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IN CINSTEA CELUI DE AL III~lea CONGRES al P.M.R.
Cărbune mai bun, la un preț de cost mai redus

luat noi angajamente pentru obținerea de eco- ; 
nomii suplimentare la prețul de cost al cărbu- ; 
nelui pe baza îmbunătățirii substanțiale a ca- ? 
lității cărbunelui, reducerii consumurilor speci- > 
îice de materiale și energie, pe seama creșterii j 
continue a 
raționale a 
ducție.I

 Minerii, tehnicienii și inginerii exploatărilor 
carbonifere din Valea Jiului au primit cu entu
ziasm chemarea la întrecere socialistă în cin
stea celui de-al Ill-lea Congres al P.M.R. lan
sată de cele 19 întreprinderi industriale din 
țara noastră. In însuflețite adunări, consacrate 
răspunsurilor ia această chemare, 
de muncă din unele exploatări

EXPLOATAREA MINIERĂ LONEA
— 1.500.000 Iei economii pes

te plan, obținute prin: reduce
rea consumului specific de lemn 
cu 0,100 m.c./1000 tone cărbune; 
reducerea consumului de ener
gie electrică cu 1 kWh/tona de 
cărbune; îmbunătățirea procentu
lui de cenușă și umiditate cu 
0,5 la sută față de norma ad
misă.

EXPLOATAREA MINIERĂ 
ANINOASA

— 1.400.000 lei economii peste 
plan pe baza îmbunătățirii con
tinue a calității cărbunelui, re
ducerii consumului specific de 
lemn, materiale și energie.

— Obținerea unei productivi 
ăți in medie pe mină de cel pu

țin 1,150 tone de cărbune pe 
post.

EXPLOATAREA MINIERĂ VULCAN
— 650.000 lei economii peste 

plan pe baza îmbunătățirii ca

colectivele 
miniere și-au

productivității muncii, folosirii mai 
utilajelor și capacităților de pro-

0,5lității cărbunelui 
la sută față de 
reducerii consumului de lemn de 
mină cu 2 la sută, extinderii ar
mării metalice în galerii și aba
taje, măririi vitezelor medii de a- 
vamsare în lucrările de pregătire 
și deschideri.

— Creșterea productivității 
muncii îni medie pe mină la 0,940 
tone pe post, prin 
țională a forțelor 
creșterea indicilor 
agregatelor și alte

EXPLOATAREA MINIERĂ URICAH!

extras cu 
norma admisă,

folosirea ra
de muncă, 

de folosire a 
măsuri.

— 500.000 lei economii ia 
prețul de cost peste sarcina pla
nificată.

— Reducerea consumului de 
lemn cu 0,470 m.c./IOOO tone de 
cărbune.

— îmbunătățirea calității căr
bunelui cu 0,5 la sută față de 
norma admisă.

— Obținerea unei productivi-
o

Termocentrala Paroșeni — fruntașă pe ramură
> Martiineli loan, membru al Prezi

diului C.C, al Sindicatului mun
citorilor din industirâ grea. Ia- 
cob Petru, secretar al Consiliului 
local al sindicatelor, Partenie Vic
tor, delegat al Direcției ehergiei 
electrice

Harnicul colectiv al Termocen
tralei Paroșeni a fost felicitat 
pentru succesele obținute de că
tre tovarășul Barna Ioan,t> mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului raional de 
partid, de către tovarășii Marti- 
neli Ioan și Partenie Victor, pre
cum și de alți tovarăși.

Ieri, colectivul Termocentralei 
Paroșeni a fost distins cu drapelul 
roșu de colectiv fruntaș pe ramu
ră pentru rezultatele obținute in 
cursul semestrului II al anului 
trecut: depășirea planului de pro
ducție, economisirea a mii de to
ne de combustibil convențional, 
reducerea consumului tehnologic 
cu peste 4 milioane de kWh, reali
zarea a 3.400.000 lei economii la 

ețul de cost.
/La festivitatea decernării dra

pelului au participat tovarășii 
Barna Ioan, Neagu Vilhelm și 
Șulea Gheorghe, membri ai birou
lui Comitetului raional de partid.
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4 Oameni ai zilelor noastre

&
tăți medii pe mină de cel puțini 
1,170 tone pe post.

Angajamentele asumate în în
trecerea pe țară de colectivele 
acestor exploatări miniere expri
mă hotărîrea muncitorilor mi
neri de a întîmpina cel de-aî 
Ill-lea Congres al partidului cu 
succese deosebite în lupta pen
tru cărbune mai bun, obținut cu 
cheltuieli cît mai mici. Conduși 
și îndrumați de organizațiile de 
partid, muncitorii mineri vor 
găsi noi rezerve interne care, 
valorificate din plin, le vor per
mite să îndeplinească și să de
pășească angajamentele mobili
zatoare ce și le-au luat.

Io înlîmniBarea felei 
a nașterii lai

CONFERINȚE
Subfiliala S.R.S.C. Petroșani, 

în cinstea celei de a 90-a ani
versări a nașterii lui V. I. Lenin 
a întocmit un plan de acțiune pri
vind popularizarea vieții și ope
rei marelui Lenin. In plan se 
prevede ținerea la cluburile din 
întreprinderi și instituții și la 

căminele culturale a conferințe
lor cu temele : „A 90-a aniver
sare a nașterii lui V. I. Lenin", 
„Lenin despre țara noastră*1, 
„Din viața și activitatea lui V. I. 
Lenin“, „Leninismul și dezvolta
rea științei contemporane"

Pînă în prezent conferințele cu 
temele „A 90-a aniversare a naș
terii lui V. I. Lenin" și „Lenin 
despre țara noastră" s-au ținut 
în mai multe întreprinderi și ins
tituții din orașul Petroșani, între 
care I.L.L., șantierul de cons
trucții, O.C.L. etc.

In ziua de 
în sala Teatrului 
tov. prof. univ. D. Dumitrescu, 
membru corespondent al Acade-
r* 4»«*« z

Corespondentul nostru Petrilă Mircea, miner ia exploata
rea Petrîla, aflîndu-se în concediu la Borsec, împreună cu un 
grup de mineri din Valea Jiului, ne-a trimis o ilustrată cu 
următoarea explicație: Vă trimit această vedere care reprezin
tă Pavilionul central al băilor calde Borsec unde am fost 
cazat. In aceeași cameră cu mine a fost repartizat și Rusu 
Dumitru, muncitor la uzina „Semănătoarea" din Capitală. A- 
mînidoi — ca de fapt toți cei veniți aici — ne bucurăm de 
condiții optime pentru petrecerea cît mai plăcută a concediu
lui de odihnă și de o îngrijire atentă...

15 aprilie, 
de stat,

Pe șantierele de împăduriri
LA SFIRȘITUL TABEREI
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♦ Zilele acestea de primăvară au 

adus multe bucurii energeticieni- 
lor termocentralei din Paroșeni: 
a intrat parțial în funcțiune 
cu 6 luni înainte de termen
rajul de aducțiune a apei din 
Jiu, se împlinesc 4 ani de la pu
nerea în funcțiune a primului
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J ala rețelelor. Pe bună dreptate.
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te/. de oamenii care lucrează în 
ea

...Era cu 5 an; 
în urmă. Pe poar
ta termocentralei 
din Paroșeni in
tra un tlnăr slă
buț, sfios, cu un 
cufăraș mic în mină. II chema 
.Inia loan și venea direct de la 
școala tehnică din Timișoara, un
de a absolvit cursurile de califi
care ca fochist de termocentrală 
Aici însă, la Paroșeni. pe adoles
centul de 16 ani îl aștepta o de
zamăgire ■ nu erau nici un tel de 
cazane, totul abia se construia

— Vrei să lucrezi la cazane ? 
— i-au întrebat unii muncitori, de 
pe șantier. Atunci pune mina și 
montează-ți-le I Si tinărul Jula 
a pornit voinicește la lucru. .4
*•••«*•«»•••***•»»• •••••«

muncit întîi la săpături de fun
dații, apoi la montări de utilaje 
Pe măsură ce trecea timpul, vi
sul lui — cazanul — prindea tot 
mai mult contur, se închega din 
noianul de fier, țevi aparate. In 
sfîrșit. a sosit și ziua cînd în ca
zanul înalt cît o casă cu 9 etaje 
s-a aprins focul, iar aburul sub 
presiune a pornit spre puternicul 
turbogenerator, producînd curent 
electric. Apoi, s-a montat al doi
lea grup, al treilea... In iot acest 
interval de timp, tinărul Jula

Ioan,< venit din 
regiunea Oradea 
tocmai la Paro
șeni a lucrat ca 
„mecanic" de 
ventilatoare aer,

„mecanic" la sticla de nivel, fo
chist 1 ardere, la prepararea a- 
mestecului1

Toate acestea mi le-a povestit 
cu glas domol tinărul acum de 
21 ani, fochistul principat Jula 
Ioan, în timp ce stăteam d.- vorbă 
cu el la tabloul de comandă ai 
cazanului numărul 3 Mă uit cu
rios — și în același timp cam 
înciudat — la el. Bine, este ti

M1HAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

realizări 
obținut ti- 
din briga- 

condusă de 
Constantin

Cei 18 
ai bri-

&

moașe 
le-au 
nerii 
da 
tov.
Marin, 
membri 
găzii au plantat 
peste 32.000 pu
ieți. Bune reali
zări au obținut 
și brigăzile con
duse de tov. 
Deac Gavrilă și 
Bucur Sabin, 
precum și tinerii 
Zapolodnic Ovi- 
diu, Dumitraș 
Nicolae, Lupșa 
Gheorghe, Jitea

In cursul zilei de ieri și-a în
cheiat activitatea prima tabără 
a tineretului pentru împăduriri 
de la Roșia. In decursul celor 
10 zile, cît a funcționat această 
tabără, cei peste 70 de tineri bri
gadieri, elevi ai Școlii tehnice de 
maiștri și muncitori de Ia Uzina 
electrică Vulcani au depus o mun
că rodnică. In Valea Roșia au 
fost plantați aproape 100.000 
puieți. Brigăzile constituite în 
cadrul taberei au muncit cu în
suflețire pentru refacerea patri
moniului forestier. Cele mai fru-

TINERI, VA
Tineretul regiunii Hunedoara 

va realiza în acest an 40 la sută 
din volumul lucrărilor de împă
duriri. In această primăvară în 
raza sectorului silvic Lupeni se 
vor împăduri 170 ha cu puieți

♦4

*
aniversări

I. I. lenin
mieiR.P.R. a prezentat conferin
ța cu tema „Leninismul și dez
voltarea științei contemporane**.

SIMPOZION
In întîmpinarea celei de a 

90-a aniversări a nașterii lui V. 
I. Lenin, clubul minier din Lu
peni a organizat zilele trecute un 
simpozion în sala palatului cul
tural din localitate.

Cu acest prilej, tov. Păunescu 
Dumitru, directorul școlii de 7 
ani nr. 1 a vorbit despre viața 
și opera marelui conducător al 
proletariatului mondial, V. I. 
Lenin. Profesorul Rădulescu Au
rel a vorbit apoi despre figura 
lui Lenin oglindită în literatură. 
In continuare a urmat un film 
documentar.

Simpozionul la care a luat par
te un mare număr de muncitori 
'și intelectuali, tineri și vîrstnici, 
s-a bucurat de mult succes.

A. MICA 
corespondent

Ioan și alții. 
Munca plină 

rile tinerilor din prima 
a tineretului constituie 
xemplu demn de urmat 
tinerii care vor participa 
crările de împăduriri în 
șantierelor care se vor deschide 
peste cîteva zile.

IN CLIȘEU : Tinerii brigadieri 
din cadrul taberei de la Roșia 
Ia plantarea de puieți.

PETRU C1RCEL 
activist U.T.M.

AȘTEPTĂM !
de molid, pin comun și paltin — 
specii valoroase pentru econo
mia națională.

Pentru executarea lucrărilor 
silvice, în raza sectorului silvic 
Lupeni vor fi organizate tabere 
ale tineretului pe masivele Șîg- 
lăul Mare, Straja, Valea Aninoa- 
sei etc. S-au luat deja măsuri 
pentru pregătirea șantierelor de 
împăduriri. Peste 1.000.000 de 
puieți au fost transportați Pe a- 
ceste șantiere. S-au pregătit u- 
neltele și locurile de cazare.;

Acțiunea de împădurire a în
ceput în raza sectorului silvic 
Lupeni încă de duminica trecu
tă. Elevii școlii profesionale au 
sădit cu acest prilej 1,200- ha. 
în pădurea Tusu.

Timpul pentru lucrările de îm
păduriri este prielnic. Urmează 
deci ca tineretul, mobilizat de 
organizațiile U.T.M. să participe 
într-un număr cît mai mare Ia 
refacerea patrimoniului - forestier.

Tineri — șar*!°rele de împă
duriri vă așteaptă !

GHEORGHE JICAREANU 
tehnician silvic I /peni

înaintea vizitei 
la domiciliu

Intr-o dimineață din zilele tre
cute, în sala profesorilor de la 
Școala de 7 ani din Aninoasa 
se discuta însuflețit. Cîțiva pro
fesori diriginți. printre care și . 
tov. Bartha Pavel dezbăteau ! 
problema nr. 1 a școlii : încheie
rea în cele mai bune condițiuni 
a anului școlar, pe prim plan si- 
tuîndu-se clasa a VlI-a al cărei 
diriginte este tov. Bartha. In 
cele din urmă, directoarea spuse :

— Vom continua consultațiile 
la romînă. constituție, matema
tici, chimie. Vom căuta să des
coperim aptitudinile elevilor pen
tru a-i îndruma- spre școala sau 
meseria potrivită, vom intensifi
ca vizitele la domiciliu, vom or

ganiza vteite de 
documentare la 
întreprinderi ca 
termocentrala Pa
roșeni și URUMP.

Profesorul Bar
tha ' începu să-și 
noteze, iar după 
orele de curs a 
și trecut îa,fap
te... In primul 
rînd vizitele la 
domiciliu, căci a- 
cum, mai mult 
ca oricînd, legă
tura cu familia 
îl va ajuta pen
tru încheierea cu 
succes a anului 
școlar, pentru în
drumarea absol
venților clasei a 
Vil-a către acti
vitatea practică.

L. LICHJ

de elan, realiză- 
tabără 
un e- 

pe intru 
la lu- 
cadrui
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Din partea cercurilor literare

Brigăzilor artistice de agitație 
tot sprijinul I

TEATRU

serveas- 
ale for- 

amatori; 
reperto- 

piese de

Membrii cercurilor literare — 
așa cum de altfel rezultă și din 
„Regulamentul pentru organiza
rea și funcționarea cercurilor 
literare" elaborat de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii și U- 
niunea Scriitorilor din R.P.R. — 
au sarcini multiple.

Una din aceste sarcini este 
„îndrumarea membrilor cercului 
către crearea de lucrări literare 
care să reflecte temele majore 
ale actualității; către crearea de 
lucrări literare care să 
că scopurilor imediate 
mațiilor artistice de 
versuri și proză pentru 
riile artiștilor amatori, 
teatru, materiale pentru progra
mul brigăzilor artistice de agi
tație locale" — se arată în re
gulament.

Analizînd felul în care cercu
rile literare din raion, membrii 
acestora, au sprijinit brigăzile 
artistice de agitație, se poate 
vedea că în ultima vreme s-a rea
lizat un oarecare progres. Acolo 
unde membrii cercurilor și-au 
dat concursul la crearea progra
melor de brigadă s-au obținut 
rezultate bune. Pe această linie 
poate fi reliefată munca desfă
șurată de Liciu Lucia și Selejan 
Radu (cercul literar „Minerul" 
Petroșani), Buretea loan (cercul 
literar „N. Labiș" Lupeni), Dră- 
ganescu Mihai feereul literar 
„M. Eminescu" Petrila). Brigă
zile artistice de agitație spriji
nite îndeaproape de acești mem
bri activi ai cercurilor au izbu-

CINEMA

„Despre 
prietenul meu
Filmul „Despre prietenul meu" 

o producție a studiourilor cinema
tografice sovietice abordează una 
din temele majore ale eticii socia
liste. Printr-o poveste simplă, se 
aduce un omagiu cald, sincer, sen. 
timentului sftnt al prieteniei.

Unul din eroii filmului. Aram, 
in numele adevăratei prietenii 
merge pînă la sacrificiul suprem, 
dîndu-și viața pentru salvarea 
prietenului său Ruben. Aceasta in
tr-o situație cînd între ei — de
terminată de Ruben — se crea-e. 
o ruptură. Sacrificiul lui Aram 
este cu atît mai semnificativ, mai 
plin de eroismul omului societății 
socialiste, cu cît în momentul cînd 
întreprinde acțiunea de salvare 
este conștient de întregul pericol. 
Și tocmai în acel moment Aram 
iubea poate mai mult ca aricind 
viața, fiind îndrăgostit de Katia 
care răspundea la sentimentele lut.

înalta ținută morală a lui A- 
ram, întreaga sa comportare tre
zesc la realitate pe Ruben care 
în egoismul său îl dușmănea pen
tru că izbutise să cîștige inima 
Katiei. In fața jertfei lui Aram, 
Ruben devine alt om, ajunge la 
înțelegerea conținutului ad'.nc, pro
fund uman și cinstit al adevăratei 
prietenii

Filmul transmite un înalt me. 
saj, un puternic îndemn spre sen
timente nobile. Elogiul adus sen
timentului de adevărată prietenie, 
este de fapt elogiul adus moralei 
omului nou, caracterului format 
de societatea socialistă. Realizat 
în regia lui A. Papaian, cu con
cursul unor actori valoroși, filmul 
constituie o creație de înaltă ți
nută ideologică și artistică.

Filmul, începind de miine, va 
rula la cinematograful „Al. Sa- 
hia" din Petroșani. La ora 18 va 
avea loc o prezentare festivă. Pre
zentarea va fi făcută de Al. Zecu, 
actor la Teatrul de stat din Pe
troșani. 

V. A.

tit să prezinte programe bogate 
în conținut, legate de problemele 
concrete ale muncii de zi cu zi, 
cu un nivel artistic din ce în ce 
mai ridicat. Acest lucru dove
dește că membrii cercurilor lite
rare pot și trebuie sa-și aducă 
contribuția la îmbunătățirea ac
tivității brigăzilor artistice de 
agitație.

Sînt încă unii membri talen- 
tati în cercurile literare care pî- 
nă în prezent nu s-au ridicat în 
activitatea lor la nivelul cerințe
lor, n-au militat pentru crearea 
unor programe mai bune brigă
zilor artistice de agitație. Tineri 
talentați ca Muller Traian, Cul- 
cea Florea, actori ai Teatrului 
de stat membri ai cercului din 
Petroșani, nu și-au adus pe de
plin contribuția în sprijinul bri
găzilor artistice de agitație.

Slab se prezintă lucrurile la 
mina Uricani. Deși există unele 
piedici vremelnice în desfășura
rea unei susținute munci cultu
rale, totuși posibilități pentru 
crearea și funcționarea unei bri
găzi artistice de agitație există. 
Cercul literar „D. Th. Neculu- 
tă“ din localitate, deși are ele
mente talentate, nu a întreprins 
mai nimic în vederea întocmirii 
unui program legat de preocupă
rile minerilor din Uricani.

Aceste lucruri arată că, con
ducerile unor cercuri literare nu 
orientează activitatea membrilor 
înspre problemele de actualitate, 
spre crearea unei strînse legă
turi între UBinca culturală și 
producție. Neglijarea acestei la
turi deosebit 
ca numeroși 
zia și proza 
rne rupte de 
texte pentru 
de agitație oferă un vast cîmp 
de activitate, posibilități de for
mare, de deprjndere cu arta nouă 
nentru toți membrii cercurilor. 
Tocmai de aceea acest mijloc e- 
ficace de creștere a oamenilor, 
de contribuție activă la populari
zarea uriașelor realizări ale re
gimului nostru și combaterea 
neajunsurilor ce se mai mani
festă pe alocuri, trebuie folosit 
din plin.

de importante face 
începători, în poe- 

lor, să abordeze te- 
viață. Crearea de 
brigăzile artistice

ARTIȘTI AMATORI PE SCENA

Acum cîteva zile, că
minul cultural din comu
na Bănită a găzduit con
cursul artiștilor amatori 
din căminele culturale 
ale raionului.

Pe scenă s-au perin
dat formații amatoare de 
teatru, brigăzi artistice 
de agitație, dansatori, 
recitatori, cititori artis
tici. Concursul a dovedit 
că în anul ce a trecut 
majoritatea căminelor 
culturale au desfășurat o

Spectacol festiv
Figura luminoasă a lu' V. t. 

Lenin, geniul său pus în slujba 
celor mulți, uriașa sa forță de 
muncă au fost și sînt izvor de 
creații pentru mulți dramaturgi 
contemporani.

N. Pogodin, dramaturg sovietic 
contemporan de seamă, zugrăveș
te numeroase momente caracte
ristice din viața și lupta lui Le
nin în impresionanta sa trilogie 
formată din piesele „Omul cu ar
ma", „Orologiul Kremlinului" și 
„A treia, Patetica". Prima piesă 
aduce în scenă zilele învolburate 
dintre februarie—octombrie 1917. 
acțiunea celei de a doua se situea
ză imediat după 'evoluție, tar cea 

evocă perioada

arma" N, Pogo-

de-a treia piesă 
1923—1924.

In „Omul cu 
din înfățișează eu vigoare drumul 
parcurs de omul simplu care în 
dorința de a contribui la victoria 
revoluției, se înarmează. Prin 
muncitorul Cibisov șt țăranul Să
dim, Pogodin zugrăvește de fapt 
calea parcursă de zeci de milioane 
de oameni simpli din popor.

Actul II (scenele XII și XIII) 
din „Omul Cu arma" va vedea lu
mina rampei în partea a doua a 
spectacolului festiv ce va fi dat 
de actorii Teatrului de stat din 
Petroșani, în ziua de 22 aprilie 
a.c., pe scena teatrului clin De
va.

Partea I-a a spectacolului cu
prinde recitări și citiri artistice 
din operele diferiților scriitori, în
chinate figurii lui V. I. Lenin.

Astfel, Dana Pantazopol va re
cita un fragment din poemul 
„V. I. Lenin" de VI. Maiakovschi, 
Ana Niculescu — poezia „Lenin" 
de Camil Baltazar, Gheorghe Co- 
dreanu — poezia „Lenin și tim
pul" de Vera Imber, Gheorghe 
Miclea — poezia „Lenin" de V. 
loan.

Vor fi citite din volumul „Amin
tiri despre Lenin" : „Lenin într-un 
vagon de marfă" de S. Ghil, 
„Așa a fost conducătorul nostru" 
și altele.

In interpretarea actului III din 
„Omul cu arma" nor apare Cris
tian Niculescu, Jean Tomescu, 
Justin Handoca, Al. leles, Detn 
Columbeanu, Romeo Mogoș, Tra
ian Dănescu și alții.

Regia spectacolului aparține lui 
Marcel Șoma și D. Căpitanu.

activitate rodnică atît în 
privința atragerii de ar
tiști amatori cît și în ce 
privește pregătirea lor 
artistică.

Cu prilejul concursului 
s-a remarcat formația de 
teatru a căminului cul
tural din Cimpa, (clișeul 
din stînga) care de altfel 
a și cucerit locul I pe 
raion la acest gen de 
activitate amatoare Ar
tiștii amatori din această 
formație au desfășurat o

muncă susținută, reușind 
să pună în scenă în con
diții bune piesa ..Ochiul 
babei" de G. Vasilescu 
O contribuție însemnată 
în pregătirea formației a 
adus-o Maria Iordache- 
Dumitrescu, de la Tea
trul de stat Petroșani, 
care semnează regia 
spectacolului

Printre cei Ce s-au e- 
vidențiat se numără de 
asemenea Furmuzache A- 
drian (elev în clasa I-a 
elementară) de la cămi-

„ljn minut de adevăr9

două cusu Jg*
nu e ori- r 77
(dar mer- j

și convor- 
n-a durat
un minut. Poa'e cinci; cu

o pâr- 
biblio- 
desnrc 
au loc

căutări, 
din viața 
că e vor- 
( noțiune 

vremii !>

Pe bibliotecara Solomon Ma
ria de la clubul minier din Lu- 
peni am găsit-o zorind printre 
cărți, in momentele de răgaz, 
cînd nu-i nici un cititor în preaj
mă care să solicite vreo carte, 
bibliotecara se îndeletnicește cu 
aranjarea cărților abia aduse 
înapoi, cu organizarea rafturilor. 
Mereu e cîte ceva de făcut...

Tocmai pentru că mereu are 
de lucru, nu am reținut-o din 
muncă decît... un minut. Legat 
de aceasta trebuie să spun că 
titlul reportajului
are 

ruri : 
ginal 
ge !) 
bl rea

tocmai 
îngăduință fie chiar zece. Ori
cum aceste lucruri nu pot dimi
nua cu nimic faptele. Ca 
ticică într-un tot imens, 
teca din Lupcni vorbește 
uriașele transformări ce
în patria noastră pe frontul re
voluției culturale.

Și-apoi chiar numai un minut 
să stal aici, afli adevăruri pe ca
re în alte timpuri nu le-ai fi pu
tut afla în îndelungi 
Sînt adevăruri izvorîte 
noastră nonă. Și pentru 
ba doar de un mîniirt 
neglijabilă pe caierul
să vedem numai cîteva exemple 
rezultate de altfel de pe fișele 
unor cititori.

Vagonetarul Dinu Gheorghe 
din sectorul IV A a citit mult, 
foarte mult chiar. F pasionat de 
scrierile clasicilor universali. A 
citit o bună parte din operele 

lui Shakespeare. Schiller, Balzac, 
Thomas Mann, Mark Twain. A- 
semenea lui, minerul Arădoaie 
Nîcolae din sectorul IV B, a ci
tit operele lui Lev Tolstoi, Jules 
Verne, A. Dumas, Walter Scott, 
De Coster; în preocupările lăcă
tușului Guzga Toader din secto
rul 
un 
taș 

mai 
tă pasiune pentru 
literaturii noastre, 
perei lui Mihail 
Cezar Petrescu...

E destul atît. E 
un singur minut! 
re spune foarte 
altădată, osteniți, roși de boli, 

terminind lucrul istovitor 
teran. abia așteptau să 
acasă spre a-și odihni 
trudit, azi nu mai există.

VII al minei lectura ocupă 
loc de frunte. Minerul frun- 
Velek Ioan, unul dintre cei 
activi cititori, manifestă mul- 

cunoașterea 
mai ales a 
Sadoveanu

i

o-
și

devorba doar
Un minut ca- 

mult... Cei ce

în sub- 
ajungă 
trupul 

lntr-un

nul cultura] din Dîlia 
Mare care a obținut pri
mul loc la recitări și ele
va Bradiceanii Vateria 
(ambii în clișeul din 
dreapta), elevă în clasa 
a V-a, din formația că
minului cultural ■ Bărbă- 
teni, care a ocupat locul 
I între cititorii artistici.

Artiștii amatori care 
au ocupat locul I urmea
ză să se prezinte la laza 
pe regiune, care va avea 
loc la Deva.

STEAGUL ROȘU 

minuî poți afla acest lu-singur 
cru I

...Un
Shakespeare,
Balzac, Schiller sau Tolstoi. Oare 
acel minut în care afli aceste 
lapte nu vorbește de la sine ? 
Comori nemuritoare care în alte 
timpuri constituiau 
nui 
tăzi 
cest 
gur 
unei

miner citește opera lui 
altul pe cea a lui

apanajul h- 
puinn de privilegiați, as- 
sint bunuri ale tuturor. A- 
adevăr 
minut 
priviri

ascuns într-un sin- 
deschlde perspectiva 
în viitor. Un viitor 

plin de lumină. 
O lumină vie, 

• născută din vîlvă- 
Jr'i faia arzătoarelor 
U dorinți de a cu

noaște, de a fi alt 
om. Omul ce ține pas cu vremu
rile noi ce le trăim.

...Un miner citește opera Ini 
Shakespeare. In aparență e un 
fapt divers. Dar dacă "ludul ne 
noartă cu ani in urmă, pe vre
mea cînd acel miner abia că 

putea desluși slovele. înțelesul 
lor, faptul poate ti înscris cu 
litere de aur în cronica zilelor 
noi.

...Un miner îl citește pe Shakes
peare, pe Ralzac sail 
de oameni fac la fel 
miner și odată cu el 
petrec concediul de
Mamaia, Eforie, în însorita Cri- 
mee, pe malurile Balatonului... 
Un miner își trimite fiul la stu
dii in sfrăinătate, la Moscova, 
Praga... Sînt adevăruri ce pot 
fi aflate ia fiecare pas, în orice 
minut. Sînt lucruri firești din 
zilele noastre. Ele înseamnă lu
mină, fericire, 
cei mulți, 
te aievea 
DUL.

Tolstoi Mii 
ca el... Un 
alte mii î$i 
odihnă ia

bucurie pentr 
în ele vibrează, trăieș- 
făuritorul lor: PARTI-

V. FULEȘ1

P L A S T I C A

iz-

din

De curînd s-a deschis în Pe
troșani Galeria de artă permanea- 
tă a Fondului plastic din Bucu
rești.

Aici sînt expuse numeroase lu
crări care prin tematica lor 
vorîtă din viața din trecut și cea 
prezentă a oamenilor muncii 
Valea Jiului, atrag atenția zeci
lor de vizitatori

Deschiderea galeriei constiti 
un succes al artiștilor plastici d_. 
localitate. Ea vine să dezvolte 
gustul artistic al publicului, să 
contribuie și pe această cale la 
educarea maselor largi de oameni 
ai muncii

Sînt expuse lucrări de pictură; 
grafică, aparținînd unor talentați 
artiști locali ale căror nume s-au 
făcut cunoscute la mai multe con
cursuri interne și internaționale. 
Printre aceștia se numără K. Fo- 
dor, I. Matvaș, I. Telmann, V. 
Szilveszter, G. Szilagyi, F. Wal
ter și alții, membri ai cenaclului 
din Petroșani al Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.P.R

In organizarea expoziției artiș
tilor plastici s-au manifestat în- 
să și unele lipsuri. Este cert fap
tul că unul din scopurile galeriei 
este acela de a face 
publicului în domeniul 
tice, de a-i dezvălui 
artei realist-socialisle, 
să înțeleagă cît mai

o educația 
artei plas- 
frumusețile 
de a-1 face 
profund a- 

ceastă artă. Acest lucru se reali- 
zează, printre altele, și prin răs. 
pîndirea cunoștințelor despre ge
nuri. Cum un ghid nu există, 
pentru mu1;! dintre cei ce vizi
tează galeria, înțelegerea expona. 
telor, a conținutului lor de idei 
este îngreunată de faptul că la 
nici una din ele nu se specifică 
genul, la prea puține se arată ti
tlul lucrării. De asemenea am
bianța este tulburată de faptul 
că pe multe din linogravuri fcele 
care au) titlurile sîni scrise neîn
grijit. Or, ia o expoziție de artă 
plastică, așa ceva contează. De 
aceea e bine ca aceste, deficiente 
să fie eliminate, fapt ce va avea 
darul să contribuie la ridicarea 
nivelului artistic a! acestei ex- 

lii și a celor care o vor ur
ma.



STETiCVr. TOȘC

No» multă ătcniic mobilizării 
cumnfllor Io fnvățămînt

înarmarea lor 
aie marxism- 

sarcină de

sînt pe larg

Ridicarea nivelului politic și 
ideologic a! membrilor și cahdi- 
daților de partid, 
cu tezele de bază 
leninismului este o 
mare răspundere în fața organi
zațiilor de partid

In organizația de bază de la 
sectorul VIII ai minei Vulcan, 
pe lîngă alte forme de învăță- 
mînt funcționează și două cercuri 
de studiere a statului P.M R. Li
nul dintre aceste cercuri este con
dus de tovarășul Eisler Iosif, un 
propagandist tînăr. El se strădu
iește ca lecțiile și discuțiile pur
tate în seminar să aibă un con
ținut cît mai bogat. Problemei 
teoretice care se cer a fi cunos
cute de candidați 
lămurite. Lecțiile pe care le ex
pune în fata cursanților sînt bine 
întocmite și în bună parte exem
plificate cu aspecte din activitatea 
organizației de bază respective.

La întocmirea lecțiilor tovară
șul Eisler Iosif, tine seamă de 
îndrumările pe care le primește 
din partea cabinetului de partid 
cu ocazia pregătirilor ce se iac 
și studiază în întregime materia
lul bibliografic indicat, cît și alte 
materiale suplimentare. Cu ocazia 
seminarizării lecției „Organizația 
de bază — temelia partidului* * * * * * * * * * 11. 
Sarcinile actuale ale organizațiilor 
de bază11 problemele puse în dis
cuție au fost pe larg dezbătute. 
Cursanți i au reliefat faptul că or 
ganizația de bază este conducăio 
rul politic al activității economice. 
Fi. este mobilizatorul ș. msufle- 
titorul oamenilor muncii pentru 
traducerea în viață a politicii par
tidului în sectorul în care

rătat că realizările obținute puteau
ti mult mai mari dacă sectoarele
de exploatare și depozitul de la
gara mică Petroșani ar fi acordat
o atenție mai mare încărcării și 
descărcării într-un timp mai scurt 
a vagoanelor. Zile întregi vagoane 
goale staționează la gurile de ex
ploatare Bîrlogul și Valea Popii, 
unde maiștrii de parchete Roșea
Traian și, respectiv, Luțescu loan 
nu se preocupă ca vagoanele co
mandate să fie încărcate la timp.
Maiștrii de parchete nu controlea
ză felul în care este încărcat ma
terialul în vagoane și dacă ele 
sînt folosite la întreaga capaci
tate. In ziua de 8 aprilie a.c., de 
pildă, vagonul nr. 5929 din trenul
remorcat 
de Peteu
mai cu 6 
rurale în 
capacitatea de încărcare a vago
nului.

Conducerea I. F. Petroșani tre
buie să analizeze această stare de 
lucruri, să tragă la răspundere pe 
acei salariați care nu se străduiesc 
în suficientă măsură să facă față 
sarcinilor de producție. Trebuie 
luate măsuri de micșorare a sta
ționărilor atît la gurile de exploa
tare cît și la gara mică, asigurîn- 
du-se astfel vagoanele 
la toate punctele de 
Maiștrii de parchete să folosească 
întreaga capacitate a vagoanelor, 
să asigure ca trenurile să fie com
puse din numărul necesar de va
goane.

Fiecare muncitor forestier tre
buie să fie preocupat ca prin mun
ca lui să aducă cît mai înseninate 
economii întreprinderii, să contri
buie la reducerea prețului de cost 
al materialului lemnos.

sfășoară activitatea.
In cadrul dezbaterilor ce 

avut loc pe marginea acestei 
me, s-a vorbit de asemenea des
pre importanta exercitării dreptu
lui de control al organizației de 
bază asupra conducerii adminis
trative, lucru ce duce la îmbună
tățirea activității economic^, în 
procesul de producție: In Urma 
discuțiilor purtate de către 
cursanți, propagandistul cercului 
a adus anumite completări, ară- 
tînd că organizațiile de bază tre
buie să cunoască îndeaproape pro
blemele de producție, să analize
ze diferite laturi ale producției și 
să intervină atunci cînd observă 
anumite lipsuri în muncă. El a a- 
rătat că succesele obținute de că
tre colectivul sectorului în primul 
semestru al anului curent, sînt re
zultatul muncii politice desfășu- 
’’■'te de organizația de partid din 

tor. de fiecare 
un- de muncă.

O bună parte 
frecventează cu 
dințele cercului, studiază și cons
pectează materialul bibliografic 
indicat de propagandist. Printre 
aceștia sînt Rîrhboi Alexandru, Bă- 
jăn Virgil. Ilici Aurel și Kato Io
sif. Tovarășii Știr Ludovic, Truică 
Florea. Tîrziu Vasile și Irtmie 
Mihai nu au absentat niciodată de 
la învătămînt

Dacă în activitatea cercului 
s-au obținut unele rezultate în ceea

își

au 
te-

comunist la io-

dintre cursant! 
regularitate șe-
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(Urmare din pag. l*a)

are numai 21 ani și i s-o năr, 
încredințat o așa muncă de răs
pundere ! înțeleg. Pentru faptele 
dovedite a fost primit membru 
de partid. IJar, nu pot pricepe

% deloc altceva: ,cum este el „fo-
8 chist" principal ? Intr-adevăr,
8 cele 3 cazane — namile mari de
8 metal — sînt alături de noi, du-
8 duie din toate măruntaiele. Dar.
S acest „fochist" nici nu vede vîl-
8 vătăile dinlăuntru! tor. Restul de
8 timp, privește atent numai ca-
8 draneie, aparateld, manometre-
8 le, termometrele. Toată munca
8 „fochistului", se reduce la răsu-
8 cirea unor manete, apăsarea pe
8 diferite butoane,.cu ajutorul că
8 rora reglează întreg complexul
8 d" procese care are loc in caza-
8 ne: temperatură, combustibil, a-
8 bur, presiune, vînt și multe, mul
8 te altele
8 Unde este atunci fochistul.
8
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ce privește asimilarea materialului 
de către cursanți, nu același lu
ciu se poate spune despre frecven
ta unora dintre ei la învățămînt. 
Din cei 32 tovarăși înscriși în 
cerc, la ultimele două lecții, adică 
la lecția cincea și a șasea, au 
participat 20 și, respectiv, 25 de 
cursanți.

Frecvența nesatisfăcătoare ia 
acest cerc se datorește slabului 
control și ajutor din partea birou
lui organizației de bază. Biroul 
organizației de bază s-a mulțumit 
doar ca cercul să-și desfășoare ac
tivitatea numai cu o parte dintre 
cursanți, fără a lua măsuri de 
îmbunătățire a frecvenței, mobili- 
zînd pe toți cursanții înscriși la 
ihvățămîntul de partid. In acest 
an cursanți ca Jibatică Ilie, Mu- 
reșan Andrei, Mihăiasa Dumitru, 
nu au nici o prezență la învăță
mînt, iar Ionescu Ilie, Zercuta 
Rudolf, Pop Andrei, Nistor Aurel 
au cîte o singură prezență. Mai 
sînt unii tov. ca Iana loan ș'i Biro 
Carol, ce au doar cîte două pre
zențe. Acești cursanți nu au fost 
trași la răspundere în adunarea 
generală a organizației de bază 
pentru neparticiparea lor la învă
țămînt, pentru lipsa de interes fa
ță de ridicarea nivelului politic și 
ideologic.

In privința frecvenței la învă
țămînt același lucru se petrece, și 
la cel de-al doilea cerc de studiere 
a Statutului P.M.R. care aparține 
tot organizației de baza din secto
rul VIII care este condus de pro
pagandistul Todor Alexandru. Și 
aici sînt unii tovarăși ca Orvat!» 
Gheorghe, Ciubotaru Iancu, Alsta- 
nei Mărim și Luca Grigore, care 
nu au nici o prezență la învăță
mînt, iar alții între care Merișes- 
cu Dumitru și Benke Dumitru, a- 
bia au fost de două ori la cerc,

Biroul organizației de bază tre
buie să se ocupe mai îndeaproape 
de acești tovarăși, să-i pună î» 
discuția adunării de partid pentru 
indiferența cu care tratează sarcina 
statutară de a munci pentru ridi
carea necontenită a nivelului po
litic și ideologic. Biroul trebuie 
să aitie mai multă preocupare fa
ță de toate cercurile, să privească 
cu mai mult spirit de răspundere 
problema educării partinice a can- 
didaților de partid și să treacă 
fără întîrziere la mobilizarea tu
turor cursanților la învățămînt. 
sprijinind mai îndeaproape și 
munca propagandistului.

Z. ȘUȘTAC
------------- ---------------■"........................ •♦ ♦♦

I 
i

Acțiuni de muncă patriotică
Zilele trecute 300 tineri și ti

nere din organizațiile U.T.M. de 
la Vulcan au participat la ac- 

, Uii.ui de folos obștesc efectuînd 
auu ore muncă voluntară. Tine
rii au transportat și stivuit că
rămidă și prefabricate pentru 
șantierul de construcții din lo
calitate, au descărcat din vagoa
ne 63 tone balast.

In cadrul acțiunii de înfru
musețare a orașului au fost a-

goZ pirtă la br'tu, cu trupul negru 
de praful cărbunelui, năpădit de 
șiroaie de sudoare și pirjolit de 
dogoare, în a cărui mină istovită 
tremură lopata grea ?

Ii spun toate aceste gînduri 
tovarășului Jula. O clipă rămîne 
surprins, apoi ride cu poftă.

— Ia uitați-vă ! — face un gest 
larg cu mîinile cuprimind parcă 
toată uzina. Termocentrala noas
tră este tinără, are numai cîțiva 
ani de existență. Ea a fost clă
dită cu ajutorul frățesc ai Uniu
nii Sovietice. Din țara construc
torilor comunismului am primit 
totul, proiectele, utilajul, apara- 
tajul, au venit specialiști care 
ne-au învățat cum să lucrăm cu 
ele. In institutele sovietice s-au 
pregătit tineri ingineri care a- 
cum lucrează aici în uzină Ima
ginea fochistului istovit, cu lo
pata in mină în fața cazanului 
încins, aparține trecutului șt va 
dispare iot mai mult, lntr-ade-

3

LA LUPENi

Pe șantierul noului cartier
zile de primăvară 
Petroșani se lu- 

Zidari și tencui- 
toți 
mai 

de 1 
pro-în 

din ,ac-

să jm-

i 
i

aceste 
pe șantierul 
crează intens, 
tori, instalatori și zugravi, 
dau zor pentru a clădi cît 
mult spre a întîmpina ziua 
Mai cu succese frumoase 
ducție. Iată cîteva fapte 
tivifatea lor :

BLOCUL I a început 
brace haină nouă : în jurul lui 
au fost montate schele, iar de 
vreo săptămînă brigada tînăru- 
lui Găvan Petru a început ten- 
cuirea exterioară. Membrii bri
găzii sînt hotărîți ca pînă la 9 
mai să tencuiască complet întreg 
blocul.

PREDAREA în folosință a blo
cului 10 pînă la l Mai, este o 
preocupare de seamă pentru co
lectivul șantierului. De aceea, 
după terminarea lucrărilor de 
zugrăveli-vopsitorii aici se des
fășoară montarea și încercarea 
diferitelor instalații, ca și lu
crări de curățenie pe aparta
mente și scări. Hotărîrea con
structorilor este fermă : pînă la 
1 Mai, în noul bloc să se mute 
locatarii.

CONSTRUCȚIA blocurilor 
mici cu cîte 4 apartamente se 
desfășoară intens pe cuprinsul 
șantierului. Anul acesta trebuie 
predate 35 de asemenea noi blo
curi. Pentru aceasta, dacă la u- 

Ț

i

menajate parcurile din fața clu
bului minier, a școlii elementa
re și de la blocuri. Un grup de 
60 de tineri de la Uzina electri
că Vulcan au reparat și amena
jat strada care trece prin fața 
uzinei. Un alt grup de tineri 
au lucrat la aducerea unor în
semnate cantități de pămînt și 
piatră necesare șantierului po
dului de peste Jiu.

văr, noi nu mai sîntem fochișlt 
în vechiul înțeles al cuvintului 
ci...manipulatori de aparate, su
praveghetori ai lot... cam așa ce
va. Ar fi timpul să se găsească 
șt pentru noi cuvinte noi, cores
punzătoare.

Oameni noi, tineri crescuți o- 
dată cu uzina sînt mulți ■— ma
joritatea — la Paroșeni. Și ei 
caută să țină continuu pasul cu 
viața, tehnica,. învață într-una.
Jula, de pildă, este elev în clasa 8 
a IX-a a Șocolii medii serale din 
Lupeni. Vrea să învețe mereu, 
să ajungă să construiască ma
șini mereu mai puternice, mai 
perfecționate.

— Acum, mă ierți tovarășe, îmi 
spuse, mă duc să controlez focul. 
Și tîriărul fochist principat Jula 
loan își începu drumul prin fața 
panoului de comandă cu aparata- 
je, învîrtind și răsucind la mane
te, apăsînd pe butoane...

..Punea" pe foc!
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și ,asi- 
unei ilu- 
bune a 
de njun-

Printre mă
surile tehnico-or- 
ganizatorice lua
te pentru îmbu
nătățirea calității 
produselor la Fi
latura Lupeni se 
numără 
gurarea 
minatii 
Jocurilor 
că. In acest scop 
s-a și trecut la 
îmbunătățirea ilu
minatului în sec
țiile filatură, ră
sucit și depănat. 
Strungarul Are- 

Sebasfian, 
clișeul nos- 
execută sli

de lămpi 
secția fi- 
Iată-1 ve

ri imen- 
unui 

suport 

porti 
pentru 
latură, 
rificînd 
siunile 
tor 
lampă.

vii-
de

nele blocuri brigada de zidari a 
lui Kinal loan mai clădește zi
duri iar dulgherii montează a- 
coperișuri, în altă parte echipe 
de tencuitori termină deja ten- 
cuielile exterioare. Astfel, în lu
na mai, primele blocuri mici, a- 
vînd curji și anexe gospodărești 
își vor primi și ele locatarii.

CARTIERUL nou se extinde 
pe zi ce trece. Anul acesta se 
vor începe noi construcții. Pînă 
acum au și sosit documentațiile 
pentru un număr de 3 blocuri 
mari avînd fiecare cîte 24 apar
tamente cu încălzire centrală. 
Dintre acestea, s-a și făcut tra
sarea pe teren a două blocuri, 
iar la unul din ele se lucrează 
la săparea fundației.

NUMĂRUL APARTAMENTE
LOR din noul cartier care vor 
fi date în folosință în acest an 
se ridică la 764. Alte zeci de 
apartamente vor fi în construc
ție, alături de obiectivele social- 
culturale care vor constitui edi
ficiile noului cartier al Petro- 
șaniului.

♦**«

■

Zilele trecute în cadrul unei 
consfătuiri de producție, muncito
rii de la sectorul C.F.F. Lonea au 
făcut bilanțul realizărilor obți
nute în procesul de producție pe 
primul trimestru al anului cu
rent. In perioada care s-a scurs 
din acest an, colectivul sectorului 
a transportat 1182 tone de mate
rial lemnos peste planul de pro
ducție și a realizat economii care 
însumează 24.178 lei.

In consfătuirea de producție 
numeroși muncitori și-au luat an
gajamente în cinstea zilei de 1 
Alai și a celui de al III-lea Con
gres al partidului. Mecanicul de 
locomotivă Siklody Tamaș a che
mat la întrecere pe mecanicul Pe
teu Zachiu. El s-a angajat să 
parcurgă cu locomotiva 1500 km., 
mai mult decît norma prevăzută 
între două reparații mijlocii. Me
canicii de locomotivă ai Sectorului 
și-au luat angajamentul să redu
că timpii morți și timpii de trans
port, să obțină cît mai multe eco
nomii de combustibil și lubrifianți.

In consfătuire a fost criticat Fo- 
dor Carol, magazioner de combus
tibil și lubrifianți care vine dese
ori cu întîrziere la serviciu, fă- 
cînd ca uneori locomotivele să nu 
poată pleca Ia timp în cursă. In 
cadrul sectorului mai sînt și alți 
muncitori, așa cum este cazul frî- 
narilor Bulișca Vasile. Galdau 
Samson și Boloșin Alexandru care 
uneori se prezintă Ia serviciu cu 
30—40 de minute după începerea 
lucrului.

Maioritatea tovarășilor care au 
luat cuvîntul în cadrul consfătui
rii, între care Baroș Gavrila și 
Ghiță Paraschiv, au discutat pe 
larg despre greutățile pe care le 
întîmpina în buna desfășurare a 
procesului de producție. Ei au a-

Resturile menajere 
nu se transportă 

singure
Iarna a trecut și odată cm so

sirea primăverii în orașul Lupeni 
s-a făcut simțită necesitatea de 
a îndepărta resturile menajere 
dintre blocuri si din cartiere. In 
acest scop s-a format un coman
dament care să coordoneze ac
țiunile de curățenie și înfrumu
sețare a orașului. Comandamen
tul a întocmit un plan de măsuri 
Concrete menite să schimbe as
pectul unor cartiere și incintelor 
unor blocuri. Numeroși locuitori 
ai orașului Lupeni în frunte cu 
deputății lor au luat parte la ac
țiunea de muncă voluntară pen
tru curățirea și nivelarea spa
țiilor dintre blocuri și amenaja
rea de zone verzi. In jurul blo
curilor filaturii. în cartierele 80 
de case. Braia si altele, resturile 
menajere au fost adunate în gră
mezi pentru a putea fi transpor
tate mai ușor

Pînă aici toate bune. N-au so
sit însă mașinile promise 
E. M. Lupeni, 1. 
peni și șantierul 
strucții și astfel abia 
din gunoaiele adunate au putut 
fi transportate. Figura cu ma
șinile s-a repetat și în ziua de 
5 aprilie a. c. Tinerii Bob Ilie, 
Munteanu Nicolae. Căldărar Pe
tru, 
vac 
tut 
mie 
tul orașului Lupeni pentru trans
portul gunoaielor din cartierul 
Lopștein și 80 de case. Nici o 
mașină dintre cele promise nu 
și-au făcut apariția.

Comandamentul de înfrumuse
țare a orașului Lupeni ar trebui 
să privească cu mai multă se
riozitate problema transportului 
resturilor menajere și să tragă 
la răspundere pe acei care au 
neglijat pînă acum contribuția 
pe care trebuia s-o aducă la în
deplinirea sarcinilor propuse pri
vind curățenia și înfrumusețarea 
orașului.

de
Lu-

con-
E. 

de
o treime

Pădureanu Constantin, No- 
Ovician și multi alții au pu- 
aștepta mult și bine mași- 
planificate de comandamen-

M. LAZUR

de locomotiva condusă 
Zachiu, era încărcat nu- 
tone lemn de construcții 
loc de 10 tone cît era

necesare 
încărcare.

Ș. Z.
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Vizita președintelui Sukarno
în R. P.

BUDAPESTA 16 (Agerpres)
Cu prilejul vizitei în Ungaria a 

președintelui Indoneziei, dr. Su
karno, la 16 aprilie în Sala Spor
turilor a stadionului popular din 
Budapesta a avut loc un miting al 
reprezentanților oamenilor muncii 
din Budapesta.

In numele Frontului Popular
------------------ O-

Ungară
Patriotic și al întregului popor 
ungar, dr. Sukarno a fost salutat 
de Gyula Kâllai.

Președintele Indoneziei a rostit 
apoi o cuvîntare.

După miting, președintele Su
karno și persoanele care îl înso
țesc s-au îndreptat spre noul oraș 

socialist Sztalinvâros.

0 declarație a premierului Nehru

„Times of India'1 rela- 
că, luînd cuvîntul la mi
oare a avut loc la 14 apri- 
Patna, primul ministru al 
Nehru, a condamnat vehe- 
pe acei care se pronunță

militare
la apropiatele tra- 
En-lai, premierul

Stat al R.P. Chi-

DELHI 16 (Agerpres) TASS 
anunță :

Ziarul 
tează 
tingul 
lie la 
Indiei 
ment
împotriva politicii indiene de ne- 
aderare la blocurile militare. „In 
momentul cînd India s-ar decide 
să primească ajutor militar străin 
a subliniat Nehru, ea și-ar pierde 
pe jumătate independența".

Nehru a declarat că va lupta

pînă la sfîrșitul zilelor sale îm
potriva încercărilor de a se atrage 
țara în blocuri

Referindu-se 
tative cu Citi 
Consiliului de
neze, primul ministru al Indiei o 
declarat: „Dorința mea este ca 
problemele de frontieră să fie so
luționate prin mijloace pașnice și 
sper că aceasta este si dorința 
lui Ciu En-lai“.

Nehru a reafirmat poziția gu
vernului indian în problema fron
tierei de nord a Indiei.

o

Situația grea a oamenilor muncii din Chile
MONTEVIDEO 16 (Agerpres)
Ziarul „Popular" a publicat 

declarația lui Figueror, secreta
rul Centrului sindical unit al 
oamenilor muncii chilieni, care 
se află în Uruguay, cu privire 
la situația oamenilor muncii din 
Chile. Oamenii muncii trăiesc 
în condiții grefe, scrie F. Figue
ror. Costul vieții a atins în țară 
proporții fără precedent. Numai 
în cursul anului 1959 costul vie
ții a sporit cu 38,5 la sută, în 
timp ce salariile au rămas la a- 
celași nivel.

In momentul de față în Chile 
există 200.000 de șomeri.

După cum a declarat Figue- 
ror, înrăutățirea situației mase
lor de oameni ai muncii este re
zultatul aplicării planului așa 
numitei „stabilizări” a economiei 
chiliene elaborat de misiunea a- 
mericană Klei-Sacha, care pre
vede înghețarea salariilor, con
cedierea muncitorilor și funcțio
narilor și o serie de alte măsuri 
care apasă ca o povară grea pe 
umerii maselor de oameni ai 
muncii.

RANGOON 16 '(Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, pre

mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze. Ciu En-lai, se află într-o 
vizită de 5 zile în Birmania.

După trei ore de la sosirea sa 
în Birmania. premierul Ciu En- 
lai și persoanele care îl însoțesc, 
împreună cu primul ministru al 
Uniunii Birmane, U Nu, au parti
cipat alături de locuitorii orașu
lui Rangoon la manifestările popu
lare organizate cu prilejui „Fes
tivalului Thingyan" care are loc 
odată cu sosirea primăverii.

Imbrăcați în costume naționale 
birmane Ciu En-lai și primul mi
nistru U Nu au plecat la reședin
ța oficială a primului ministru U 

. Nu. Pe traseu și în fața reședinței 
au fost întîmpinați de sute de mii 
de locuitori care scandau lozinci 
pentru prietenia chino-birmană.

In dimineața zilei de 16 apri
lie premierul Ciu En-lai, vicepre- 
mierul Cen I, însoțiți de înalt! 
demnitari de stat din Birmania au 
depus o coroană de flori la mor- 
mîntul eroului național al Birma- 
niei, Aung San.

După aceea, înalții oaspeți chi
nezi au făcut o vizită președin
telui Birmaniei U 
precum și primului 
Nu.

Ziarele care apar 
publică numeroase articole în ca
re subliniază căldura și prietenia 
cu care a 
Ciu En-lai.

Win Mating, 
ministru U

la Rangoon

fost primit premierul

Deputatul laburist Harold Davies 
cere retragerea Angliei din NATO, 
SEATO și celelalte blocuri militare

LONDRA 16 (Agerpres)
Anglia trebuie să se retragă 

din N.A.T.O.. S.E.A.T.O. și cele
lalte blocuri militare și să pășeas
că pe calea colaborării cu țări
le lagărului socialist pentru asigu
rarea păcii internaționale și a se
curității în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, scrie deputatul 
laburist Harold Davies în broșura 
„De ce N.A.T.O. ?“, publicată de 
grupul „Pentru victoria socialis
mului".

Harold Davies scrie că N.A.T.O. 
a fost creat încălcîndu-se Carta 
O.N.IL Odată cu apariția acestei 
organizații, arată Davies, lumea 
s-a văzut scindată în două blo
curi militare, a început cursa înar
mărilor. Crezînd în pretinsa „su
perioritate în domeniul nuclear", 
Occidentul a inițiat o politică de 
intimidare față de Uniunea So
vietică. Unii adepți ai acestei 
strategii au presupus că „un răz
boi atomic scurt și rapid împo
triva Uniunii Sovietice, duce la o 
victorie asupra ei. Viața le-a în
curcat însă socotelile. Ca urmare 
a superiorității tehnicii rusești a 
rachetelor, se spune în broșură, 
speranțele în superioritatea nu
cleară a Occidentului s-au spulbe
rat ; aceasta a dus la apariția unor 
noi concepții".

anac.ro- 
ac- 

la

partici- 
la a- 
sîintem 
asenti

Școli pentru calificarea 
tinerilor muncitori

Dezvoltarea continuă a econo
miei R.P. Albania necesitînd un 
număr crescînd de muncitori ca
lificați, în întreaga țară au fost 
create școli de calificare unde ti
nerii muncitori își pot însuși di
ferite profesiuni urmînd cursuri 
fără a-și întrerupe munca în 
producție. Numai în cursul ulti
milor nouă ani școlile profesiona
le au calificat aproape 85.000 de 
muncitori, dintre care 25.000 
muncitori industriali.

Pentru a satisface nevoile pro
prii de muncitori calificați nu
meroase instituții economice de 
stat au înființat și conduc școli 
profesionale la care durata cursu
rilor este de maximum doi ani. 
Toți elevii studiază gratuit. A- 
nual aceste școli sînt absolvite 
de circa 2.000 de muncitori.

In comparație cu anul 1955, 
cînd pămîntul Vietnamului de 
Nord a fost părăsit de ultimul 
soldat francez, producția de țesă
turi a întreprinderilor meșteșu
gărești din Hanoi a crescut de 
160 ori.

In comparație cu anul 1955, 
numărul muncitorilor și mește
șugarilor din Hanoi a crescut de 
12 ori.

O nouă manifestare 
rasismului din S.

WASHINGTON 16 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

Associated Press, la 15 aprilie 
peste 150 de studenți albi și ne
gri au postat pichete în fața 
Casei Albe. în semn de solidari
tate cu demonstrațiile și mani
festațiile pașnice ale populației 
de culoare din statele sudice ale

calități optime de protecție îm
potriva deteriorărilor de la supra
față, a umidității aerului și osci
lațiilor de temperatură și necesi
tă un timp de uscare mai scurt 
decît la lacul preparat din gră
simi animale.

S.U.A. 
protest 
sfîrșite 
privitoare la drepturile negrilor.

Demonstranții au cerut ca pre
ședintele Eisenhower să se pro
nunțe în favoarea drepturilor 
civile ale populației de culoare. 
Associated Press subliniază că 
participanții la această manifes
tație au scandat lozinci ca: 
„Jos cortina de fier ce desparte 
rasele", „Generația noastră vrea 
mai mult decît discuții în jurul 
drepturilor civile".

Arătînd că cei 
pichete în fața 
venit din diferite 
special pentru
strație parcurgînd 
450 mile, Peter Gilbert, preșe
dintele unei asociații studențești 
a declarat : „Noi am venit la 
Washington pentru a ne expri
ma solidaritatea cu lupta studen
ților negri din sud și pentru a 
arăta totodată că sprijinim cu 
căldură toate acțiunile lor".

și totodată în semn de 
împotriva discuțiilor ne
din Senatul american

care au format 
Casei Albe au 
state ale S.U.A. 
această demon- 

astfel peste

în Hanoiul industrial
Orașul Hanoi — capitala R.D. 

Vietnam, se transformă în ritm 
rapid într-unul din cele mai mari 
centre industriale din Asia de 
sud-est. In prezent, la Hanoi 
există 70 întreprinderi industria
le care anul trecut au dat 25 la 
sută din întreaga producție in
dustrială a R.D. Vietnam. In afa
ră de aceasta, la Hanoi funcțio
nează 15.000 de întreprinderi 
meșteșugărești care prelucrează 
produse agricole sau produc dife
rite mărfuri — materiale de cons
trucție, rechizite de birou, obiec
te de menaj, articole de artă

Case individuale fip 
din blocuri prefabricate

In Cehoslovacia a fost elabo
rat proiectul unei case indivi
duale tip din panouri prefabrica
te care poate fi montată de patru 
muncitori în numai cinci zile cu 
ajutorul unei automacarale. La 
producția blocurilor se prevede 
folosirea unui amestec de ciment 
și de șisturi fărîmițate care po
sedă minunate calități de izola
ție. Casa are aproximativ 53 me
tri pătrați de suprafață locativă, 
țevile instalației de încălzire sînt 
fixate în plafoane și este prevă
zută cu tot confortul modern.

Lac din ulei de ricin
Tzoi Don Er, profesor la facul

tatea de chimie a Universității 
„Kim Ir Sen“ din Phenian, și 
Tean Hak Su, inginer la Institu
tul de cercetări științifice al Mi
nisterului Comunicațiilor, au pus 
la punct o metodă care permite 
să se obțină din ulei de ricin un 
lac folosit la emailarea sîrmelor 
de cupru.

Stratul din acest lac posedă

Asigurările sociale
ln conformitate cu prevederile 

Constituției R. P. Mongole toți 
muncitorii și funcționarii țării au 
dreptul la obținerea de pensii și 
ajutoare la bătrînețe, în caz de 
boală, de pierdere a capacității 
de muncă, de asemenea li se asi
gură asistență medicală gratuită, 
tratament balnear.

Sistemul de asigurări sociale 
prevede de asemenea acordarea 
de ajutoare femeilor gravide, ma
melor cu mulți copii, familiilor 
în caz de pierdere a întreținălo- 
rului etc.

Cheltuielile pentru asigurările 
sociale ocupă un capitol însem
nat în bugetul de stat și cresc 
din an în an. Astfel, în 1959, pen
tru ajutoare de bătrînețe s-au 
cheltuit cu 88,5 la sută mai mul
te mijloace decît în 1954, pen
tru ajutoare destinate femeilor 
gravide — de 5 ori mai mult.

Organizarea odihnei și trata
mentului balneologie al oameni
lor muncii intră de asemenea în 
competența organelor asigurări
lor sociale. In comparație cj fi
nul 1956, în 1959 cheltuielile pen 
tru casele de odihnă și stațiuni 
balneare au crescut de 3,5 ori, iar 
numărul celor veniți la odihnă — 
cu 26 la sută.

Davies consideră un 
nism existența N.A.T.O. în 
tualele condiții. Apartenența 
N.A.T.O.. subliniază el, poate face 
ca Anglia să fie atrasă fără voia 
ei într-un război — un război nu
clear care ar fi echivalent cu o 
sinucidere. Autorul scrie că 
N.A.T.O. este în linii mari o or
ganizație americană, că mașină
ria N.A.T.O. silește Europa să se 
supună politicii externe a Statelor 
Unite ale Americii

Anglia, arată în continuare Da
vies, „nu dispune de o influență 
prea mare în N.A.T.O. Incăpăți- 
narea cancelarului vest-german, 
Adenauer, care este principala 
piedică în calea încetării războiu
lui rece în Europa, exercită o in
fluență mai mare asupra promo
torilor politicii N.A.T.O. decît spe
ranțele și aspirațiile poporului en
glez. De regulă, în ultima analiză. 
Anglia acceptă tot ceea ce propun 
S.U.A. și Germania occidenta
lă". Astfel, arată Davies, ne-am 
Hat asentimentul la reînarmarea 
Germaniei occidentale, la 
parea activă a Spaniei 
părarea occidentului și 
aproape gata să ne dăm
mentul la înzestrarea Germaniei 
occidentale cu arma nuclară, „în 
urma cărui fapt în 1962 ea va 
dispune de cele mai puternice for
je armate în N.A.T.O.".

Harold Davies cheamă pârtie 
iaburist să desfășoare o campa
nie activă pentru slăbirea încor
dării internaționale. Partidul la
burist, scrie el, trebuie să urmă
rească traducerea în viață a poli
ticii aprobate în 1958 la confe
rința laburistă de la Scarborough 
care prevede încheierea unui pact 
de securitate general european cu 
participarea țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia. Este 
de datoria laburiștilor să lupte 
împotriva creării de baze vest-' 
germane în Spania sau în Anglia. 
Germania occidentală nu trebuie 
să obțină arme nucleare. In inte
resul rezolvării problemei Berli
nului este absolut necesar ca Oc
cidentul să recunoască Germa 
răsăriteană. „Sîntem datori, ar...„^ 
în încheiere Davies să ne strîn- 
gem rîndurile și să luptăm pentru 
o politică de pace generală sub 
egida O.N.U. Partidul laburist 
trebuie să aibe în vedere viito
rul, să inițieze o vastă campanie 
împotriva războiului și a arme
lor nucleare... Toate acestea în
seamnă că „luna de miere 
N.A.T.O.—S.E.A.T.O. a luat sfîr- 
șit".

PROGRAM DE RADIO
18 aprilie

PROGRAMUL I. 7,15 Începem 
săptămîna cu melodii și voie 
bună, 9,00 Fragmente din opera 
„Boema" de Puccini, 10,00 Mu
zică populară sovietică, 11,03 
Pagini orchestrale de muzică u- 
șoară, 11,30 Almanah științific 
(reluare), 12,00 Din dansurile 

popoarelor, 13,05 Concert de mu
zică ușoară, 15,45 Vitrina cu 
cărți noi, 17,30 Program muzi
cal pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură,
18.30 Orchestra de muzică u- 

șoară „Electrecord", dirijor Theo
dor Cosma, 19,30 Teatru la mi
crofon : „Prinț și cerșetor". Dra
matizare radiofonică după Mark 
Twain, 21,25 Muzică populară 
romînească. PROGRAMUL II 
14,07 Muzică ușoară, 14,30 „Din 
cîntecele de luptă pentru liber
tate ale popoarelor", 15,35 „Lup
ta partidului comunist în crea
ția compozitorilor sovietici",
16.30 Vorbește Moscova ! 17,25 
Sfatul medicului, 17,30 Din via-

ța de concert a Capitalei, 18,05 
Cîntece pentru cei mici, 19,00 
Melodii lirice de compozitori ro- 
mîni, 19,45 Tribuna Radio, 21,15 
Compozitori de muzică ușoară 
din R. P. Polonă, 21,45 Biogra
fia unei brigăzi artistice de a- 
gîtație.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00: 6,00; 
7,00: 11,00; 13,00; 15,00; 17.00;
19.00 ; 22,00 : 23.52
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00;
21,00; 23,00.

----- O-----
CINEMATOGRAFE

18 aprilie
PETROȘANI -- 7 NOIEM- 

BRIE : Ultima noapte pe Tita
nic; AL. SAHIA : Despre prie
tenul meu; MUNCITORESC: 
Pomișorul fermecat; PETRILA: 
Mai tare ca moartea; LONEA: 
Fata din Kiev (seria I-a); ANI- 
NOASA: Secretul cifrului; LU- 
PENI: La răscruce de drumuri.


