 apartamente, iar anul viitor încă 300.

Sîmbătă 11 martie a. c. colectivul minei Vulcan 
a sărbătorit împlinirea unui deceniu de activitate 
rodnică La sărbătorirea acestui eveniment, care 
a avut loc la clubul muncitoresc din localitate, 
au luat parte mineri, tehnicieni și ingineri dfe 
frunte ai minei, invitați de la celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului, cadre de conducere de 
la Combinatul carbonifer Valea Jiului. Au luat de 
asemenea parte membri ai biroului Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani.

Tovarășul Cotoț Iosif, șeful E. M. Vulcan, a 
vorbit cu acest prilej despre dezvoltarea minei, 
despre munca plină de abnegație a colectivului — 
sub conducerea organizațiilor de partid — pentru 
a da patriei tot mai mult cărbune cocsificabil și 
energetic, despre hotărîrea minerilor, tehnicienilor 
și inginerilor de la mina Vulcan de a întîmpina 
cea de a 40-a aniversare a partidului cu noi suc
cese în producție.
. Cu prilejul împlinirii a 10 ani de lă redeschide
rea minei, minerii, tehnicienii și inginerii din 
Vulcan au fost felicitați de către tovarășii 
Raczek loan, secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Momeu Samoilă, președintele 
Consiliului local al sindicatelor 
și de către alți tovarăși.

Sărbătorirea unui deceniu de 
activitate rodnică a minerilor din 
Vulcan a coincis cu publicarea 
în presă a angajamentelor mobi
lizatoare pe care acest colectiv 
fruntaș și le-a luat în întrecerea 
socialistă în întîmpinarea ani
versării a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist cWn 
Romînia.

Sondorii au primit cu 
satisfacție Directivele C.C. 
al partidului cu privire la 
criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cins
tea aniversării partidului. 
La locațiile lor ei se stră
duiesc ca în cinstea glo
rioasei aniversări să fore
ze dt mai multe sonde. 
La sectorul de foraj Băr- 
băteni de pildă, brigada 
sondei 5339 condusă de 
brigadierul Pițigoi Dumi
tru a forat iu cursul lunii 
martie cu aproape 4 m.

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

de sondă peste prevederi
le de plan. Tot aici briga
da sondei 5655 condusă 
de tov. Stan loan și-a de
pășit sar-cina de foraj cu 
peste 12 m. sondă. Re
zultate bune au obținut 
$i sondorii de la locația1 
5636. Colectivele de mun
că ale acestor sonde acor
dă o deosebită atenție ca
lității forajelor efectuate. > 
Acționînd cu mare atenție, 
asupra mersului sapei, son
dorii nu au avut nici o 
oră stagnare pentru instru
mentații sau alte avarii.

Cărți noi Ia „Librăria 
noastră1*

Іп luna februarie, în u- 
nitatea .jLibriria noastră" 
din Petroșani au intrat 
cărți în valoare de peste 
50.000 lei, librăria fiind 
astfel bine aprovizionată 
cu cărți din cele mai di
verse domenii de activi
tate. Acest lucru a făcut 
să crească simțitor și nu
mărul cumpărătorilor, iar 
valoarea cărților vîndute 
să fie cu numai 
mai nucă decît valoarea 
celor intrate.

Zilele acestea 
rid din Petroșani s-au pri
mit noi. ‘Cărți de literata- măvara pe Tîrnave' 
ră politică și beletristică Lucia Demetrius, „Sfîrlea- 
ațm sînt; JBtre&ivt-

200 lei

la libră-

organele fi organizațiile 
de partid, sindicale și 
U.T.M. cu privire la crite
riile principale ale între
cerii socialiste în cinstea 
aniversării a 40 de ani de 
la înființarea P.C.R., „E- 
conomia politic#-' (manual 
popular) de P. Nicbitin, 
„Desculț" de Zaharia 
Stanca (primele trei volu
me), „Biblioteca pentru 
toțf nr. 61" (Căsătorie 
ciudată) de K. Mîkszatb, 
Bătălie în marș" de G. 

Nikolaeva, „Foc în banul 
cu tei’ de I. Beltz, ДМ- 
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Mult s-a dezvoltat în anii noștri Petroșaniul. Aici au fost clădite o seamă de obiective 
cum sînt Institutul de mine, cinematograful „7 Noiembrie**, fabrica de pîine, halele, depozi- 
tul-combinat, sediul O.C.L. șl altele. In afară de aceasta, rezultate deosebite s-au obținui în con
strucția de locuințe. Cartierele noi Gh. Dimitrov și Livezeni, blocurile de pe străzile Institu- 
tutului, I. C. Parhon, Stahanov și alteia care cuprind 163 blocuri eu peste 1600 apartamente 
frumoase, constituie o mărturie grăitoare în această direcție.

Construcția de locuințe continuă însă. Anul acesta, în Petroșani vor fi date în folosință 
îtică 8 blocuri cu 256 apartamente in cartierul Livezeni și trei blocuri avînd 44 apartamente 
și 8 spații utilitare în cartierul Gh. Dimitrov.

IN CLIȘEU : Zidarii din brigada secretarului organizației de bază, Găvan Petru, care înal
ță cele trei noi blocuri ale cartierului Gh. Dimitrov. citesc ziarul care conține chemări la între
cere lansate de diferite colective din țară in cinstea celei de a 40-a aniversări a înființării P.C.R;

Ză cu fofeazyl" de Victor 
C)C. al PM.R. către toate Ion Popa și altele.

Intr-una din zilele trecute Ben
dea Ștefan, din brigada minerului 
Somogyi luliu de la Petrila, veni 
pe la atelierul mecanic al minei. El 
se cunoștea cu toți lucrătorii de 
aici. Cu cîțiva ani în urmă a lucrat 
și el ca fierar la acest atelier. 
Mina însă l-a atras și de aceea 
s-a hotărît să învețe meseria de 
miner. Dar pentru că s-a întîlmt 
cu vechii lui cunoscuți, din vorbă 
în vorbă aduse discuția despre fe
lul' cum merg treburile pe la ate
lier.

— Am auzit că nu prea aveți 
pastile vidia pentru sfredele 1 — 
întrebă Bendea pe inginerul Vlad 
Gruia șeful atelierului mecanic.

— N-avem momentan, însă, m 
s-a spus de la depozitul Varnița 
că o să primim. Așa că nu fiți în
grijorați. Sfredele o să aveți sufi
ciente. Altceva însă ne frărmntă 
— continuă inginerul. Aici, în fațlț 
noastră se strică vagonetele de 
mină. La planul înclinat de la sur 
prefață din fața puțului nu func
ționează răci frîna mecanici 
frîna 
n-are 
odată 
țin.

Oamenii mai discută multe alte 
lucruri. Apoi, după ce trecu tim
pul de masă, toți îfi reiau lucrul.

...Ora 14,30. Somogyi luliu îm
preună cu ortacii se îndreptau spre 
baia minei. In drum spre casă. el 
te-a spus ortacilor.

— Bendea, tu mi-ai spus 
cei de la1 mecanică stau rău 
reparatul vagonetelor. Ce ar fi 
că...

— Eu m-am gîndit șî chiar 
iam să spun.

— Atunci ne-ат înțeles. Dumi
nică la 6 ne’întîlnim cu toții.

...Portarul de la mină a rămas 
oarecum nedumerit. Ce caută 
treaga brigadă a lui Somogyi 
mină în zi de duminică î — 
puse el întrebarea în gînd.

l-a urmărit cu privirea și i-a 
Zut cum urcau spre clădirea 
lierului mecanic. Aici însă

tr

_____ î nia 
pneumatică. Sectorul Vil 
habar, deși le-am spus nu 
să le repare că de ei apar-

ci 
cu . 

da-

vo-

in
ia 
iți

»«- 
ate- 
i-au

S urpriză...
așteptat cîțiva din muncitorii ate
lierului. Merlac loan intră în vor
bă de cum i-a văzui.

— Știam că veniți la noi, așa Că 
v-am așteptat să vă ajutăm.

— Dar cine v-a spus ? — 
întrebă curios Somogyi.
..Merlac nu răspunse pentru un 

moment. Se uita ztmbind la mi
nerii din brigada lui Somogyi. 
Somogyi îl urmărea atent cu pri
virea. Deodată spuse cu o voce 
răstită :

— Bendea, tu ai făcut-o ?
— Noi vroiam să le facem o 

surpriză. Dar пи-i nimic. Acum 
la treabă. .

In cîtevi minute steluțele roșii 
ale electrodului de sudură lumi
nau hala atelierului. Ortacii lui So
mogyi au început reparatul vagone- 
telor de mină, montarea arUgelor, 
schimbarea rulmenților, sudarea de 
minere la văgonete, peticirea cupe
lor sparte și alte reparații. Pînă 
la amiază au fost reparate 15 va- 
gonete. Pe cînd să plece fiecare 
spre casă, veni și inginerul Vlad.

— Ne-ați făcut o surpriză — 
intră acesta în vorbă cu Somogyi.

— Am vrut noi, însă am avut 
un vorba lungă între noi, pe 
Bendea. Nu degeaba a lucrat cîți
va ani la dumneavoastră.

— După cum văd aveți mai 
mulți meseriași în brigadă — spuse 
inginerul Vlod. Frații Boloban, 
Butuza Petru, Kovacs loan toți 
meseriași buni.

— Avem și meseriași și mineri 
— răspunse Somogyi.

— Ne-ați făcut o surpriză plă
cută. Noi vă mulțumim și vă asi
gurăm că n-o să rămînem datori. 
Vă „coacem" noi una cînd nici nu 
vă așteptați, spuse inginerul rtztnd.

— Așteptăm surpriza, însă, ve
deți să nu v-o luăm noi iar înain
te — spuse Somogyi luliu.

...La atelierul mecanic se pre
gătește o surpriză pentru minerii 
lui 
La 
cei

Somogyi. Oare ce surpriză ? 
această întrebare vor răspunde 
de la atelierul mecanic...

FL. ISTRATE
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Tractorul Brașov 3-0

porțile stadionului Jiul, foarte frumoasă ; terenul de joc 
vopsite s-au deschis pen- nivelat și tăvălugit cu compreso- 

an, șute rul, oferea condiții buae de joc : 
gardul de sîrmă din jurul terenului

proaspăt
țtu prima dată în acest 
de iubitori ai fotbalului din Pe-

In clișeu : O fază la poarta echipei hunedorene. Mai
Niculescu va culege balonul înainte

troieni au ținut sâ se întîlnească 
din nou duminică după-amiază pe 
vechile locuri din tribune. Pentru 
toți, stadionul a lăsat o impresie

prompt 
ca Ciurdărescu să poată interveni.
proaspăt vopsit ca și tabela de 
marcaj, iar tribunele reparate, re- 
acoperite și mărite. „în sfîrșit. 
și-au spus spectatorii, stadionul

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

Minerul Lupeni — Știința Craiova 1-0 (1-0)

Trei aspecte într-un singur joc
Cu o săptămînă înainte de a 

începe campionatul republican 
categoria A, Minerul Lupeni a 
avut duminică un bun partener 
de joc în Știința Craiova, frun
tașă în categoria B, seria II. Jo
cul ambelor echipe a plăcut pu
blicului spectator venit în număr 
mare pe stadion. Timp excelent, 
teren bun, un joc corect au per 
mis ambelor echipe să arate tot 
ce pot. Deși golul a venit pe ne
așteptate printr-un șut de la 
tanță a lui Cucu, Minerul a 
ritat victoria.

Oaspeții s-au prezentat cu
ehipă omogenă avînd o tehnică 
Individuală foarte bună. In com
portarea localnicilor au existat

dis-
me-

o e-

Campionii pionierilor

IN CLIȘEU: Popa Lucia — 
Karacsonyi Dezideriu.

întotdeauna întîlnirile sportive 
din cadrul Spartachiadei pionie
rilor și școlarilor au fost urmă
rite cu viu interes. Pasiunea cu 
care se întrec în sport copiii are 
un farmec deosebit. Același far
mec s-a resimțit și la finala de 
șah a spartachiadei din acest an 
desfășurată în ziua de 10 martie 
în sala clubului din Petroșani. 
La finală au participat 24 de pio
nieri campioni ai tuturor unități 
lor de pionieri din Valea Jiului. 
Iată campionii: Cristea Doina 
Popa Lucia, Savu Marilena, 
Stroichi Lucian. Karacsonyi De- 
zideriu și Stici Eugen.

trei aspecte distincte : 1) Repriza 
I: Foarte multe pase greșite. 
Atacul format din Cucu, Grigo 
re, Szoke, Țurcan și Crăiniceanu 
nu a corespuns, nereușind să pe
ricliteze pparta adversarului. 2) 
Repriza a 11a pînă în minutul 
63: Minerul joacă măi legat și 
periculos. Atacul compus din Cu
cu, Nisipeanu, Szoke, Țurcan și 
Crăiniceanu a început să dea sa
tisfacție, totuși Țurcan este „ab
sent" pînă în minutul 
antrenorul îl înlocuiește 
gore. 3) Din minutul 63 
joaca bine, combinațiile 
se șutează des la poartă. Szoke 
devine din nou coordonator, pun
tea dintre atac și apărare.

A arbitrat 
Petroșani.

ALTE
Parîngul

Hunedoara 2—0; Combinatul Tg. 
Jiu — Minerul Aninoasa 1—1 
(1-0).

63 cînd 
cu Gri- 
Minerul 
reușesc.

bine Dobrin loan —

REZULTATE
Lonea — Șantierul

„reparații"
nostru arată din nou frumos. Re
parațiile au fost bine venite și la 
fel de bine venite ar fi „repara- 

i țiile" și în echipă. Dar spre ne
mulțumirea spectatorilor întilnirea 
de duminică cu Cor vinul Hune
doara a arătat că în echipă nu 
s-a „reparat" aproape nimic. Pri
ma repriză Jiul aliniind formația 
„ștandarnd" din ultimii cinci ani 
a dat o oarecare satisfacție nu prin 
cele două goluri înscrise ci prin- 
tr-un joc de cîmp în care a exis
tat și un oarecare orizont șt ceva 
voință de luptă și dinamism. In 
schimb, în repriza a doua cînd au 
intrat „tinerii" (Rotaru, Andrei, 
Cazan, Penu) jocul a scăzut mult 
fiind chiar sub nivelul celui din 
toamnă cu care spectatorii se o- 
bișnuiseră. Dacă apărarea rămî- 
ne fără „goluri" ba chiar poate fii 
lăudată, în schimb înaintarea conti
nuă să fie punctul cel mai <;.ab 
al echipei. Duminică în prmj re
priză s-au tras doar cîteva suturi 
la poartă dar s-au dat în schimb 
zeci de pase greșite. De pildă Ma
nea, Ciurdărescu și Crăciun nu 
s-au „găsit" de loc fiind foarte 
ușor deposedați de balon de către 

. apărătorii hunedoreni.
In a doua repriză oaspeții au 

avut în permanență inițiativa, deș- 
fășurînd uri joc de cârrm mai bun 
decît localnicii dar totuși sub ui- 

-1 vclul categoriei A, în care acti
vează. La nemulțumirea publicu
lui față de jocul de duminică a 
contribuit și arbitrajul slab a lui 
Barna — Petroșani. El a acordat 
destul de ușor trei lovituri de la 
11 metri (a înscria Gabot ți au ta- 
tat Constantinescu și Farkaș) și o 
lovitură indirectă cu totul gratuită 
de la 9 metri prin care oaspeții 
au înscris.

Totuși după declarația antreno
rului Marian jocul a fost util echi
pei deoarece prin el conducerea 
tehnică a lotului s-a fixat asupra 
formației care va evolua în cam
pionat. Cu condiția fizică a echi
pei antrenorul este mulțumit, mai 
cu seamă că partenerul de joc a 
fost de o valoare corespunzătoare.

Au jucat — JIUL : Gram (Crls- 
nic), Romoțan (Cazan), Tîlvescu, 
Farkaș — Crițan, Cosmoc — 
Manea, Crăciun (Andrei), Ciurdă
rescu (Rotaru), Gabor (Crăciun), 
Nertea. CORVINUL HUNEDOA
RA : Niculescu — Buzeșan, Nacu, 
Izghireanu, Pop, Molnar — Zanca ; 
Constantinescu, Tătar, Ionescu, AH.
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întîlnirea de volei din cadrul 
categoriei A dintre' Jiul și Trac 
torul Brașov nu a avut o impor
tanță deosebită deși se aștepta o 
revenire a echipei petroșănene 
după înfrîngerea de la Timișoa 
ra. Fără să subapreciem partene
rul trebuie spus totuși că el nu 
a prezentat dificultăți formației
locale. Primul set a fost cîstlgat 
de petroșăneni ușor, la 8, ai doi
lea, ceva mai disputat, deoarece 
oaspeții conduc cu 3--0 și 8—2, 
la 15—11. Totuși brașovenii s-au 
prezentat la această întîlnire 
foarte nervoși, mereu nemulțu
miți, protestînd la deciziile arbi
trului. Toate acestea au făcut ca 
valoarea jocului să scadă. Juca 
torii petroșăneni antrenați și ei 
de jocul slab al 
pun prea mare 
partida are un

oaspeților nu de- 
fnteres și astfel 
aspect de slabă

POPICE

factură tehnică. Abia în setul 3 
asistăm la tin joc mai dinamic, 
mai viu disputat, în care atît 
petroșănenii, cît și oaspeții depun 
mai multe eforturi. Aceasta poa
te și pentru faptul că brașovenii 
conduc cu 11—4 iar Jiul a ținut 
neapărat să cîștige la 3—0. Prin
tr-un efort deosebit și ma-i cu 
seamă acordînd o atenție mare 
fiecărei faze, petroșănenii reu
șesc să cîștige și setul 3 la 16—14 
după ce oaspeții conduseseră cu 
14—12. Totuși publicul spectator 
nu a fost mulțumit de compor
tarea generală a echipei locale 
și se pare că în echipă s-au ivit 
din nou neînțelegeri care dău
nează atît pregătirii cît și com
portării jucătorilor în timpul în- 
tîlnirilor oficiale.

A arbitrat bine Albuț Mircea 
(București).

D. MUGURE

Prima înfrîngere a liderului
Duminică s-au 

întîlnit în cadrul 
campionatului o 
rășenesc cele mai 
puternice forma
ții г Jiul și Con
structorul minier 
Petroșani. După 
o luptă strînsă 
au cîștigat popi
carii de la Jiul 
care au totalizat 
4606 p d. 
de 4594 p. d. cît 
au realizat jucă
torii de la “ 
structorul minier. 
De remarcat că 
în cele patru e- 
tape de pînă a- 
cum Constructo 
rul minier nu 
pierduse niți o 
întflniro

fată

Con-

joculuiIN CLIȘEU: Un aspect din timpul 
dintre Jiul și Constructorul minier.

Campionatul raional de tenis de masă

Sondorul Lupeni 
30 Decembrie

Duminică dimineața în sala de 
sport a Școlii profesionale din 
Petroșani a avut loc întîlnirea de 
tenis de masă între echipele Son
dorul Lupeni și 3Q Decembrie Pe
troșani, contînd pentru campio
natul raional.

Partida desfășurată la un nivel 
tehnic mulțumitor, a fost cîști- 
gată de lupeneni cu scorul de 
7—5.

Dintre componenții echipelor 
cea mai frumoasă impresie a lă
sat-o Gaigher 1. de la Petroșani 
$i Tindela Lucia de la Lupeni, 
care prin jocul prestat atît 
la simplu fete cît și la dublu 
mixt a influențat direct rezulta
tul în favoarea echipei din Lu
peni.

A ÎNCEPUT CAMPIONA TUL DE RUGBI
12 martie 1961. O zi mult aș

teptată de iubitorii sportului cu 
balonul oval. Cel de-al 45-lea 
campionat de rugbi a început pro- 
gramînd în prima etapă partida 
dintre echipele Știința Petroșani 
și Știința București — echipe 
studențești care în campionatul 
trecut au obținut rezultate fru
moase în compania celor mai 
bune echipe de rugbi din țară.

In vederea începerii campiona
tului, studenții din Petroșani be
neficiind de un lot mult mai mare 
și cu jucători de valoare s-au 
pregătit din timp efectuînd multe 
antrenamente și cîteva jocuri de 
verificare cu echipe din Valea 
Jiului și București.

Deși prima etapă era progra
mată la Petroșani, partida a a- 
vut loc la Vulcan, deoarece nici 
de data aceasta jucătorii de la 
Știința n-au avut acces pe tere
nul Jiul. Asociația sportivă Vul
can s-a dovedit a fi o gazdă mult 
mai primitoare atît în perioada 
de pregătire cît și în prima eta-

Știința Petroșani
pă, punînd la dispoziția rugbiș- 
tilor din Petroșani, terenul și 
cele necesare pentru antrenamen
te ți meciuri.

Numeroși spectatori din Vul
can și din Valea Jiului au venit 
la stadion pentru a urmări par
tida de rugbi dintre cele două 
formații studențești și într-ade- 
văr au avut ce să vadă.

La început cele două formații 
au avut perioade egale de domi
nare, însă către sfîrșitul primei 
reprize petroșănenii pun stăpîni- 
re pe Joc. Deși localnicii au do
minat teritorial, n-au reușit să 
concretizeze deoarece bucureștenii 
s-au apărat bine. In minutul 15 
asistăm la o acțiune pe grămadă 
în apropierea terenului de țirrtă 
al oaspeților, dar un ofsaid îm
piedică pe localnici să înscrie. 
Peste cîteva minute în urma u- 
nei acțiuni pe trei sferturi, An
ton culcă balonul dar arbitrul nu 
acordă.

Repriza a doua aparține în în
tregime studenților din Petroșani.

ieșit 
tret 
fost

Știința București 3-0 (0-0)
iar puținele mingi care au 
din grămadă pe linia de 
sferturi a bucureștenilor au
anihilate la timp de petroșăneni.

Victoria Științei Petroșani a 
fost nesigură pînă în minutul 67 
cînd N. Ureche înscrie printr-o 
lovitură de picior căzută.

Este o victorie meritată pen
tru care au luptat toți jucătorii 
de la Petroțani.

Arbitrul V. Cismaș (București) 
a condus cu scăpări formațiile: 

ȘTIINȚA PETROȘANI; Dij- 
mărescu, Rîmniceanu. ZALMAN, 
CONSTANTIN. Petrache, DRA- 
GHIC1, MARIN, Grigoriev, Ma- 
teescu, Georgescu, Ureche, Mezo- 
rea, Burac, ANTON, Stoian. 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI: Tudo- 
rache, Smighelski, Ghiță, Tenem- 
baun, Pavelescu, ILIESCU, Ba
că, Pavel, Civilian, CUMOVSK1, 
Georgescu, Stănculescu, Tănase, 
Teodorescu, VIZITIU.

I. TUDOR 
_ . eQ£»țftondent

1
к

„Mj.

află 
serie

la 
de

Petroșani 7-5
Deși campionatul se 

cea de a 5-a etapă, o 
echipe dau dovadă de multă- su
perficialitate neprezentîndu-se la 
o serie de întîlniri programate. 
De exemplu, minerul II Petrila, 
nici cînd a fost gazdă nu s-a 
prezentat, iar echipa oaspete care 
venise de la Lupeni, a trebuit să 
se întoarcă înapoi fără ca să 
joace. La fel Voința Petroșani în 
ziua de 
susțină 
troșani. 
stabilit, 
la orele
prezentat doar echipa oaspete, 
mai mult — sala clubului Voința 
era închisă. Toate aceste abateri 
trebuie analizate de consiliile a- 
sociațiilor 
pentru că 
vor duce 
respective

12 martie a. c. urma să 
întîlnirea cu Elevul Pe-

Conform programului 
meciul urma să înceapă 
9. Dar la acea oră, s-a

sportive respective, 
toate aceste abateri 

la eliminarea echipei 
din campionat.

Inlîlniri ale luptătorilor 
petri leni

Cunoscuții luptători din Petri
la au susținut duminică o întîl
nire de data aceasta cu repre
zentanții asociației sportive Stă
ruința Baia Mare. Spectatorii 
care au participat la cele 8 întîl
niri desfășurate în sala clubului 
minier din Petrila au apreciat în
deosebi partidele dintre Berceanu 
Alexandru — Szentes Arpad și 
Bucureșteanu Ioan și Vali Josif 
(primii din Petrila). De-a lun
gul întîlnirilor luptătorii petrilenî 
au dat dovadă de multă voință 
și de o pregătire corespunzătoa
re. O bună comportare au avut-o 
și luptătorii petrileni Kiss și Du
mitru Constantin. In schimb 
s-au purtat sub posibilitățile lor 
tinerii Barabaș Andrei și Tara- 
leșca Constantin.

Rezultatul final al întîlnirii a 
fost egal: 3—8. __
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Sarcina de partid — mijloc Însemnat 
în educarea viitorilor comuniști

In ultimii ani organizația de 
bază de partid nr. 1 de la mina 
Vulcan s-a întărit continuu prin 
primirea de noi membri și candi
dați de partid. Organizația de ba
ză a primit în rîndurile sale în 
ultimul an peste 20 
precum și numeroși 
partid.

Creșterea continuă 
membrilor și candidaților de par
tid a cerut organizației să se pre
ocupe cu o deosebită atenție de 
educarea acestora pentru a-i for
ma ca luptători hotâriți pentru în
făptuirea politicii partidului.

Biroul organizației de bază s-a 
îngrijit de încadrarea candidaților 
în cercurile și cursurile învăță- 
mîntului de partid, îndeosebi în 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. Candidații sînt îndrumați 
de asemenea de a studia diferite 
materiale legate de politica parti
dului. Membrii biroului și alți 
comuniști cu experiență discută 
ei despre felul cum trebuie să 

^pregătească pentru a se ridica 
■*oi.vclul cerut de înaltul titlu 
' membru de partid.

Una din principalele forme 
educare a candidaților este atrage
rea acestora la activitatea organi
zației de bază prin trasarea de sar
cini concrete.

Sarcina de partid, munca con
cretă pentru îndeplinirea sarcinii 
ce i ,s-a încredințat, îl ajută pe 
candidat să se deprindă cu regu
lile vieții interne de partid, cu 
activitatea politică, formîndu-șe 
astfel un luptător activ pentru în
făptuirea politicii partidului.

în cadrul organizației de bază 
nr. 1 Vulcan toți candidații de 
partid au sarcini concrete care, în 
majoritatea cazurilor, au strînsă le
gătură cu sarcinile ce stau în fața 
organizației de partid. O bună 
parte a candidaților de partid fac 
parte din colectivul de agitatori, 
alții activează în cadrul organi
zațiilor de masă. Printre candi
dații cu astfel de sarcini se nu- 

• mără tovarășii Ilie Dumitru, Ră- 
ciulea Gheorghe, Miron Constan
tin, Manea Dumitru și alții.

Iată un exemplu grăitor în pri
vința 
crete

de candidați 
membri de

a rîndurilor

cu 
se 
la 
de

de

însemnătății sarcinii con-
pentru educarea candidaților.

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

Tovarășul Bunăianu Constantin Iu-, 
crează de peste 8 ani la mina 
Vulcan. Comuniștii l-au primit în 
rîndurile candidaților de partid. 
In munca obștească însă tov. Bu
năianu se descurca mai greu. Nu 
participa la anumite acțiuni, nu se 
interesa de felul cum își înde
plinesc îndatoririle tovarășii lui 
de muncă. Constatînd acest lucru, 
biroul organizației de bază a ho- 
tărît să-i acorde un ajutor concret, 
trasîndu-i o sarcină precisă : să se 
ocupe de pregătirea politică și pro
fesională a doi tovarăși din acti
vul fără de partid. îndrumat de 
comuniști el a muncit cu perseve
rență pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. I-a ajutat pe tinerii Dima 
Constantin și Botez Victor să-și 
ridice calificarea, i-a îndrumat spre 
școala de mineri, i-a ajutat să se 
pregătească pentru ședințele cer
cului de învățămînt unde au fost 
Încadrați. Nu de mult tov. Bu
năianu a fost primit în rindul 
membrilor de partid. Comuniștii 
l-au apreciat cu acest prilej ca pe 
un tovarăș activ, care merită titlul 
de membru de partid. Ca dovadă 
că el și-a îndeplinit în bune con
dițiuni sarcina încredințată, este 
că tov. Dima C. și Botez V. au 
cerut nu de mult să fie primiți în 
rindul candidaților de partid.

La începutul acestui an, printre 
brigăzile codașe ale sectorului s-a 
numărat și cea condusă de tov. 
Irimie Floricel. Brigada rămînea 
mereu sub pl#n, dădea producție 
de slabă calitate. în brigadă nu 
era nici un membru sau candidat 
de partid. Sarcina de a pune pe 
picioare această brigadă ia fost 
încredințată candidatului de partid 
Dăscălescu Alexandru, maistru mi
ner. Ajutînd-o în organizarea mun
cii, în ridicarea cunoștințelor pro
fesionale a minerilor de aici, tov. 
Dăscălescu și-a îndeplinit sarcina 
de partid. Brigada lui Irimie Flo- 
ricel-a- realizat în ultimul timp ЙП-, 
portante depășiri de plan.

In îndeplinirea sarcinilor ce li 
se încredințează, candidații pri
mesc un ajutor prețios din partea 
membrilor de partid.

Iată în această privință un exem
plu. Candidatul de partid 
Zaharia a primit sarcina să

ducă un cerc politic U.T.M. în 
munca de propagandist el primește* 
un ajutor prețios de la comunistul 
Hîncu loan, propagandist la învă
țământul de partid. Tov. Hîncu îi 
verifică cu regularitate conspectele, 
participă la predarea și seminariza
rea lecțiilor. în urma ajutorului 
primit tov. Ilieș predă lecții de 
bună calitate, cercul pe care-1 
conduce a devenit fruntaș. Cu 
grijă se ocupă de educarea candi
daților și comuniștii Bogdan Ghe- 
orghe, Săbău Dumitru, Franț Ni- 
colae, Prața Dumitru.

Urmărind zi cu zi activitatea 
candidaților, ocupîndu-se îndea
proape de educarea lor, organizația 
de bază a reușit să crească nu
meroși membri de partid. Printre 
aceștia se numără 
Avram, Csiki Ștefan, 
Nicoară Alexandru.

Folosind experiența 
cum în educarea candidaților, re- 
partizînd judicios sarcini concrete 
fiecărui candidat de partid, or
ganizația de bază din sectorul I 
al minei Vulcan va obține re
zultate din ce în ce mai bune în 
întărirea rîndurilor sale.

1. DUBEK

tov. Frățilă 
Aldea !oan,

de pînă a-

08 ope de muncă voluntară
depozitul de lemne al mi- 

numeroase
La

nei Petrila lucrează
femei. Ele au obținut succese fru
moase în producție și în munca 
de folos obștesc.

In luna februarie, muncitoa-

Ilieș
con-

rele de la depozitul de lemne 
minei au prestat 98 de ore 
muncă voluntară la stivuirea 
seîndurilor și adunarea fierului 
vechi.

al 
de

C. NICOLAE 
corespondent

La termocentrala Paroșeni, muncitorii 
succese în muncă

Numai calificative buna

Mecanicul Petrișor Gheorghe, 
care lucrează ca manipulant la o 
macara ctt braț, se numără prin
tre constructorii fruntași de la 
cartierul nou Livezeni. lată-l în 
clișeul nostru, manipulînd troliul 
macaralei care ridică la înălțimi 
mortarul, contribuind la construirea 
ctt mai rapidă și în bune condi
ții a blocului 1 A.

doua meserie a început cu strun
garul Dornic Tiberiu. Elevul s-a 

Dezbătînd Directivele recent e- dovedit a fi* deosebit do harnic,
laborate de C.C. ці P M.R., co- 'Intr-un timp relativ scurt el a 
lectivul secției de reparații al ter
mocentralei Paroșeni s-a angajat 
să reducă timpul de reparații la 
agregatele de bază din uzină cu 
o zi. Acest lucru — arată ingine
rul Truică loan,. șeful secției — 
dă posibilitate să se producă în 
lunile aprilie, mai și iunie a. c. 
un plus de energie de .3.600.000 
kWh. In întrecerea pentru înde
plinirea angajamentului echipele 
conduse cte Berindea Lucian, 
Bogaru Andronic, Sava Petru, 
Vodislav Victor, Dumitrică Sabin 
și Popescu Ioan de la formațiile 
de reparații turbine și cazane au 
obținut rezultate valoroase. Pro
cesele verbale de recepționare o- 
glindesc calitatea lucrărilor e- 
fectuate Lucrările acestor echipe 
au fost notificate pe perioada 1 
ianuarie — 10 martie a. c. nu
mai cu calificative bune și foar-

»te bune. La aceste realizări se 
mai adaugă și mari economii rea
lizate prin recuperări de mate
riale și recondiționări de piese 
a căror valoare se ridică la mai 
multe mii dte lei.

Se poate afirma cu certitudine 
că la secția de reparații termo- 
mecanice, obiectivul principal al 
fiecărui muncitor, tehnician și in
giner este lupta

învățat să se descurce la 
șeping și morteză tot atît 
cusit ca la strung Odată 
cat, a început să-și ajute 
trul spre a duce la bun 
munca începută de unul singur. 
Încetul cu încetul s-a calificat și 
lăcătușul Ambruș Dionisie, apoî 
Szekely Dionisie. Pînă la urmă 
fiecare muncitor din secție și-a 
exprimat dorința de a se specia
liza la una sau două mașini u- 
nelte. in urma acestui fapt, ca
litatea lucrărilor a crescut.

Transport bine organizat — iată ce lipsește 
in sectorul III Aninoasa

In sectorul III al minei Ani
noasa lucrează numeroși mineri 
destoinici, șefi de brigăzi price- 
puți, maiștri, tehnicieni și ingi
neri bine pregătiți. Acest colec
tiv s-a angajat să îndeplinească 
în mod ritmic sarcinile de pro
ducție, să îmbunătățească indicii 
prevăzuți de plan. Minerii din 
sector se străduiesc, ajutați de 
maiștri și ingineri, să-și respecte 
angajamentul. Dar?..,

Intr-adevăr pe lîngă unele ne
ajunsuri care li se atribuie mi
nerilor de aici, a existat și un 
„dar“ care a împiedicat în repe
tate rînduri îndeplinirea ritmică 
a planului de extracție.

încă din lunile noiembrie și 
decembrie ale anului trecut, trans, 
portul în sectorul III se desfă
șura în mod defectuos, mijloacele 
de tracțiune fiind insuficiente. In 
anul acesta, la începutul lunii fe
bruarie. sectorul a fost dotat cu 
două locomotive noi. una de 4 
tone și una de 8 tone, ambele cu 
acumulatori. Se părea că această 
măsură va îmbunătăți în mod 
simțitor activitatea de transport. 
Intr-adevăr în februarie sectorul 
și-a depășit planul cu 383 tone 
de cărbune. In martie însă, chiar

din primele zile, sectorul a ră
mas în urmă. Pînă pe data de 6 
martie inclusiv sectorul a rămas 
dator cu 276 tone de cărbune. 
MOTIVUL: Cu toate că secto
rul are în dotare un număr co
respunzător de locomotive, trans
portul continuă a fi defectuos, 
greoi. Și de ce ? Pentru faptul că 
locomotivele existente se defec
tează deseori, ba a fost cazul 
cînd și cele de rezervă stăteau 
defecte în garaj. Dar chiar și a- 
tunci cînd ele funcționează, ca
pacitatea lor de tracțiune se re
duce simțitor după cîteva ore, 
deoarece bateriile se descarcă 
prea repede. In ziua de 1 martie, 
în schimbul III, s-a defectat lo
comotiva de 8 tone și s-a înlo
cuit cu una de 4 tone care a 
fost slab încărcată, astfel că du
pă două drumuri nu a mai putut 
trage o garnitură de vagonete'. 
La data de 4 martie în schimbul 
II au fost scoase din garaj cele 
3 locomotive de 4 tone, una din 
ele abia a ajuns pe dublă în 
stratul 13 și i s-a defectat con
trolerul, iar rezerva, locomotiva 
de 8 tone, fiind defectă nu a pu
tut fi scoasă din garaj. Repara - 
tia locomotivei ce a-a defectat a

se

durat pînă la orele 18, a doua 
locomotivă la jumătatea șutului 
s*a descărcat deci nu mai putea 
fi folosită Practic o singură lo
comotivă a funcționat în bune 
condițiuni. In ziua de 6 martie 
s-au repetat asemenea cazuri.

In afară de asta, față de nu
mărul necesar de goale, circa 
250 vagonete de schimb, secto
rul primește în medie 210—220 
din care un număr destul de ma
re sînt defecte, îngreunînd trans
portul. Vinovat de cele arătate se 
face în primul rînd sectorul de 
transport care nu se ocupă în
deaproape de repararea calitativă 
a locomotivelor și văgonetelor, 
de îngrijirea lor și de asigurarea 
unui transport corespunzător.

Sectorul III al minei Aninoasa 
este întins, condițiile de zăcă- 
mînt cer un control mai atent în 
exploatare din partea maiștrilor 
și a tehnicienilor. Ei însă, .din 
cauză că transportul este defec
tuos, se ocupă mai mult de a- 
ceastă problemă neglijînd atribu
țiile ce le revin. Acest lucru in
fluențează negativ asupra înde
plinirii indicilor de plan.

Totuși, oricît de slab a mers 
transportul nu se poate spune că 
este singura cauză a rămînarii

pentru calitate.

La inițiativa

Cu cîtva timp 
trul Crainic Pefru de la atelierul 
mecanic al termocentralei Paro- 
șeni a luat inițiativa de a califi
ca muncitorii din atelier și în 
alte profesii decît cea învățată.

— Dacă tinerii lăcătuși, strun
gari sau montori vor învăța să 
lucreze la mașinile unelte, acti
vitatea în atelier va decurge mai 
bine — a spus maistrul șefului 
de sector. Calificarea* în cea de a

maistrului

în urmă, ніаіз-

O-

freză, 
de is* 
califi- 
mais- 
sfîrșit

Două inovafii

Recent, comisia pentru inovații 
și raționalizări de la termocen
trala Paroșeni a aprobat două 
inovații, Prima, temporizarea im
pulsurilor de autoclanșare prin 
R.A.R. (reandașare rapidă auto
mată), elimină arderea bobine
lor electrice. A doua inovație, in
stalație pentru recondiționat ae
rul în locurile de muncă cu ga2e 
toxice aparține inginerului Truică 
loan.. Aplicate, ambele inovații se 
dovedesc valoroase. Desfășurînd 
o largă activitate de propagandă 
tehnică și organizînd concursuri 
de inovații pe diferite teme din 
planul tematic, conducerea între
prinderii și cabinetul tehnic au 
reușit să sporească zi de zi nu
mărul inovatorilor. In decurs de 
două luni, ianuarie și februarie 
a. c. la termocentrala Paroșeni 
s-au înregistrat 14 propuneri din 
care 7 au și fost aplicate în pro
cesul de producție.

De remarcat este faptul că zil
nic între orele 13—15 la cabine
tul tehnic oameni competenți, 
tehnicieni și ingineri, dau consul
tații1 și ajută concret pe inovatori 
în activitatea lor.

A. N1CH1FOREL

Conducerea sectorului 1V trebuie să ia măsuri
Colectivul sectorului IV al mi

nei Petrila a avut în ziua de 7 
martie un minus de 223 tone de 
cărbune. In aceeași zi sectorul 
avea o depășire la procentul de 
cenușă admis de aproape un pro
cent. Această situație nu trebuie 
să continue.

In sectorul IV lucrează mi
neri pricepuți și harnici cum sînt 
Bartha Francisc, Alexe loan, Isz 
lai Mihai și mulți alții care știu 
să extragă cărbune curat. Ei însă

sub plan a sectorului. Uneori, 
deși sînt goale suficiente și trans
portul decurge normal, spre puț 
nu se îndreaptă nici o plină din

trebuie mai mult sprijiniți. Con
ducerea sectorului are datoria să 
ia măsuri pentru aducerea sec
torului la plan și pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui ex
tras.

Pentru oamenii muncii « 
»
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♦

♦
♦
♦
♦
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♦
♦ 
♦
♦ . _T___ _______ r___ ____ .______ ___
♦ cînde ale populației, magazinul*
♦ de produse fero-chimice din X
♦ Vulcan devenise neîncăpător. J
♦ Sesizată de acest lucru, condu- * 
J cerea O.C.L. Produse Industria* *
♦ le a luat măsuri de mărirea și J 

Acest ma-j
încăpător, mo- * 

den» cu instalație electrică'Huo-♦ 
rescentS. ♦

♦

Magazin ♦ 
pentru încălțăminte •
Zilele trecute, s-a deschis un • 

magazin modem de încălță- • 
minte. Acest magazin e situat J

♦ în centrul orașului, avînd o ca- ♦

din Vulcan

Magazin fero-chimic ♦
Față de cerințele mereu eres- ♦

abataje decît peste două ore de ♦ геапіепа1агеа lui. 
la începerea schimbului, pentru ♦ ?az[n e îr
ca pușcarea, datorită unei slabe ♦ jern cu instaiafle ,

♦
♦
♦
4b

organizări a muncii întîrzie mult, 
lucru de care se fac răspunză
tori conducerea sectorului, maiș
trii și tehnicienii de aici.

Directivele C.C al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea ce
lei de a 40-a aniversare a parti
dului prevăd obiective importan
te și pentru industria cărbune
lui. Accentul se pune în primul 
rînd pe calitatea cărbunelui; Pen
tru a face față acestor sarcini, 
maiștrii, tehnicienii și conduce
rea sectorului trebuie să se ocu
pe zi cu zi de felul cum lucrează 
brigăzile, de felul cum se alege 
șistul din cărbune, de modul cum 
este organizată munca, luînd cele 
mai potrivite măsuri care să con
tribuie la realizarea ritmică a 
planului și creșterea productivi
tății muncii. De buna desfășurare 
a transportului să se ocupe mai 
intens, cu mai mult interes maiș
trii și supraveghetorii din secto
rul de transport. Astfel, în scurt 
timp sectorul va putea păși pe 
calea unor realizări bune, în ra
port cu posibilitățile ce le are.

ST. EKART
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vînzătorului, elimi- ♦ 
în acest fel postul J

Autobuz local♦
* 
«
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t autobuz local pentru transpor- ț
♦ tul interurban al populației. J 
« In acest fel s-a îmbunătățit • 
« mult legătura dintre noul car- •
♦ tier muncitoresc Paroșeni șl *
♦ celelalte cartiere ale Vulcanului. •
♦ R. BALȘAN : 

corespondent $

*
Ф

La propunerea cetățenilor, • 
♦ recent s-a pus în funcțiune un ♦
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„Tineretul - pe frontul 
porumbului”

MOSCOVA 13 (Agerpres) — 
Comitetul Central al U.T.C.L. 

din U.R.S.S. a chemat pe toți 
comsomoliștii și întregul 
din Uniunea Sovietică să 
muncitorilor de la sate să 
de pe fiecare hectar cel 
50-60 chintale de porumb 
și cîte 500-700 și mai multe chin
tale masă verde. Acest apel 
C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
titulat „Tineretul — pe frontul 
rumbului" a fost publicat la 12 
martie de ziarul „Komsomolskaia 
Pravda".

La sate, se spune în apel, lu
crează aproximativ 4 milioane 
comsomoliști dintre care peste 
100.000 sînt agronomi, ingineri, 
zootehniști. Peste un milion de 
tineri de la sate au studii medii. 
Ei reprezintă o forță uriașă.

Principala rezervă a sporirii pro
ducției de cereale, lapte și carne, 
se arată în apel, o constituie po
rumbul, cultura cea mai avanta
joasă, cea mai sigură . și care dă 
recoltele cele mai bogate.

C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
își exprimă convingerea că tinere
tul din Uniunea Sovietică va a- 
duce o contribuție demnă la lupta 
întregului popor pentru o abuden- 
ță de produse agricole.

11 state primesc ajutor 
din partea U. R. S. S. 
în domeniul folosirii 

energiei atomice 
în scopuri pașnice

MOSCOVA 13 (Agerpres) — 
Succesele Uniunii Sovietice în 

domeniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice îi permit să a- 
corde ajutor, i,r)..acest domeniu unui 
număr de 11 state.

Intr-un articol consacrat proble
melor juridice ale folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice, Piotr 
Romașkin, directorul Institutului 
„Statul și dreptul" al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., amintește 
că Uniunea Sovietică acordă un 
ajutor tehnico-științific în domeniul 
folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice Republicii Populare 
Chineze, Cehoslovaciei, Poloniei, 
Ungariei, Bulgariei, Romîniei, R.D. 
Germane, Iugoslaviei, Egiptului, 
Irakului, Indoneziei.

AKMOLINSK 13 (Agerpres) — 
TASS transmite f '

In drum spre Akmolinsk, unde 
a sosit la 12 martie pentru a par
ticipa la Consfătuirea fruntașilor 
din agricultură din ținutul pămîn- 
turilor înțelenite, N. S. Hrușcâov, 
primrsecretar al C.C. al P.C.U.S. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a vizitat sovhozul „Kan- 
temiroveț".

Sovhozul „Kantemiroveț" se află

ai Con- 
președinte

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

Rezultatele „conferinței" 
de la Tananarive

TANANARIVE 13 (Agerpres). 
La 12 martie în capitala Repu

blicii Malgașe—Tananarive a luat 
sfîrșit „conferința" trădătorilor 
și marionetelor congoleze.

Hotărîrea principală adoptată 
la acest complot al agenților im
perialiști a fost adîncirea scin
dării Congoului în așa-zise state 
„independente" ca un paravan 
pentru dominația puterilor colo 
niale. Prin această hotărîre, par- 
ticipanții la conferința de la Ta
nanarive au încercat să desăvîr- 
șească lichidarea puterii centrale 
a Republicii Congo și ă parla
mentului congolez legal a cărui 
activitate a fost împiedicată de 
bandiții lui Mobutu cu aproba
rea lui Kasavubu.

La această conferință, căreia 
propaganda americană i-a făcut 
reclamă ca fiind „singura posi
bilitate" spre „reglementarea" 
crizei congoleze, au participat 
așa-zișii „conducători ’ ~ 
goului" trădătorul 
Kasavubu și „primul ministru" 
Ileo, numit de el, Chombe, con- 

1 ducătorul marionetă al Katan- 
găi, Kalonji, șeful „statului mi-

Lupta poporului algerian 
pentru independență

totalul ei), și care îi costă pe 
contribuabilii francezi aproxima
tiv 10 milioane franci noi zil
nic, s-a ajuns la eșecul recunos
cut acum al politicii colonialis
te in această țară. Ocupația mi
litară a Algeriei (unde se află 
în momentul de față dte un sol
dat francez la fiecare doi euro
peni civili) nu mai poate ascunde 
faptul că dominația franceză nu 
mai este in stare să se mențină. 

Zilnic ziarele relatează despre 
largii manifestații 
populare organizate în 
de diferite partide republicane 
și de toate organizațiile sindi
cale sub lozinca „Pace în Alge
ria !“. De asemenea ziarele au 
relatat ca un fapt semnificativ 
că recent un grup de 25 parla
mentari aleși din Algeria au a- 
dresat guvernului un mesaj in 
care se pronunță pentru tratati
ve directe neîntirziate cu Frontul 
de eliberare națională din Alge
ria. Tocmai această largă mișca
re de masă l-a determinat pe 
președintele De Gaulle să reia 
acțiunile în vederea inițierii unor 
tratative. întrevederile recente de 
la palatul Rambouillet, în apro
piere de Paris, între De Gaulle 
și președintele Tunisiei, Burghi- 
ba, au awut ca scop tocmai gă
sirea unei modalități de rezol
vare a problemei algeriene pe 
baza tratativelor.

Opinia publică franceză acordă 
o mare atenție unei analize a 
problemei algeriene apărută în 
ultimul număr al reviste „L’Ex- 
press“. Revista arăta că stadiul 
actual al acestei acute probleme 
se caracterizează prin faptul că 
„a început o evoluție care ar tre
bui să ducă spre pace“, iar pen
tru autoritățile franceze „nu este 
posibil să nu inițieze tratative" 
directe franco-algeriene în vede
rea rezolvării acestei probleme. 

a S-a ajuns deci la o fază hotă- 
rîtaore. Lupta de peste șase ani 
dusă de poporul algerian pentru 
cîștigarea independenței — luptă 
pe care autoritățile Colonialiste 
au căutat s-o înăbușe recurgînd 
deseori la sălbatice metode de 
represiune — a cîștigat mari suc
cese și și-a atras simpatia și 
sprijinul întregii lumi. Războiul 
din Algeria — pe care ani de 
zile terminologia oficială fran
ceză l-a denumt o simplă „rebe
liune" — este acum recunoscut 
de președintele Republicii Fran
ceze, De Gaulle, care a fost ne
voit să admită necesitatea trata
tivelor cu „reprezentanții celor 
care luptă".

După un război de peste șase 
ani care a costat sute de mii de 
vieți algeriene și franceze (după 
aprecierile unui ziar vest-german, 
populația musulmană a Algeriei 
a pierdut aproape o zecime din

Vizita lui N. S. Hrușciov 
în Kazahstan

in partea de nord a regiunii Kok- 
cetava din Kazahstan la 35 km de 
câlea ferată. Acum acest sovhoz, 
care a fost organizat in primăvara 
anului 1955, are peste 33.340) ha 
de pămînt arabil. Anul trecut sov
hozul a vîndut statului 1.400.000 
puduri de cereale.

In prezent aici a fost creată o 
așezare cu peste 2.500 de locui- 

membrii ai familiilor 
lucrători ai sovhozului 

lor.
Ș»

nier“ Kasaiul de sud
Acordul cu privire 

rea de la Tananarive 
lizat în perioada șederii în Con
go a lui Williams, secretar de 
stat adjunct al S.U.A. pentru 
problemele africane, care a dus 
tratative confidențiale cu Kasa
vubu.

După cum transmite corespon- 
diehtul agenției France Presse, 
încercînd să înșele poporul con
golez, care se pronunță pentru 
menținerea integrității și inde
pendenței de stat a Congoului, 
trădătorii și marionetele care 
s-au întrunit la Tananarive au 
hotărît să creeze un „consiliu de 
stat" format din președintele 
confederației și președinții „sta- 
telor-membre" ale cbnfederației. 
Președinte al confederației a fost 
proclamat Kasavubu.

Participanții la complotul dfe 
la Tananarive „au cerut" O.N.U.- 
ului „să anuleze" rezoluția Con
siliului de Securitate din 21 fe
bruarie 1961, care prevede retra
gerea urgentă de pe teritoriul 
Congoului a întregului personal 
militar și civil belgian 

și alții, 
la întîlni- 

a fost rea-

o-

Wolil iiiDki lîlilw ІШГІН lirmgiii
RANGOON 13 (Agerpres)
Corespondentul din Rangoon , al 

agenției France Presse anunță că 
guvernul birman este serios îngri
jorat în legătură cu știrile că 
bandele ciankaișiste, care operează 
în regiunea frontierei de est a 
Birmaniei, se solidarizează cu re
belii din Karens și Șan-si.

In seara zilei de 10 martie a a- 
vut loc o ședință specială a ca
binetului birman, care timp de

și acțiunii
comun

patru ore a studiat ultimele eve
nimente, acordînd atenție deose
bită complotului dintre trupele 
ciankaișiste și cele două mișcări 
rebele din Birmania, cunoscute prin 
orientarea lor anticomunistă.

Știrea cea mai alarmantă, arată 
corespondentul, a sosit din regiu
nea Lașio în partea de nord a 
provinciei Șan-si unde aproximativ 
1000 de soldați gomindaniști, a- 
lungați în ianuarie de la bazele 
lor, au ocupat valea riului Saluen 
dintre Lașio și Kenghung. In pre
zent ei atacă satele din această 
regiune.

Cinci sate din această regiune au 
căzut în mîinile ciankaișiștilor și 
aliaților lor din Șan-si.

Potrivit unor știri, scrie cores
pondentul, ciankaișiștii au creat în 
regiunea riului Saluen cîteva cen
tre de pregătire militară a rebeli
lor din Șan-si.

Ziarul „Rangoon Daily" a făcut 
cunoscut la 11 martie că condu
cătorul rebelilor din Karens, Во 
Lin Tin, cu care ciankaișiștii au 
stabilit o strînsă colaborare, 
a plecat la Bangkok pen
tru a intra în contact cu cercurile 
S.E.A.T.O. și a se asigura de spri
jinul lor pentru crearea „Republicii 
independente Karens".

Opinia publică malgașă 
protestează

PARIS 13 (Agerpres)
Potrivit știrilor sosite din Ma

dagascar, opinia publică din Repu
blica Malgașă protestează cu ener
gie împotriva cîrdășiei marionete
lor congoleze întrunite la Tanana
rive, care vor să 
dezmembrarea 
congoleze.

Exprimînd punctul de vedere al 
opiniei publice democrate ziarul 
„Imongo Vaovao" condamnă gu
vernul Republicii Malgașe pentru 
că a permis ca în această țară să 
se întrunească, pentru a urzi noi 
comploturi, trădătorii poporului 
congolez.

consfințească 
tinerei republici
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TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI"
prezintă:

„DOMNUL PUNTILA ȘI SLUGA SA MATTI" 
de Bertolt Brecht

marți 14 martie 1961, la clubul minier Uricani 
„ECOUL ÎNDEPĂRTAT" 

dramă în 3 acte, 4 tablouri 
de Sava Golovaniskii

miercuri 15 martie 1961, la clubul minier Vulcani, 
joi 16 martie 1961, la clubul minier Lonea, 
vineri 17 martie 1961, la clubul minier Aninoasa, 
sîmbătă 18 martie 1961 și duminică 19 martie 1961, 

în sala Teatrului de stat.

întreprinderea Comunală Orășenească 
PETROȘANI 

telefon 541, 544 și 335

execută pentru sectorul socialist și particular 
lucrări noi și de reoarații la instalațiile 
interioare de apă, canal și electricitate 

în toate localitățile din Valea Jiului 
Lucrările mai sus indicate pentru particulari 

se vor putea executa și cu plata în rate lunare

întreprinderea miniera |
„Petre Gheorghe“ Baia Mare î

angajează pe bază de concurs conform HCM * 
106111959 maiștri mineri. |

Se asigură condiții de locuință pentru cei ț 
angajați. $

Informații suplimentare se primesc de la j 
serviciul de cadre al Întreprinderii, telefon 2350 X 
Interior 006 Baia Mare, regiunea Maramureș. X

♦♦ ее? • ■ ♦♦♦♦♦♦♦♦ • ••• •♦ș+»g»eeeeeeeee

I.C.R.A. Filiala Petroșani
ANGAJEAZĂ :

— 1 voiajor comercial la L,upeni
Cei interesați se vor prezenta la conducerea 

filialei I.C.R.A. Petroșani, strada Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 102
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