
■ ■■■■:■ ■. ■.

%

A. >

V X

Proletari di« toate țările, unîți-vă!

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani ș. ai Sfatului popular raion ai

Anul XI 
(XVI) Nr. 3078

Vineri
4 septembrie 

1959

4 pag. 20 bani

Pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor 
anuale de plan, pentru cit mai mari economii 

la prețul de cost

£
I X

— Chemarea la întrecere a
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri 

de la exploatarea minieră Lonea, analizînd rezul
tatele obținute pînă în prezent și cunoscînd posi
bilitățile de viitor ale minei, însuflețit de îmbună
tățirile aduse de hotărîrea plenarei C.C. din 13-14 
iulie 1959 în ceea ce privește creșterea necontenită 
a nivelului de trai al oamenilor muncii,

Cheamă la întrecere socialistă toate colectivele 
exploatărilor miniere din bazinul carbonifer Va
lea Jiului în cinstea zilelor de 7 Noiembrie și 30 
Decembrie 1959, cu următoarele obiective:

1. Depășirea planului anual de producție pînă 
Ia sfîrșitul anului cu 30.000 tone de cărbune din 
care pînă la sfîrșitul anului vom realiza 16.542 
tone.

2. Depășirea productivității muncii pLanificate 
pe anul 1959 cu 6,4 la sută iar în ultimele 5 luni 
ale anului vom realiza un randament mediu de 
1,050 tone/post.

3. yom reduce prețul de cost planificat pe în
treg anul cu 2.000.000 lei, din care în ultimele 5 
luni vom realiza 1.089.000 lei.

4. Vom lupta pentru îmbunătățirea necontenită 
a calității cărbunelui astfel ca pînă la sfîrșitul a- 
pului să reducem procentul de cenușă admis cu 0,2 
la sută, să îmbunătățim granulația cărbunelui cu

Șeful exploatării 
Ing. UNGUREANU IOAN

Președintele comitetului sindical
OLTEANU DUMITRU

!

colectivului minei Lonea —
1 la sută și să reducem procentul admis de umidi
tate cu 0,5 la sută.

5. Pînă Ia sfîrșitul anului vom lupta sub lozinca 
„NICI O BRIGADA SUB PLAN“ astfel ca toate 
brigăzile rămase sub plan pînă în prezent să fie 
ridicate la nivelul brigăzilor fruntașe. Pentru ațin 
gerea acestui obiectiv vom duce o muncă intensă 
pentru a extinde la brigăzile de mineri din exploa
tarea noastră inițiativa textilistei sovietice Gaga*-  
nova, pe care și-a însușit-o minerul Cristea Aurel 
de la Aninoasa.

6. Vom reduce consumul de material lemnos 
pînă Ha sfîrșitul anului, față de consumul specific 
planificat, cu 2 la sută.

7. Vom reduce consumul specific de capse și ex
ploziv pînă ia sfîrșitul anului, față de consumul 
specific planificat, cu 2 la> sută.

Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari conștf« nt de sarcinile ce îi stau în față, 
sub îndrumarea permanentă a comitetului de partid 
și cu sprijinul organizațiilor de masă U.T.M. și 
sindicat, va lupta cu perseverență pentru traduce
rea in viață a angajamentelor luate, dovedind ast
fel prin muncă, atașamentul și dragostea sa față 
de partid și guvernul R.P.R.

Secretarul comitetului de partid 
NICULESCU EMIL

Secretarul comitetului U.T.M.
MÎȚU GHEORGHE

In casa familiei Foro e mare sărbătoare. Deocamdată pe 
masă au apărut dteva sticle cu bere și trei pahare. Jn curînd va 
apare însă și mîncare din belșug. Evenimentul trebuie . sărbătorit 
cum se cuvine. Nu-i lucru puțin ca cei trei pensionari, Foro Ig
nat 1, — tatăl (în mijloc) și cei doi fii ai săi Foro Ignat II și 
Foro Rudolf să primească pentru munca lor de ani de zile în sub
teran pensiile mărite în valoare totală de aproape 3500 lei lunar. 
Mărirea pensiilor le-a adus bătrînilor Foro o mare bucurie, inti- 
nerindu-i parcă. lată-î în clișeul alăturat pe cei trei pensionari! 
Foro — tatăl și cei doi fii ai săi — cinstind acest eveniment de 
seamă, care înseamnă pentru ei o viață lipsită de orice griji.

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

Pregătirea deschiderii noului an 
de învățăffiînt în atenția organizațiilor 

de bază

zziiîsis

Satisfacția datoriei împlinite
In aceste zile, birourile sec

toarelor de la exploatările mi
niere sînt cuprinse de „febra“ 
calculelor. Sfîrșitul lunii au
gust, a adus cu sine bilanțul u- 
nei munci deosebit de avîntate 
desfășurate de harnicii mineri 
în adîncuri pentru a scoate la 
ziuă mai mult cărbune în 
stea Zilei minerului și a 
de 23 August.

La sectorul XI investiții 
la mina Petrila, conducerea 
torului în frunte cu noul șef dte 
sector, tov. ing. Popescu se afla 

. în ziua de 1 septembrie în jurul 
mesei de lucru, 
culat clănțănea 
tind“ cifre după 
cile centralizate

cin- 
zilei

de 
sec-

Mașina de cal
de zor „înghi- 
cifre. In rubri- 
și ale formula-

l

La Petroșani s-a deschis

Consfătuirea pe țară în 
problemele protecției 
și igienii muncii în 

minerit
Teri dimineață au început

Petroșani, lucrările consfătuirii 
pe țară în problemele îmbunătă
țirii condițiilor de protecție și 
igienă a muncii în minerit. Con
sfătuirea este organizată de Con
siliul Central A.S.I.T. în cola
borare cu Direcția generală mi- 

.. nieră din Ministerul Industriei 
grele și Filiala regională A.S.I.T., 
secția

La
ticipă 
rului 
rului
Chimiei,
al R.P.R. și ai Institutelor de 

a muncii din București 
de asemenea 
și muncitori 
centrele mi-

rului de salarii, răsăreau una 
după alta coloanele realizărilor. 
Treabă pînă peste cap. Dar în 
birou domnea o atmosferă de 
voioșie, animată din cînd în cînd 
în clipe dte răgaz, de cîte o glu
mă șugubeață. Izvorul bunei 
dispoziții sînt rezultatele bune 
obținute în muncă de colectivul 
sectorului. Astfel sarcinile pla
nului fizic pe luna august au 
fost realizate în proporție de 
103,6 la sută. Minerii de la in
vestiții străduindu-se să-și ducă 
la îndeplinire sarcina de a des
chide _ drum cărbunelui, au să
pat și betonat în subteran sute 
de metri die galerie și alte lu
crări miniere. Așa, de exemplu, 
brigada de pregătiri condusă de 
comunistul Somogyi luliu care 
deschide un nou orizont (XIV), 
a betonat în luna trecută 30 
metri de galerie dublă și a să
pat 12 metri. Realizări frumoa
se au dobîndit și minerii din bri
gada lui Kalat Otto ce lucrea
ză la adîncirea puțului de aeraf 
est. Ei au betonat 30 m. 1. de 
put și au săpat 7 metri. între
gul colectiv al sectorului 
făcut datoria.

și-a

la

mine.
lucrările consfătuirii par- 
reprezentanți ai Ministe- 
Industriei grele, Ministe- 
IndUstriei Petrolului și 

Comitetului Geologic

igienă 
și Clui. Participă 
ingineri, tehnicieni 
fruntași din toate 
niere ale tării.

La deschiderea consfătuirii au 
luat parte tovarășii Barna Ioan, 
prim-secretar al Comitetului 
raional P.M.R. Petroșani, Mo- 
tneu Samoilă. președintele Con
siliului sindical raional, ing. 
Suder Wiliam, directorul gene
ral al C.C.V.J.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de 
liam. In 
neată au 
referate.

Lucrările consfătuirii 
nuă.

tov. ing. Suder Wi- 
ședinta de ieri 
fost prezentate

dimi-
două

conti-

Panțiru Uheor- 
ghe, 
schimb 
gada 
nu Ioan, din sectorul 
mina Lupcnt, stătea 
în fața lămpăriei, t 
orțacii pentru a inira 
Schimbul condus de el 
cializat in montare, așa că pen
tru Panțiru problemă 
crațerulai. o tuburilor de 
primat 
venit un lucru sii 
să de nerăbdare, ca 
cit mai tepede la locul de mun
că. Aceasta pentru că aproave 
întotdeauna i se ivesc noi proble
me de rezolvat care cer cunoș
tințe in ale mineritului.

Mai zilele trecute, după ce au 
terminat montările la panoul de 
sus și ou făcut curățenia, Panti- 
ru împreună cu ortacii săi au co- 
borlt in abataj pentru a se apuca 
de treabă. De-o dată Panțiru făcu 
ochii mari cînd văzu că în par
tea de jos a abatajului, tavanul 
era în presiune și curgea piatră. 
Pentru un moment ti apăru în 
țață întreg schimbul de tăiere. 
Ce o să facă ei dacă se va surpa 
abatajul ? Ce o să zică ceilalți 
mineri despre frontalul lor, fron
talul celor două fîșii 2

Fără să mai stea mult pe gîn-

șef de 
din bn- 

lui Schia-

Cu 35 de zile înainte 
de termen

de constuctori 
din Lupeni a 

de

de 
pre- 
zile

Colectivul 
pe șantierul 
dat în folosință cu 35 
înainte de termen blocul 20 de 
la Viscoza care cuprinde 33 a- 
p ariamente.

La darea în folosință a aces
tui bloc înainte dte termen ó 
muncă intensă au depus munci
torii zugravi conduși de Berciu 
Gheorghe și Paul Gheorghe.

La fel, instalatorii de apă, 
care într-un timp scurt au ter
minat montarea obiectelor sa
nitare. Brigada comunistului 
Istodor Vintilă, lucrînd și pes
te orele de program, împreună 
cu instalatorii Pavel Panteli- 
mon, Moroșan Haralambie 
Mocofan Constantin 
contribuția 
lui înainte 
deosebit a 
lectricieni
dalbert care a terminat instala
țiile electrice înainte de vreme.

ION AVRAM 
și ROMULUS MOREGA 

corespondenți

Șl 
adus 

blocu- 
aport 
de e-

și-a
la terminarea 
de termen. Un 
adus și echipa 

condusă de Peter A-

Peste puțin timp se deschide 
noul an școlar în sistemul învă- 
țămîntului de partid. Organiza
țiile de partid desfășoară în pre
zent o activitate intensă pentru 
pregătirea deschiderii și 
rării în bune conditiuni 
an de invățămînt.

Și la mina Aninioasa 
rile pentru deschiderea 
mîntului de partid pe anul școlar 
1959—1960 sînt în centrul aten
ției organizațiilor de partid din 
sectoarele minei.

Selecționarea noilor cadre de 
propagandiști care vor conduce 
cercurile si cursurile de învăță- 
mînt s-a terminat. Pentru noul 
an școlar au fost recrutați 49 de 
propagandiști." Dintre aceștia o 
mare parte au o vechime înde
lungată în munca de propagan
dă. Așa sînt tovarășii Rusu Gri- 
gore, Foghel Francisc, Hiszem 
Maxim, Solorenco Pavel și alții. 
Totodată colectivul de prcyagan- 
diști a fost lărgit cu tovarăși noi, 
mineri șî tehnicieni, fruntași in 
producție, cu autoritate și cu ni
vel politic și ideologic ridicat. 
Printre ei se numără tov. Toma 
Ioan, Ciulea Grigore, Chifa Ioan 
și Gătej Teodor.

De pregătirea propagandiștilor 
depinde îri mare măsură desfășu
rarea în bune conditiuni a noului 
an de învătămînt. In acest scop 
10 propagandiști au urmat cursu
rile de pregătire de 14 zile d<*  la 
Deva, iar restul propagandiștilor 
urmează cursul fără scoatere 
producție, organizat pe lîngă 
binetul de partid Petroșani.

Pe primul plan al activității 
ganizatiiîor de partid se află 
prezent recrutarea cursantilor. 
noul an școlar cercurile și cursu
rile învărămîntului de partid vor

Schimbul Iui Pan(iru
’ IV de la 

îngîndurat 
așteptîndu-și 
ra în mină.

s-a spe-

montării 
aer corn

ii altor instalații a de- 
'mplu. Ardea în
că să ajungă

duri dădu indicații ortacilor care 
ce are de făcut și mutica începu. 
De data aceasta s-a ivit o pro
blemă nouă pentru el: să prindă 
o surpare care din moment in 
moment amenința abatajul. Moto
rul erațe ralul și capul de ac ți o-

nare erau amenințate să fie prin
se în surpare.

împreună cu ortacii, Panț r-i a 
prins surparea și a întărit susți
nerea tavanului cu încă două 
stive. începu apoi obișnuita mun-. 
că, montarea tuturor instalațiilor 
în abataj. Ora terminării șutului 
se apropia cu iuțeală,

— Hai j'aților că vine schim
bul și noi încă nu am terminat 
— se adresă el vagonetarilor 
Troacă Ion șt Stana Teodor, cei 
mai harmet 'din schimbul său.

...In abataj intră schimbul de 
tăiere. Oamenii din schimbul de 
montare str ngeau ultimele șu
ruburi de la flanșele tuburilor de 
aer comprimat. Pe fețele lor se

desfășu- 
a noului

preg-ăti- 
învăță-

din 
ca-*

oi- 
în 
In

funcționa în cadrul organizațiilor 
de bază, ceea ce va crea posibi
litatea c? birourile organizațiilor 
de partid să asigure o îndrumare 
concretă și un control efectiv a- 
supra desfășurării învățămîntului. 
Pe sectoare birourile organiza
țiilor de bază au constituit comi
sii pentru încadrarea membrilor 
și candidaților de partid, precum 
și a tovarășilor din - activul îără 
de partid în diverse forme de în
vătămînt, Comisiile stau de vor
bă individual cu fiecare tovarăș 
și pe baza asentimentului fiecă
ruia, a pregătirii lui, îl încadrea
ză în învăiămîntul de partid. .

Bune rezultate în încadrarea 
cursantilor în noul an de învătă
mînt de partid au obținut îndeo
sebi organizațiile de bază de la 
sectoarele II, IV și VIU. In a- 
eesfe sectoare recrutarea cursan- 
ților s-a terminat. La sectorul III 
recrutarea cursantilor se apropie 
la fel de sfîrșit. Au rămas neîn- 
cadrați 
se află 
for. în 
daților 
drati în 
'•arași din activul fără de partid. 
Printre aceștia se numără mine- 

Epure Mihai, Bledea Vasile
I. DUBEK

doar acei tovarăși care 
îr< concediu. La acest sec- 
afara membrilor și candi
de partid, au fost înca- 
învătămînt numeroși to-

rii

(Continuare în pag. 3-a)

vedea oboseala. \ 
Ei Insă nu-i ăă- j 
deau importanță, \ 
deși se simțeau ) 

obosiți. Minerul C'trlogan Ilie se j 
uită mirat. Se apropie de Panți- -i 
ru. }

— Ce ați avut... ' )
— Iacă s a mișcat un pic cope- 2 

rișul. Dar i-am cumințit — spu- < 
se Panțiru în timp ce se uita la < 
cele două stive, care țineau pe i 
„umărur' lor bulgărit mari de \ 
piatră. Trebuie șă mai facem ci- ) 
te o dată si lucruri ce nu intră t 
în atribuția noastră. Muntele nu ? 
știe că nci sîntem montatori *— 
spuse în continuare Panțiru. ,

După ce ieși „la ziuă", în curtea S 
minei Panțiru se opri în fața ta-) 
blei pe care era scris cu cetăX 
albă:, „Urmați exemplul brigăzile, 
lui Schianu..." citi cu glas tare) 
centru sine. Acum s-a convins ) 
că acele litere vor măi rămîne) 
scrise pe tablă și le vor citi sute) 
de mineri de la mina Lupenl. ) 
Schimbul 'ui își făcuse datoria. )

La sectar află că pînă în ziua { 
de 27 august planul lunar al brl- ( 
găzit a fpst depășit cu 200 toney 
de cărbune. Acum echipa de ră- . 
pire și apoi tăietorii vor putea \ 
lucra nestingheriți. Plusul de căr- S 
bune nu a fost periclitat. 1

F. NICU J-

I

Halele și... 
curățenia

Vechile băcănii de pe tim
pul cînd comerțul era în tnîi- J
nile patronilor excelau prin Ș 
dezordine. Intrînd în ele te) 
împiedicai în butoaie, lăzi, ba- ) 
loturi. Erau puse dinadins în) 
dezordine ca, lovindu-te de ele, ) 
să-ți sară în ochi mărfurile ce } 
le conțineau. Cu alte cuvinte era ț 
vorba de un anumit fel de 
clamă... I<

Trecînd prin halele din Pe- < 
troșanî, la fel te întîmpină o ( 
dezordine de băcănie. Lăzî \ 
gpale și pline, așezate alam- \ 
dala, în fața clădirii, în spaite, ( 
între uși, în boxe, pe trotuare.1 
Te mai întîmpină și o murdă- / 
rie care n-are ce căuta într-un ? 
asemenea loc. Și nu numai la r 
amiază sau seara, ci și djmi- c 
neața. E. adevărat că diminea- 
ța se mai observă unele urme < 
de... mătură, dar nu și de apă 
și nu peste tot locul.

Aici nu mai poate fi vorba ) 
de reclamă. Noi nu practicăm ) 
reclama dezordinii de băcănii 1 
de pe vremuri. Aici e vorba de 
neglijență, de lipsă de respect 
față de igiena publică din par
tea conducerii halelor, a unor 
tovarăși de la sfatul popular . 
orășenesc și. în ultima instanță ? 
și a Sanepid-ului. <

)
) 
)
< I
1



STEAGUL' ROȘU

Aparate! de radio 
cu pieup „Belarus-59“

La fabrica de radio din Minsk 
s-a realizat aparatul de radia 
cu picup „BeIarus-59“. Noul re
ceptor, spre deosebire de apara
tul „Minsk-58“ care se produ
cea pînă în prezent, va avea o 
selectivitate mai înaltă ceea ce 
va permite recepționarea fără 
paraziți a oricărui post de emk- 
sie. Aparatul are un registru de 
ton care printr-o singură apă
sare pe buton asigură timbrul 
necesar. „Belarus-59“ este în
zestrat cu o instalație specială 
pentru înlăturarea! paraziților. 
Existența celor patru difuzoare 
asigură o sonoritate spațială.

Aceeași întreprindere va pro
duce în serie aparatul de recep
ție „Minșk-T“ pentru localită
țile rurale. In acest aparat în 
locul lămpilor de radio sînt mon
tate șapte triode de semiconduc- 
tori.

— = *----

Experimentarea noilor 
automobile

La uzina de automobile din 
Gorki s-a întors din a doua 
cursă finală de încercare coloa
na de autoturisme de tip „Gaz- 
13“ — (Ceaika) care vor în
locui în septenal automobilele 
„Gaz-12".

Tn cursă, în afară de automo
bilele amintite au fost încercate 
multilateral și exemplare expe
rimentale ale mașinilor Volga, 
modernizate și cu un motor mai 
puternic, precum și noi autoca
mioane. Automobilele au parcurs 
25.000 km. pe autostrăzile de 
mftnle ale Crimeei și Caucazu- 
Itii, pe șoselele și pe drumurile 
de țară din partea centrală a 
Uniunii Sovietice.

Valorificarea 
zăcămintelor de gaze 

dte Buhara-Hiva
Zăcămîntul din Gazliisk (Uz- 

bekistan), care cuprinde peste 
400 miliarde metri cubi de gaz 
metan va permite întreprinderi
lor din Ural să folosească a- 
nual 21 miliarde metri cubi din 
acest combustibil, ceea ce repre
zintă peste 25 milioane de tone 
de cărbune convențional. Pentru 
transportul acestei cantități de 
metan se va construi o conductă 
cu o lungime de 2.200 km.

Zăcămîntul de la Gazliisk este 
unul din cele mai mari din re
giunea gaziferă Buhara-Hiva 
care cuprinde după presupune
rea specialiștilor trilioane de 
metri cubi de gaz.

Pe baza acestei materii 
prime se va crea o mare 
industrie chimică, ale cărei în
treprinderi vor da anual apro
ximativ 25.000.000 metri țesă- 

: turi de lînă artificială.

Un rtou film dupâ o povestire 
de M. Șolohov

Milioane de specta
tori sovietici și străini hov, 
apreciază pe drept cu- nit“, 
vînt filmele „Pe Donul s-a efectuat 
liniștit" și „Soarta unui
om“ — creații remar
cabile ale cinematogra
fiei sovietice realizate 
după operele lui Mîhail 
Șolohov. In curînd spec
tatorii vor putea vizio
na o altă producție ci
nematografică, realizată

după romanul lui Șoio- 
„Pămînt desțele- 
Turnarea filmului 

la Mille
rovo, stanita Karghin
și alte localități din 
regiunea Rostov.

Studioul din Lenin
grad a hotărît turna
rea unui nou film după 
povestirea ..Mînzul'' de 

Mihail Șolohov.
O--------------------

Manuscrise cu o vechime 
de 900 de ani

Serghei Azbelov, cola
borator științific al In
stitutului de literatură 
rusă al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., stu
diind vechile letopisețe 
din Novgorod, a desco
perit un vechi ma-nuscris 
de acum 900 de ani, 
necunoscut pînă astăzi. 
Este vorba de două per
gamente care reprezintă

o parte dintr-un ma
nuscris bisericesc. în
semnările sínt făcute 
eu litere mari depăr
tate unele de altele și 
aproape pătrate.
In vasta bibliotecă ști
ințifică a muzeului din 
Novgorod sínt păstrate 
manuscrise unice și 
cărți vechi care se re- 
rera la secolele XI-XIV.

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

Editarea unei epopei populare 
kirchize

Mi Frunze au apărut In Kirchizia au fost 
primele două volume culese 16 variante ale 
din ediția în patru vo- epopeiei, numărînd în 
lume a epopeei kirchi- total peste un milion 
ze în versuri „Manas" (te versuri. Se prevede 
despre eroul legendar ca în anii viitori să se 
kirchiz Manas. Sînt tipărească o ediție a- 
pregătite pentru tipar cademică în zece volu- 
următoarele două volu- me a unei variante 
me — „Semetei" și complete, care va fî 
„Seitek“ — despre fiul tradusă și în limba 
și nepotul lui Manas. rusă.

---------------- O-----------------(

Linie de înaltă tensiune în regiunea 
înghețurilor veșnice

Din localitatea Muh- 
tuia, așezată pe malul 
marelui fluviu siberian 
Lena, către centrul de 
extracție a diamantelor 
din lakutia — orașul 
Mirnîi, a pornit con
strucția unei linii de 
înaltă tensiune de 
110.000 volți.

Această linie con 
stituie prima parte a 
marei magistrale elec
trice Muhtuia — hidro
centrala Viliuisk, cu o 
lungime de peste 400 
km. Linia de înaltă ten
siune va transporta e- 
nergia electrică genera
tă de patru trenuri e- 
nergetice așezate pe 
malul fluviului Lena și

care la început va fi 
transmisă la exploată
rile diamantifère de la 
Mirnîi, iar apoi pe șan
tierele celei mai nor
dice hidrocentrale din 
U.R.S.S.

Noua linie de înaltă 
tensiune traversează tai
gaua virgină a înghe
țului peren și ținuturi- 
mlăștinoase. Pînă în 
prezent în Taiga s-a 
defrișat un drum de a- 
proximativ 100 kilome
tri și au fost fixați 
stîlpii de susținere. In 
mai 1960 „capitala dia
mantelor“ din lakutia 
— orașul Mirnîi, va 
primi curent electric de 
pe malurile Lenei.

O linie automată complexă pentru producția unor piese de mașini agricole.
(Foto: A. Malkin, din revista „Uniunea Sovietică“ nr. 8 1959)
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Bugetul unui comitet 
sindical

Bugetul de asigurări sociale de stat al Uzinei 
de rulmenți nr. 1 din Moscova reprezintă 18.000.000 
ruble. Cum este folosită această sumă ? Sínt chel
tuite : sume importante pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai-ale muncitorilor, pentru dezvolta
rea culturii fizice și a sportului, pentru odihna 
membrilor de sindicat. Să luăm de exemplu chel
tuielile pentru odihnă. Aproximativ 2.000 de mun
citori își petrec anual concediile în stațiuni bal- 
neo climaterice. Costul biletelor pentru sanatorii, 
pentru alpinism, pentru excursii sínt acoperite in
tegral sau în proporție de două treimi din buge
tul asigurărilor sociale. Acesată uzină, ca și multe 
alte întreprinderi sovietice, a construit în regiu
nea pitorească din jurul Moscovei un orășel do 
vile pentru copiii muncitorilor și funcționarilor. 
Aici își petrec lunile de vară școlarii, copiii din 
grădinițele și creșele uzinei. Din buget se alocă 
sunie pentru amenajarea mai departe a acestui 
orășel și pentru construirea de noi vile. Sindicatul 
contribuie de asemenea la cheltuielile legate de 
excursiile organizate pentru copii.

Aproape 7.000.000 ruble, mai mult de o treime 
din buget, s-a alocat anul acesta pentru ajutoare 
în cazurile de incapacitate temporară de muncă.

Acestea sínt alocările cele mai importante. Tot 
din acest fond sínt acoperite și concediile de naș
tere, hrana dietetică și altele.

Cheltuielile pentru asigurările sociale de stat 
cresc an de an în această uzină.

Hidrocentrala de la 
Nurek

Noua mișcare patriotică a oamenilor 
sovietici

Colectivele unor mari întreprin
deri industriale din Uniunea So
vietică an inițiat o mișcare care 
are ca obiectiv să ajute fabricile 
și uzinele mici să ridice nivelul 
tehnic al producției. In legătură 
cu aceasB nouă mișcare observa
torul f.ASS Ivan Artemov scrie : 

. Marii visători ai trecutului — 
utopiștii, acești precursori ai cc- 
munișrnului științific, credeau că 
în cadrul orînduirii exploatatoare 
prin forja exemplului nobil poa
te fi educat un oin nou și că a- 
cest om nou va instaura domnia 
rațiunii și dreptății pe pămînt. 
Mai tîrziu marii dascăli ai prole
tariatului au arătat cît de naive 
sînt aceste păreri. Lenin a subli
niat încă în zorile puterii so
vietice ca forța exemplului înain
tat va putea pentru prima dată 
să exercite o influență de masă 
numai după ce proletariatul va 
expropria pe exploatatori.

Viața a .confirmat de mult a- 
ceastă teză leninistă.

După cum din scântei se a- 
prinde flacăra, la fel, în condi
țiile dictaturii proletariatului. o 
inițiativă nobilă generează o

mișcare de masă a oamenilor care 
adoptă această inițiativă.
Mișcarea patriotică despre care es

te vorba aici a luat naștere cu tocul 
recent, după plenara din iunie a 
C.C. al P.G.U.S. Inițiatorul ei a 
fost colec’ivul uzinei ¡eonstruc*oa-  
re de mașini „Dzerjinski" din 
Uralul de nord (regiunea Perm).

Lucrătorii acestei uzine frunta
șe erau ia curent cu faptul că 
întreprinderea vecină, o uzină re
lativ mică care produce mașini 
pentru rețeaua comercială, întîm- 
pină greutăți în mecanizarea și 
automatizarea proceselor de pro
ducție deoarece nu dispune nici 
de o bază tehnică modernă, ni:k 
de specialiști calificați.

Studiind materialele Plenarei 
din iunie a C.C. al P.C.U.S., la 
uzina „Dzerjinski" a luat naște
re ideea de a acorda ajutor între
prinderii vecine. Curînd după 
ceea un grup de ingineri cu ex
periență au plecat la întreprin
derea vecină pentru a cunoaște 
amănunțit la fața locului, starea 
de lucruri de acolo.

După ce s-au informat amă
nunțit asupra condițiilor de pro

ducție, grupul de ingineri de la 
uzina „Dzerjinski“ au ajutat la 
elaborarea unui plan de recons
trucție a secțiilor întreprinderii 
vecine.

Consiliul tehnic și întregul co
lectiv al uzinei „Dzeriinski" a 
aprobat planul elaborai pentru 
vecinii lor și a ajutat totodată 
la îndeplinirea lui. S-a hotărît 
ca peste planul de producție al 
întreprinderii, uzina „Dzerjinski“ 
să fabrice pentru întreprinderea 
vecină un cuptor electric pentru 
topirea aluminiului, să organize
ze acolo turnarea pieselor sub 
presiune, să elaboreze proiectul 
unui transportor mecanizat al 
prefabrica teici*.  Deși acest ajutor 
material este acordat pe baze*  CO; 
merciale, totuși însemnătatea lui 
pentru colectivul întreprinderii 
constructoare de mașini pentru 
rețeaua comercială este de ne
prețuit.

Biroul Comitetului regional 
Perm, aprobînd inițiativa colecti
vului uzinei „Dzerjinski", a re
comandat adoptarea ei de către 
tgate întreprinderile mari, inclu

siv și dc către colhozurile frun
tașe.

Inițiativa uzinei „Dzerjinski“ a 
fost adoptată de alte sute de în
treprinderi nu numai din regiu
nea Perm și din Ural, ci și din 
alte regiuni economice, ale țării. 
De pilită, fabrica de confecții nr. 
1 din Lvov a trimis la fabrica de 
confecții din Rozdol un grup de 
ingineri și muncitori inovatori 
pentru a studia la fața locului 
cauzele rămînerii în urmă a a- 
cestei fabrici și pentru a-i acorda 
pe Ioc im ajutor concret. Grupul 
fabricii confecții din Lvov a 
organizat la fabrica de confecții 
din Rozdol o școală a experienței 
înaintate, a ajutat la aplicarea 
unei serii de alte măsuri. Ca ur
mare. la fabrica de confecții din 
Rozdol a crescut consideâbil -pro
ductivitatea muncii si s-a îmbu
nătățit calitatea producției.

In prezent, organizația de par
tid și întregul colectiv al fab: 
cit din L-o,- întrețin legături per
manente cu întreprinderea care 
au luat-o sub natronajul lor. Ni
meni nu a obligat colectivul fa
bricii din Lvov să procedeze ast
fel. El a făcut însă acest lucru 
urmînd un exemplu bun, dintr-un 
sentiment de datorie patriotică.

(Agerpres)

Oamenii de știință din R.S.S. 
Tadjikă, au elaborat datele pre
liminare pentru proiectarea u- 
nei hidrocentrale pe rîul Vahș, 
în apropiere de localitatea Nu- 
rek, în sudul republicii. Hidro
centrala de la Nurek va fi pri
ma pe rîul Vahș care va dispu
ne de resurse energetice ce de
pășesc 250 miliarde kWh. Hidro
centrala de la Nurek poate aco
peri în întregime nevoile de e- 
nergie electrică ale părții sudi
ce a Tadjikistanului și regiu
nile învecinate ale R.S.S. Uz
bece.

Un stăvilar va bara rîul care 
curge într-un defileu adînc și . <
o lățime mai mică de 10 meL 
Se va crea un lac de acumulare 
cu un volum de 7.000.000.000 
metri cubi. Apa acestui imens 
bazin poate iriga în sudul Tad
jikistanului 216.000 hectare de 
pămînt fertil, ceea ce va permite 
sporirea considerabilă a produc
ției de bumbac.

Energia hidrocentralei de la 
Nurek, cea mai ieftină din U- 
niunea Sovietică, va aduce 
schimbări esențiale și în eco
nomia Tadjikistanului. Se va 
dezvolta industria chimică. In 
sudul Tadjikistanului există 22 
zăcăminte de cărbune, au fost 
descoperite zăcăminte de petrol 
si paze. In apropierea orașului 
Kuliaba se găsesc munții Hod- 
ja-Mumin și Hodja-Sartis for
mați în într'.pime din sare. Re
zervele acestei materii prime mi
nerale se ridică la multe mili
arde tone, Pe baza acestor ză
căminte se prevede construirea 
unei serii de uzine chimice. E- 
nergia electrică produsă de hi
drocentrala de la Nurek va fo
losi de asemenea și pentru elec
trificarea căilor ferate din Tad- 
jikistan.

— = ★ =—

Prospecțiuni geologice 
cu ajutorul magneților

Actualmente geologii , sovietici 
pot studia detailat in 5 zile o 
suprafață de 400 km. p. Dar cum 
se poate realiza o astfel de per
formantă ? Acest, lucru este po
sibil datorită folosirii unei me
tode de prospecțiuni constînd 
din montarea într-un avion a 
unei aparaturi, ce creează un pu
ternic cîmp magnetic cm 
a străbate straturile groase de 
minereuri aflate în scoarța te
restră.

Noua metodă permite descope
rirea rapidă a bogățiilor subso
lului.
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Noi angajamente
Recent a avut loc consfătuirea 

de producție a colectivului depo
zitului de lemne de la mina Pe- 
trila. Ca de obicei în cadrul cons
fătuirii s-au trecut în revistă rea
lizările dobindite în întrecere, au 
fost scoase la iveală unele lipsuri 
și s-au făcut propuneri pentru re
medierea lor.

In ceea ce privește realizările, 
ele au iest multe și frumoase. In 
întrecerea ce s-a desfășurat în 
cinstea lui 23 August muncitorii 
de la depozit au descărcat și sti
vuit 545 vagoane de lemn. Sem
nificativ este faptul ca nici unul 
din ele nu a intrat în locație. La 
munca oe descărcare și stivuire 
a lemnufoi s-au remarcat brigăzile 
conduse de Koch luliu, Kará
csonyi losif, Bartha Arpad și 
altele care n-au precupețit nici 
un efort refitru a descărca la 
timp vagoanele

In vederea realizării de . econo
mii la fondul de salarii numeroși 
muncitori din cadrul depozitului, 
la îndemnul organizațiilor de ba
ză de partid și U.T.M., au efec
tuat 297 ore de muncă volunta
ră la strângerea fierului vechi șj 
a materialului 
prin depozit.

Consfătuirea 
constituit un . .. w 
muncitorii depozitului de ași; lua 
noi angajamente în întrecere. 
Printre aceștia se numără Koch 
luliu, Karácsonyi Iosif, Schnei- 
der Francisc și alții care s-au 
angajat să descarce toate vagoa
nele fără să intre în locație.

CIUR 1OAN 
corespondent

lemnos împrăștiat

de producție a 
bun prilej pentru

Pregătirea deschiderii noului an 
de învătămînt 

în atenția organizațiilor de bază
(Urmare din pag. l-a)

-Z

Dănilă

de par- 
sus au 

pregăti-

★

si tt fwa tu
Școlile de toate gradele sînt 

în pragul deschiderii unui nou 
an de învătămînt. La școala de 
maiștri mineri și electro-meca- 
nici de mină care pregătește ca
dre pentru industria carbonife
ră, este In curs recrutarea ele
vilor. Viitorii elevi sînt recru
tați din rîndul minerilor, lăcă
tușilor, electricienilor fruntași în 
muncă de la exploatările, între
prinderile și preparațiile apar- 
tinînd de C.C.V.J.

In selecționarea 
pentru examenul de 
școala de maiștri.

candidaților. 
admitere la 

„_______ ____ mai multe
întreprinderi s-au orientat bine, 
recomandînd cadre de valoare, 
cu o bogată experiență practică 
în muncă. Așa de pildă au pro- . 
cedat tovarășii din comisia de 
recrutare a elevilor de la U. E. 
Vulcan. Muncitorii Petre Sulum- 
berchian, Păcală Vasile, Lupșa 
Qheorghe sînt bine cunoscuți la 
uzina electrică pentru hărnicia 
lor. După absolvirea școlii die 
maiștri, aceștia vor deveni ca
dre tehnice bine pregătite în 
stare să-și îndeplinească sarci
nile ce le vor reveni. Ca ei sînt 
mulți alții de la exploatările mi
niere.

La secția de învățămînt a 
C.C.V.J. au fost trimise însă și 
dosare ale unor candidați care 
nu întrunesc condițiile cerute 
de instrucțiunile în vigoare. U- 
nele comisii de recrutare de la 
exploatările miniere precum și 
unii șefi ai birourilor de perso
nal, iucrînd de mîntuială au în
tocmit dosare pentru candidați 
care nu întrunesc condițiile ce-

drare in învătămînt se desfășoa
ră de asemenea nesatisfăcător. 
Deși au fost create comisii pentru 
recrutarea cursanților, acestea nu 
funcționează. De exemplu la sec
torul II mp nea comisiei a fost 
înlocuită de tov. Vetro Francisc, 
locțiitorul secretarului U.T.M., ca
re a întocmit un tabel cu viitorii 
cursanți tată a*  sta de vorbă cu 
ei. Printr-o asemenea muncă su
perficială nu se va putea asigu
ra desfășurarea corespunzătoare 
a noului an de învătămînt. Comi
tetul U.T.M. al minei, birourile 
de sectoare, trebuie să munceas
că cu mai multă răspundere în 
această direcție. Atît pregătirea 
propagandiștilor cît și încadrarea 
tinerilor în formele de învățămînt 
pe baza discuțiilor individuale 
sînt criterii care condiționează în 
mare măsuță deschiderea la timp 
și desfășurarea cu succes a noului 
an de învățămînt U.T.M., mijloc 
important in educarea tineretului, 
în mobilizarea lui la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

și mecanicul de mină 
Gheorgtie.

Dar daca organizațiile 
tid din sectoarele de mai 
obținut rezultate bune în 
rea deschiderii noului an de în
vătămînt, în sectoarele I și V 
munca de încadrare a cursanți- 
lor în cercuri si cursuri se des
fășoară cu întârziere. Din cauza 

■ slabei preocupări a birourilor or
ganizațiilor de partid din aceste 
sectoare, pînă la sfîrșitul >unii 
august abia jumătate din efecti- 

. *ul membrilor și candidatilor de 
artid au fost încadrați în în

vătămînt.

Odată cu deschiderea înv.ăță- 
mîntufoi de partid va avea loc și 
deschiderea noului an de învătă
mînt U.T.M. Insă dacă în majo
ritatea organizațiilor de partid
s-au obținut rezultate bune in 
pregătirea deschiderii noului an 
școlar, nu același lucru se poate 
spune despre munca organizațiiloi 
U.T.M. de la mina Aninoasa.

Comitetul U.T.M. al minei a 
recrutat pînă în prezent 16 pro
pagandiști, dintre care 8 propa
gandiști au fost pregătiți la 
cursul organizat de Comitetul re- 
irional U.T.M. Un rezultat bun 
este faptul că propagandiștii re
crutați sînt toți membrii și can
didați de partid. In noul an șco
lar de învătămînt U.T.M. Ia mi
na Aninoasa vor funcționa însă 
22 cercuri și cursuri de învătă
mînt. Deci și numărul propagan
diștilor selecționați trebuie să >ie 
cel puțin egal cu numărul cursu
rilor. De ce comitetul U.T.M. ;,1 
minei n-o recrutat nici pînă acum 
un număr suficient de propagan
diști ?

In privința încadrării cursanți
lor în cercuri si cursuri rezulta
tele sînt d** 1 * asemenea nesatisfă- 
cătoaoe. Pînă în prezent, deși nu 
există inc? o evidență precisă, 
secretarul U.T.M. al minei, tov. 
Feher Petru susține că peste 200 
de tineri cu fost încadrați în 'n- 
vătămînt. Tinînd cont că la mina 
An inoasă lucrează peste 1000 de 
tineri, dintre care 6.30 sînt ute- 
misti. acest număr este foarte 
mic. Desfășurarea nesatisfăcătoa
re a încadrării cursanților în în
vătămînt este cauzată de fardul 
că o mare parte o organizațiilor 
U.T.M., cum sînt cele din sectoa
rele III, IV, V și IX nu au în

ceput încă recrutarea cursanților. Í. a 
celelalte sectoare munca de înca-

vînzare toate manualele. Pentru 
celelalte clase urmează să mai 
sosească un număr de titluri; Pe 
întregul raion se vor difuza în 
aceste zile 26.000 manuale pent-u 
clasele 1—VII și 7000 pentru 
clasele VIII—XI în limba romî- 
nă, precum și un volum de 6000
manuale în limbile minorităților 
conlocuitoare. Pe măsură ce so
sesc noi riccuri de manuale, ele 
vor fi puse în vînzare. Elevii pot 
primi informații de la conducerile 
școlilor care au daforia să păs
treze o permanentă legătură cu 
conducerea librăriei (tov. Roman 
Fr.) asupra manualelor .ee urmea
ză să sosească.

și agitație și nici ceilalți mem
bri ai biroului n-au căutat să 
vadă dacă muncitorii depoului 
sînt sau nu abonați acasă la 
presă.

Lipsa totală de preocupare, 
pentru difuzarea presei la a- 
ceastă unitate C.F.R. este oglin
dită și de 
crează nu 
locomotivă 
cărcători, 
funcționari 
salariați care nu pleacă nicăieri 
cu locomotiva sau cel mult lu
crează în tură. Mulți dintre ei 
doresc să primească ziarul la 
locul de muncă, dar biroul or
ganizației de bază nu-i ajută.

Munca de difuzare a presei e 
neglijată și la alte unități C.F.R. 
Puțini, prea puțini abonați sînt 
la stația C.F.R.. unde 
al organizației de bâză 
varășul Nedopaca Petru 
și la atelierul de zonă, 
tul orășenesc de partid 
să tragă la răspundere birou
rile organizațiilor de bază din 
aceste unități pentru neglijarea 
muncii de difuzare a presei, să le 
îndrume asupra modului cum să 
organizeze colective de difuzori 
voluntari pentru a asigura o

Mai multă atenție difuzării presei 
uaitățiie C.F.R.A.

HI
In oricare 

instituție din 
abate pasul, 
întâlnești un 
trat de multă vreme 
cotidiană 
difuzarea presei. Un fapt în a- 
p a rentă 
trecut cu 
însă — un fapt important, sem
nificativ. Minerul din abataj, 
muncitorul din atelier, funcțio
narul, fiecare om al muncii e 
dornic ca, după terminarea pro
gramului de lucru să deschidă 
ziarul, cu sentimentul că astfel 
ia contact cu munca uriașă a 
poporului nostru care își fău
rește sub conducerea partidului 
o viață nouă. Ziarul aduce la 
cunoștința fiecărui om al mun
cii succesele poporului nostru 
în opera de construire a socia
lismului, îl ajută să cunoască 
sarcinile cele mai importante 
la ordinea zilei, să fie la curent 
cu evoluția evenimentelor inter 
naționale. Ziarul, întreaga noas
tră presă, este un 
mijloc de educare a 
mobilizare a lor la 
politicii partidului.
în multe unităti toți saiariațif

întreprindere sau 
Valea Jiului ți-ai 
aproape peste tot 
fapt obișnuit, in- 

în viața 
a oamenilor muncii:

mărunt, uneori chiar 
vederea. In realitate

important 
maselor, de 
înfăptuirea 
Iată de ce

ui miu jiiii
rute spre a fi admiși în școala 
de maiștri. Munca lor superfi
cială, în pripă, a atras după si
ne, cum era și firesc, respinge
rea unui număr mare de dosa
re. Astfel cu toate că comisiile 
de recrutare cunosc că la școala 
de maiștri sînt admiși muncitori 
calificați cu o vechime în pro
ducție de cel puțin 3 ani, ele au 
alcătuit dosare și pentru absol
venți ai școlilor profesionale 
promoția 1958—1959 care nu a- 
veau decît cîteva luni vechime în 
producție. O condiție pentru admi
terea candidatului la examene 
este ca el să fie absolvent a 7 
clase elementare. Tovarășul Mi- 
huț Virgil, șeful biroului de per
sonal de la mina Petrila cu
noaște acest lucru, dar muncind 
în pripă, a alcătuit dosar luî 
Cîrmaciu Ioan cu toate că aces
ta nu are absolvite decît 4 cla
se elementare. Dosarele candi- 
daților de la mina Lonea, al
cătuite de tovarășul Naghv Ște
fan, șeful biroului de personal 
de la această mină, dovedesc de 
asemenea multă superficialitate, 
ele sînt incomplete și prost în
tocmite. O.CM.M.-ul a trimiși 
la secția de învățămînt a 
C.C.V.J.-ului un braț dte dosare. 
Dar majoritatea 
pentru școala de 
trunesc condițiile 
telege ce fel de 
făcut la O.C.M.M.
simț de răspundere și-au făcut 
datoria membrii din comisia 
sărcinată cu acest lucru.

Datorită felului defectuos, 
sit de răspundere, în care au 
țeles să-și facă datoria unele 
misii de recrutare a candidați- 
lor pftntru școala de 
dosarele n-au ajuns nici 
acum la școală. A mai 
timp ca greșelile să fie i 
rate. Numai propunînd 
școala de maiștri cadre — .... . 
dejde, minele pot aștepta de la| 
școală să primească maiștri pri- 
cepuți, capabili să-și facă, dato
ria acolo unde vor fi repartizați.

I. G.

celor propuși 
maiștri nu 
cerute. Se 
recrutare 

și cu

în- 
în- 
s-a 
cît

în-

lip- 
în- 
co-

maiștri, 
i pînă 
rămas 
înlătu- 
pentru 
de nă-1
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Elevi, procurați-vă manualele școlare !
Ieri, colectivul de lucrători iți 

„Librăriei noastre“ din Petro
șani a pus în vînzare. prin toate 
unitățile raionului nostru, manua
lele școlare. In localitățile Petri
la, - Lonea, Vulcan, Aninoasa și 
Lupeni, ele se găsesc de vînza
re ia librăriile respective. In Pe
troșani, s-au fixat două centre 
de difuzare a manualelor școla
re : unul la Școala medie mixtă 
nr. 1, unde se vînd manualele în 
limba romînă, și altul la Școala 
medie mixtă nr. 2 unde se pot 
cumpăra cărți în limbile minori
tăților con’ocuitoare. (maghiară 
și germană). Pentru clasele I, II 
și III au sosit și s-au pus în

sînt abonați la presă, numărul 
ziarelor distribuite la minele și 
celelalte întreprinderi din Va
lea Jiului fiind în creștere.

Nu același lucru se poate 
spune despre unele unități 
C.F.R. din Petroșani. La De
poul de locomotive, de exemplu, 
rămîi surprins de faptul că aici 
nu există abonamente colective 
la presă, în afară de 50 abona
mente la ziarul „Lupta C.F.R.“. 
In rest vin doar cîteva ziare 
pentru colecție.

Cum s-a ajuns la o aseme 
nea situație ? Explicația nu p 
greu de găsit : biroul organiza 
ției de bază în frunte cu tova 
rășul secretar Cuibac Ilie a ui
tat că difuzarea presei face par 
4e integrantă din munca polifj 
că de masă, neglijînd-o. Se a^ 
firmă că la depou, unde mai 
bine de jumătate din efectiv - 
personalul de locomotivă 
află mereu 
presei prin 
potrivită și 
oamenii să
neze acasă. Dar nici secretarul 
organizației de bază, nici tova
rășul Rotâru Vasile, care răs
punde de munca de propagandă

st» 
la drum, difuzarea 
abonamente n-ar fi 

că e mai nimerit ca 
fie Iăsați să se abo-

Aproape toate formațiile artis
tice de amatori din Valea Jiului 
au prezentat cu ocazia sărbători
lor din august spectacole aprecia
te de public. De la Lonea și pî
nă la Uricani pe scenele și es
tradele ridicate în toate locali
tățile, c-au perindat atunci, zeci 
de tineri, dansatori, soliști vo
cali și instrumentiști, brigăzi ar
tistice de agitație, formații cora
le etc. Și publicul spectator, ve
nit în fala scenelor în număr im
presionant de mare, a răsplătit 
munca artiștilor amatori cu aplau
ze repetate. Fiecare formație ar
tistică s-a prezentat atunci ca un 
colectiv bine închegat, organizat 
și disciplinat miiitînd cu ardoare 
pentru același scop — succesul 
șnectaco'ului. Repetițiile îndeîun- 
£?ite, au înrâuriri puternice asu
pra fiecărei formații artistice nu 
numai în pregătirea programelor 
dar și în ceea ce privește educa
rea artiștilor amatori în spiritul 
muncii colective, apropierii între 
ei în activitatea comună de a 
prezenta un program cît mai reu
șit. Toate cluburile, fremătau a- 
tunci,. în fiecare zi, de activitatea 
continuă și intensă a artiștilor 
amatori. Mulți tineri au intrat 
tot în această perioadă pentru 
prima oară in formațiile artistice,, 
și au îndrăgit această muncă, pe 
ceilalți d'n echipă și viața din 
club.

Dar odată cu trecerea zilei de 
23 August în multe cluburi din 
raion activitatea a început să 
lîncezească, din păcate unele for
mații artistice chiar destrămin- 
du-se. Lipsa unor noi programe 
care să învioreze activitatea for
mațiilor artistice, dîndu-le o nouă 
posibilitate de a se afirma, <a 

¿dau gat și o stagnare 
activității responsabililor 
și directorilor de cluburi 
ca viața 

care s-'i 
bruscă a 
culturali 
au făcut
tistice să devină 
interesantă și deci 
Și tocmai datorită 
multi tineri artiști 
ceput să frecventeze clubul tot 
mai rar, ceea ce a dus la destră-

formațiilor ar- 
monotonă, ne- 
neatrăgătoare. 
acestor cauze 

amatori au în-

I

un alt fapt : aici lu- 
numai personal 
ci și meseriași, 
curățilori, spălători, 
și alte categorii de

de 
în-

secretar 
este to- 
precum 

Comile- 
trebuie

succes pe temă 
marea unor formații artistice cum 
s-a întâmplat la Paroșeni, Lonea 
și Vulcan. Or tocmai în această 
perioadă era necesar să se con
tinue cu perseverență repetițiile 
deoarece formațiile artistice erau, 
după cum s-a spus, colective bi
ne închegate cu o disciplină a 
repetițiilor deja formată, cu gus
tul succeselor încă proaspăt ceea 
ce constituie cel mai bun stimu
lent pentru artiștii amatori.

Se pare însă că înafară de for
mația artistică a cooperativei 
„Jiul“ Petroșani (laureata a Fes
tivalului regional de la Deva) 
care se pregătește în continuare 
pentru a prezenta spectacole în 
tot raionul și chiar în regiune,, 
celelalte formații din raion, cu 
unele excepții, se consideră ,în , 
vacanță“ încetând repetițiile. încă 
o greșeală a factorilor răspunză
tori de activitatea formațiilor ar
tistice este considerarea muncii 
cu aceste formații ca o chestiu
ne de etape legate de cele mai 
multe mu de sărbătorirea vreunui 
eveniment. Dar contribuția forma
țiilor artistice de amatori și în . 
deosebi a brigăzilor artistice ăe 
agitație, fo procesul de educare 
a maselor populare trebuie să se 
manifeste în mod permanent și 
continuu. Ir: prezent, la cluburile 
din Vulcan, Lupeni și Lonea bri
găzile artistice de agitație și în 
general formațiile artistice și-au 
încetat activitatea tocmai datori
tă cauzelor arătate mai sus. Și 
cum ?ste și firesc atunci cînd va 
trebui reluată activitatea acestora 
o să fie nevoie ca întreaga mun
că artistică să fie începută de la 
„a“ ceea ce va pricinui. alte în
târzieri, alte greutăți.

Conducerile unor cluburi ca 
cele din Paroșeni și Vulcan se 
olîng de lipsa cadrelor pregăti- 
tete care să îndrume cu compe
tență activitatea formațiilor artis
tice. La. clubul din Paroșeni exis
tă instrumente muzicale noi, în 
valoare de mii de lei, care stau 
nefolosite de mult timp deoarece 
nu se „găsesc tineri instrumen
tiști. Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri, comitetele sindicale • 
nu au de cît șă trimită tineri la 
Școala ¡populară de artă din Pe
troșani unde- ei capătă cunoștin
țe suficiente, perfecționîndu-se 
chiar, pentru a putea conduce a- 
poi diferite formații artistice.

Este necesar de asemenea ca 
pe baza unor programe noi, va
riate și interesante, cu un fond 
apropiat de specificul regiunii 
noastre, de problemele pe care le 
ridică viața minerilor, si îmbră
cate într-o formă artistică, for
mațiile artistice ,’e amatori și bri
găzile artistice de agitație din ca
drul tuturor cluburilor din raion, 
să pornească de îndată la repe
tiții, cU perseverență și continui
tate — singurele mijloace care 
asigură artiștilor amatori succe
sul pe scenă.

M1HA1L DUMITRESCU

largă difuzare a presei centrale 
și .locale.

Că în unitățile C.F.R. difuza
rea presei constituie o necesita>- 
te o dovedește și situația difu
zării presei din cadrul reviziei 
de vagoane din statia C.F.R. 
Petroșani. Nu s-ar putea spune 
că aici s-a făcut ceva deose
bit. Dar totuși ceva s-a făcut. 
In fiecare lună fiecare muncitor 
e întrebat dacă dorește să se a- 
boneze la presă și Ia care anu
me ziar sau publicație. Se în
tocmesc tabele cu cei abonați și 
întrucît aici se lucrează în tură, 
a fost alcătuit un dosar de fie
care tură, pe care e scrisă si 
lista abonajilor. In aceste dosa
re se pun și ziarele respective. 
Omul vine, îș? ia ziarul și-l ci
tește cînd are timp. Așa s-a a- 
iuns ca la revizia de vagoane 
numărul abonafilor la presă să 
fie egal cu al saîariaților.

Oare, asemenea măsuri nu se 
pot lua și la depou, la mișcare 
sau la celelalte unităti C.F.R. ? 
Nu se pot face aici colective de 
difuzori voluntari care să răs- 
nîndească larg presa? Se pot 
însă înainte de toate organiza
țiile de bază trebuie să lichidie- 
ze cu lipsa de preocupare de pî
nă acum și să acorde difuzării 

se cuvine 
o latură 

politice de

nreQ<: ^«nția ce i 
considerînd aceasta 
importantă a muncii 
masă.

1. B.
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Cea de a 6-a plenară 

a C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 3 (Agerpres).
Agenția ADN anunță că Bi

roul Politic al C.C. al Partidu
lui Socialist Ur.it din Germania 
a hotărît să organizeze în luna 
septembrie cea de-a 6-a plenară 
a Comitetului Central cu urmă
toarea ordine "de zi:

1. Raportul Biroului Politic, 
raportor tovarășul Alois Pisnik.

2. Proiectul de lege cu privire 
'la planul septenal de dezvolta
re a economiei naționale a Re
publicii Democrate Germane în 
.anii 1959—1965, raportor — to
varășul Walter Ulbricht.

----- O-----

Corul „Piatnițki“ în 
Mexic

MEXKF.0 3 (Agerpres) TASS 
anunță :

La 2 septembrie a sosit la 
Mexico corul popular sovietic 
„Piatnițki“ alcătuit din 105 per
soane. Artiștii sovietici vor rămî- 
ne în Mexic aproximativ o lună 
și vor da peste 20 de concerte.

Relațiile dintre U.R.S.S. și Cambodgia
se dezvoltă și se întăresc

MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Son Sann, vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri și minis
trul Afacerilor Externe al Cam- 
bodgiei, care a sosit la 2 sep
tembrie la Moscova, a declarat 
că relațiile dintre Uniunea So
vietică și Cambodgia se dezvol
tă și se întăresc.

Ajutorul generos și dezinteresat 
al națiunilor prietene, a spus el. 
a permis Cambodgiei să-și men
țină independența și neutralita
tea.

Această neutralitate, ale cărei 
baze au fost create de prințul

Norodom Sianuk. constituie ex
presia aspirațiilor poporului 
cambodgian însuși.

Poporul cambodgian pașnic 
prin natura sa, a spus Son Sann. 
a întîmpinat cu satisfacție ști
rea cu privire la apropiatele că
lătorii ale lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de mi
niștri al U.R.S.S. la Washington 
și președintelui S.U.A., Eisenho
wer, lă Moscova. Poporul cam
bodgian este convins că aceste e- 
venimente vor contribui la destin
derea încordării internaționale 
și la înlăturarea primejdiei 
război.

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

de

La Leningrad s-a deschis o expoziție 
de mașini portuare de transbordare

LENINGRAD 3 (Agerpres) — 
TASS anunță :

La expoziția care s-a deschis 
la 2 septembrie în portul Lenin
grad sînt prezentate 100 
portuare de transbordare, 
re productivitate realizate

mașini 
de ma
de pro-

Mari manevre ale Bundeswehrului
BERLIN 3 (Agerpres).
In aceste zile în diferite re

giuni ale Germaniei occidentale 
au loc manevre militare. După 
cum s-a mai anunțat, mari ma
nevre ale Bundeswehrului se 
desfășoară în sud-vestul 
niei, în landul Baden 
berg.

Instruirea unităților 
wehrului a început și ' 
tinatul superior. După 
nunță agenția ADN, la

soldați 
precum șî

Germa- 
Wurten-

Bundes- 
în Pala- 
cum a- 

aceste

manevre participă 12.000 
ai Bundeswehrului, 
detașamente ale forțelor milita
re aeriene americane și france
ze. Manevrele din Palatinatul 
superior care vor dura 6 zile, 
se desfășoară în special pe pla
toul de instrucție din Hohenfeld 
în apropiere de Regensburg.

Agenția ADN arată că în re
giunea Luneburg au loc de ase
menea manevre ale trupelor oc
cidentale de ocupație cantonate 
în R. F. Germană.

O----------- ■■-----

iectanți ș> muncitori inventatori 
sovietici.

Expoziția a fost organizată cu 
prilejul începerii unei consfătuiri 
pentru schimbul de experiență în 
mecanizarea lucrărilor de încărca
re în porturile maritime și fluvia
le ale tarilor membre ale Consi
liului de aiutor economic reciproc. 
La lucrările consfătuirii, care va 
dura trei zile, vor lua parte de
legații din 11 țări ale lagărului 
socialist.

Pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre 

U. R. S. S. și R. F. G.
BONN 3 (Agerpres).
Buletinul de presă al P.S.D.G. 

„Sozial Demokratischer Presse
dienst“ publică într-o ediție spe
cială un articol al prof. Ernest 
Meyer, deputat în Bundestag 
din partea P.S.D.G., membru al 
comisiei pentru afacerile exter
ne, în care se propune un pro
gram de îmbunătățire a relații
lor între R.F.G. și Uniunea So
vietică. Programul cuprinde mai 
multe puncte între care: politi
ca externă să fie dusă indepen
dent de divergente ideologice; 
crearea unui Comitet pe întrea
ga Germanie deoarece astăzi 
reunificarea Germaniei este mai 
mult ca oricînd cu neputință fă
ră tratative cu R.D.G.; o mai1 
mare elasticitate a politicii ex
terne ; stabilirea relațiilor di
plomatice cu statele din Europa 
de est, îndeosebi cu Polonia și 
Cehoslovacia etc. In articol se 
subliniază că politica externă a 
R.F.G. nu are altă sarcină, maî 
urgentă decît îmbunătățirea ra
dicală a relațiilor cu Uniunea 
Sovietică.

—-------
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Tulburările din Africa de sud continuă

LONDRA 3 (Agerpres).
Corespondentul din Capetown 

al ziarului „News Chronicle“ in
formează că în urma tulburări
lor care au avut loc în Uniunea 
sud airicană și îndeosebi la Na
tal, au fost aruncate în închi
soare aproximativ 2.000 de fe
mei africane. „Totuși, arată co
respondentul, tulburările din 
Natal continuă. Aproape zilnic, 
în vasta regiune a Natalultii de 
sud se produc ciocniri între fe
mei și autorități“.

Corespondentul arată că unele 
ziare locale caracterizează aces-

Analizînd 
femeilor africane, 
fond, aceste tul- 
caracter economic 
aceea în primele

2000 femei aruncate în închisoare —
te tulburări drept o adevărată 
răscoală populară, 
cauzele luptei 
el scrie: „In 
burări au un 
și tocmai de
lor rînduri sînt femeile. Au loc 
răscoale îndeosebi în regiunile 
rurale unde femeile trăiesc într-o 
sărăcie groaznică... In timp ce 
bărbații, frații șî fiii lor pleacă 
de acasă pentru a-și vinde mun
ca albilor, femeile africane tre
buie să îndeplinească 
grele pentru a se hrăni 
hrăni copiii“.
e—. ■ ■——

munci' 
și a-și

In apărarea patriotului libanez 
FarjaHah Hekxi

mele sînt semnate în total 
te patru mii

BAGDAD 3 (Agerpres) TASS 
anunță:

Ziarele irakiene sprijină pe 
scriitorul libanez Farjallah He
lou, eminent fruntaș al vieții pu
blice, arestat în mod ilegal de că
tre autoritățile R.A.U., și în
deamnă opinia publică mondială 
să-și ridice glasul în apărarea a- 
cestui patriot libanez. La redac
ția ziarelor democratice se pri
mesc numeroase telegrame din 
partea organizațiilor obștești lo
cale care cer ca Farjallah Helou 
să fie pus în libertate.

Asupra cazului patriotului arab 
Farjallah Helou, scrie ziarul „Saut 
Al Ahrar ‘ este ațintită în pre
zent atenția întregii opinii pu
blice internaționale. Farjallah He
lou se bucură de deosebită consi
derație în rîndurile cercurilor pro-_ a_

de pes-
de persoane.

ir
(Agerpres) TASSBEIRUT 3

anunță :
Ziarul , An

tele telegramelor adresate de lo
cuitorii din diferite regiuni ale 
Libanului, precum și de cetățe
nii din Brazilia. Danemarca, Bel
gia și ■? serie de alte țări preșe
dintelui R.A.U. și minsitrului A- 
facerilor Interne al regiunii Si
riene a R.A.U. în care se cere 
să se redea libertatea lui Farjal- 
lah Helou, fruntaș democrat din 
Liban. Campania pentru elibera
rea lui Helou, subliniază ziarul, 
se extinde în întreaga lume.

Nida“ publică tex-

gresiste internaționale și arabe, 
deoarece el este un luptător Ierm 
împotriva imperialismului și a 
reacțiunii.

Ziarul „Ittihad As Saab“ publi
că textșle unor telegrame sub tit
lul comun „Poporul nostru cere 
eliberarea cunoscutului patriot li
banez Far.allah Helou“, Telegra-

Un general american face propagandă 
în favoarea „războiului preventiv“ 

împotriva U. R. S. S.
NEW YORK 3 (Agerpres) —

, TASS anunță:
Atenuarea încordării internațio

nale, care s-a conturat în ulti
mul timp, nu este pe placul re
prezentanților belicoși ai, Pentago
nului. Aceasta o dovedește între 
altele lucrarea pregătită pentru 
tipar a generalului T. Power, 
comandantul aviației strategice a 
S.U.A., menționată în ziarul 
„Dailv Mirror“. In această „lu
crare” generalul american iace 
propagandă în favoarea teoriei a- 
gresive a „războiului preventiv“ 
împotriva U.R.S.S.

Afirmînd că strategia militară 
a S.U.A. este „de fapt defensi
vă“, Power scrie: „Aceasta nu 

posibilitatea ca noi să
va , 
exclude

Greva

NEW

celor 500.000 oțelari 
continuă

YORK 3 (Agerpres) 
Agenția Asociated Press 

ță că tratativele pentru 
mentarea grevei oțelarilor 
au fost reluate, continuă 
af impas. Societățile

anun- 
regle- 

care 
să se 
side

rurgice refuză orice concesie în 
ce privește încheierea unui nou 
contract colectiv și pretind ca 
vechiul contract să fie prelungit 
fără nici o modificare.

fim nevoit! să lovim primii”. 
„Deși o acțiune preventivă din. 
partea noastră poate provoca un 
război fățiș, coptinuă Power, ea 
nu va reprezenta totuși o strate
gie ofensivă, întrucît această ac
țiune va fi întreprinsă numai în 
scop de autoapărare“. Potrivit a- 
firmațiilo.r lui Power, este șuii; 
c.ient să se obțină „informații 
despre inevitabilitatea unui atac“, 
pentru ca S.U.A. să dezlănțuie 
războiul.

Comandantul aviației strategice 
americane se pronunță pentru mi
litarizarea continuă a științei în 
S.U.A. „In programul nostru cos
mic, scrie el, trebuie să insistăm 
nu asupra aspectelor științifice 
independente, ci asupra utilității 
militare într-un viitor apropiat“.

Considerațiile generalul Power 
sînt într-o asemenea discordanță 
cu declarațiile guvernului ameri
can despre năzuința lui spre pace, 
încît Mc Elroy, ministru de Răz
boi , al S.U.A. a interzis 
rea“ lui Power. Ziarul 
Mirror” precizează că el 
pasaje dintr-un „exemplar 
nuscrisului procurat prin 
bandă“.

La data de
1 septembrie a.c. 

a început reînnoirea 
abonamentelor la 

presa sovietică pe 
anul 1960

Pentru a vă asigura pri
mirea în continuare a publi
cațiilor sovietice la care sîn- 
teți abonat, este necesar să 
reînnoiți abonamentele dvs. 
din timp.

Cereți spre consultare ca
talogul presei sovietice pe 
anul 1960 în care sînt cu
prinse și ultimele titluri de 
publicații social-politice, lite
rare, tehnice și de speciali
tate apărute în U.R.S.S.

Infrucît primirea abona 
mentelor la presa sovietică 
pe anul 1960 se face într-un 
țimp limitat, vă recoman
dăm să vă reînnoiți abona
mentele vechi și să faceți 
noi abonamente, încă de la 
începutul lunii septembrie 
a. c.

I
 Trustul Alimentației :

Publice Locale

„Valea Jiului“ ; ! 
Petroșani

Anunță consumatorii săi 
_ă a pus in vînzare zilnic 1 
prin cofetăriile și patiseriile ' > 

, din Petroșani, Lupeni, Uri- ,; 
câni, Vulcan și Petrila iaurt

i la gheată cu 0,70 lei pahr ’’> 
i rul, lapte bătut cu 0,40 It / 
> paharul, cafea cu lapte, ca- | 
Îcao cu lapte, lapte dulce și I 

alte produse lactate. <

-----O-----

Datoria publică a S.U.A. 
a atins o cifră record

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Agenția „Associated Press“ a- 

nunță că pentru prima dată în 
istorie, datoria publică a State
lor Unite a crescut pînă la 290 
miliarde de dolari.

Experții Ministerului de Fi
nanțe sînt de părere că datoria 
publică a S.U.A, va continua să 
crească.

— ------- ■ =------------------------------------------

In Marea Egee au început manevrele 
ale N.A.T.O.forțelor navale

ATENA 3 (Agerpres)
La 2 septembrie au început în 

partea de nord a Mării Egee ma
nevre ale forțelor navale ale 
N.A.T.0 La aceste manevre par-

ticipă nave militare engleze, tur
cești și grecești, precum și sub
marine șt avioane ale forțelor mi
litare aeriene engleze.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, Str, Gh. .Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.; interurban 922.

„lucra- 
,,Daily 
citează 
al ma- 
contra-

Relnnoiii-uâ aDonamenftie 
la ziarul 

„Steagul roșu“ 
Abonamentele se pri

mesc de către difuzării din 
întreprinderi și instituții, de 
către factorii poștali și la 
oficiile P.T.T.R.
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PROGRAM DE RADIO
5 septembrie

14,07 Muzică distractivă, 14,3® 
?Auzică populară romînească, 
15,30 „Tineretul lumii cîntă pa
cea și prietenia“, 16,30 Muzică 
populară romînească, 17,00 Arii 
din opere, 17,35 Din melodiile 
cunoscute de muzică ușoară, 
18,05 Concert de muzică popu
lară romînească, 19,40 Muzică 
din operetele lui Franz Lehar, 
20,40 Muzică ușoară, 21,15 Mu» 
zică de dans.

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Muzică, 10,00 
Tineri compozitori romîni de 
muzică de cameră, 10,30 Cîntece 
șf jocuri 
11,03 Muzică 
„Strîns uniți“ 
cîntece, 13,05 
zicii bulgare, 
muzical dedicat 
producție din industrie și agri
cultură, 15,10 „Melodie și ritm“ 
— program de muzică ușoară, 

Concert de muzică din o- 
16,15 Vorbește Moscova 1 
Din. folclorul popoarelor, 

Roza vînturilor, 18,30 Mu-

populare romînești. 
de estradă, 12,00 
— emisiune dte 
„Săptămînă mu- 

14,00 Program 
fruntașilor în

15,35 
pere, 
17,25 
18,00
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 19,05 Program de roman
țe, 20,40 Muzică de dans, 21,15 
La microfon: Satira și umorul, 
22,00 Radiojurnal, buletin me
teorologic și sport, 22,30 La sfîr- 
șit de săptămînă, cîntec, joc și 
voie bună. PROGRAMUL II.

•k
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : O slujbă importantă; 
AL. SAHIA : Taina lui Zemskov; 
PETRILA: Startul tinereții; A- 
N1NOASA: Amigo; VULCAN: 
Oleko Dundici; BĂRBATENI5 
Celcaș; URICANI : Ivan Brov
kin se însoară.

Tiparul : „6 August“ — Poligrafie


