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PERSPECTIVE MĂREȚE

Vom munci ui abnegație pentru îndeplinirea
luminoaselor sarcini elaborate de partid

lie vom ta din plin aportul
Am citit cu interes proiectul de 

Directive ale Congresului al III 
lea al P.M.R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 și programul 
economic de perspectivă. Cît de 
mărețe sînt perspectivele pe care 
proiectul Directivelor le deschid 
economiei naționale ! Aceste pers
pective înfloritoare ne dau aripi 
și ne însuflețesc în muncă, ne 
arată culmile către care se în
dreaptă poporul nostru sub con 
ducerea înțeleaptă a partidului.

M-a bucurat nespus de mult că 
în anul 1965, producția de cărbu
ne va crește de 1,4—1,6 ori mai 
mult decît în 1959 și se va cons
trui o uzină pentru fabricarea 
cocsului metalurgic din cărbuni 
energetici din Valea Jiului, care în 
anul 1965, va produce cel puțin 
400.000 tone cocs.

Sarcinile ce revin minerilor sînt 
deosebit de importante. Sporirea 
producției de cărbune în anii ur
mători înseamnă mai mult cocs, 
mai multe laminate, înseamnă a- 
vîntul uriaș cp care se dezvoltă 
industria noastră socialistă — te
melie sigură a construcției socia
liste în patria noastră.

Sectorul II al minei Petrila unde 
conduc o brigadă de tineri mineri, 
șt-a propus ca în cinstea Congre
sului partidului, să depășească cu 
3 la sută planul de producție și 
să realizeze economii suplimenta
re- în valoare de 28.000 lei. Bri 
gada noastră este hotărîtă să-și 
aducă din plin aportul la îndepli
nirea acestui angajament. Noi 
ne-am propus să sporim randa
mentul cu o tonă cărbune pe cap 
de muncitor, să utilizăm pentru 
Stive în abatajul figuri de pe stra
tul 13, numai lemn vechi de mină 
pentru ca astfel să reducem pre
țul de cost al cărbunelui.

Alături de ortacii mei Stăncea- 
nu Gheorghe, Deliu Alexandru, 
Todoricl Viorel, Bălan loan șt 
ceilalți, voi munci cu abnegație 
pentru înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor pe care partidul ni le 
pune în față.

NICOLAE PĂSĂRICĂ 
șef de brigadă, mina Petrila

O sarcină de seamă pe care minerii sectorului III de la 
Lupeni și-au asumat-o în cinstea Congresului partidului este 
aceea de a îndeplini și depăși sarcinile planificate la lucră
rile de pregătire a noilor frontale de mare 
gada condusă 
culcuș pentru 
aproape 3 m. 
IN CLIȘEU: 
riton Zaharia 
intra în șut.

capacitate. Bri- 
un preabaitaj pe 
o avansare de 
grele de muncă. 
Gheorghe și Hâ

de Onișor Nicolae care sapă 
frontalul 3 Est obține zilnic 
în medie, cu toate condițiile 
Minerii Vlad Dumitru, Silaș 
din brigada lui Onișor Nicolae înainte de a

Ne-am sporit angajamentele de întrecere

pe
le
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Am citit cu deosebit interes 
proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
pentru planul de dezvoltare a e-ț 
conomiei naționale pe anii 1960—■ 
1965 și pentru p-ogramul econo
mic de perspeotivă. Am subliniat 
cuvînt cu cuvînt sarcinile 
care proiectul de Directive 
pune în fața minerilor.

Proiectul de Directive prevede 
că în următorii șase ani, produc
tivitatea muncii pe salariat, pe 
ansamblul industriei va crește cu 
circa 60—65 la sută, ca urmare a 
introducerii tehnicii noi, extinde
rii pe scară largă a metodelor de 
muncă avansate, ridicării califi
cării cadrelor, îmbunătățirii conti
nue a organizării muncii și ridi
cării pe o treaptă mai înaltă a în
trecerii socialiste. In industria 
cărbunelui proiectul de Directive 
prevede creșterea productivității 
muncii cu circa 40 la sută

In acest scop în fața minerilor 
stau sarcini deosebit de importan
te. In cadrul sectorului nostru 
există posibilități de sporire a 
productivității muncii și noi le 
vdm folosi din plin.

In perioada planului de șase 
ani, sectorul IV al minei Petrila 
se va dezvolta simțitor.. Se vor 
deschide noi locuri de muncă, se 
vor introduce noi utilaje, folosind

totodată mai rațional cele de care 
dispunem.

Zilele trecute, colectivul secto
rului nostru °ntuzlasmat de sar
cinile ce-i stau în față, și-a mă
rit angajamentul luat în, cinstea 
celui de-al III-lea Congres al par
tidului. Așa de exemplu, produc
tivitatea muncii va crește în a- 
ceastă perioadă cu 10 la sută, 
vom reduce cu 2 la suta pr . țul de 
cost pe tona de cărbune. Pentru 
a da o producție de bună calitate, 
vom reduce procentajul de cenușă 
din cărbune cu 1 la sută, față de 
norma planificată. De asemenea, 
vom lupta pentru reducerea 
sumului specific de material 
nos, explosiv și energie.

Pînă în ziua deschiderii
greșului vom presta 1600 ore de 
muncă voluntară, pentru strînge- 
rea fierului vechi din mină.

DIMA MIȘU 
secretarul organizației de bază 

nr. 4 mina Petrila
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Printre muncitorii secției de turbine termocentrala
Paroșeni, mecanicul Dioancă Ioan se bucură de o binemeritată 
cinste. El îngrijește cu atenție agregatul de care răspunde. IN 
CLIȘEti: Mecanicul Dioancă loan verifică starea de funcționare 
a unui ansamblu de piese de la turbină.

înflori și localitățile Văii 
va crește continuu nive- 
trai al celor ce muncesc.

că vor 
Jiului, 
Iul de

Participants la plenara lărgi
tă a Comitetului raional de 
partid au vorbit cu îndreptățită 
mîndrie despre mărețele perspec
tive de dezvoltare multilaterală 

proiectul Directivelor 
al 
în 
în

pe care 
Congresului 
le deschide 
la fel ca și

Dezbaterea proiectului Di
rectivelor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. în plena
ra lărgită a Comitetului 

raional de partid.

In ziua de 25 mai a. c. ai avut 
loc la Petroșani plenara Comi
tetului raional de partid, lărgită 
cu activul, în cadrul căreia s-a 
dezbătut proiectul Directivelor 
Congresului al III-lea al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960- 
1965 și pentru programul eco
nomic de perspectivă.

La lucrările plenarei a luat 
parte tovarășul Cervencovici An
drei, secretar al 
Comitetului re
gional de partid.

Plenara a fost 
deschisă de către 
tovarășul Barna 
Ioan, membru al 
C.C. al P.M.R., 
priim-secretar al
Comitetului raional de partid.

Prelucrarea proiectului Direc
tivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R. s-a făcut de către tova
rășii Plic Alexandru și Neagu 
Vilhelm, secretari ai Comitetu
lui raional de partid.

■A
Valea Jiului va cunoaște o pu

ternică înflorire în cadrul pla
nului de șase ani și al progra
mului de dezvoltare a economiei 
naționale în perspectivă — au 
subliniat toți cei care au luat 
cuvîntul în plenara pentru dez
baterea proiectului Directivelor 
Congresului al III-lea al P.M.R. 
Intr-adevăr, așa după cum reie
se din proiectul de Directive, 
raionul nostru va contribui din 
ce în ce mai mult la continua 
dezvoltare a economiei națio
nale.

Minerii din Valea Jiului, de e- 
xemplu, vor sprijini dezvoltarea 
siderurgiei prin 
cantități tot mai 
bune de calitate 
ieftin. Muncitorii, 
tehnicienii de la 
Paroșeni își vor aduce la fel din 
plin contribuția la creșterea pro
ducției de energie electrică pre
văzută în cadrul planului de 
șase ani. In fața colectivelor Fi
laturii din Lupeni, a sondorilor, 
ceferiștilor, muncitorilor fores
tieri și a celorlalți oameni ai 
muncii din raion stau de aseme
nea sarcini mărețe.

In cadrul planului de șase ani 
va fi construită în Valea Jiu
lui o preparație modernă de căr
bune cu o capacitate de peste 
3 milioane tone. Termocentrala 
Paroșeni își va dubla puterea 
instalată, se vor pune în valoa
re noi cîmpuri miniere. O do
vadă deosebit de grăitoare a po
liticii economice înțelepte a 
partidului nostru este prevede
rea cuprinsă în proiectul Direc
tivelor ca, încă în cadrul planu
lui de șase ani, cărbunele ener
getic de Valea Jiului să capete 
întrebuințări superioare, prin 
cocsificarea lut.

Odată cu dezvoltarea economi-

extragerea de 
mari de căr- 
superioară și 

inginerii și 
termocentrala

III-lea al P.M.R. 
fața Văii Jiului, 
fața întregii țări. 
Ei s-au ocupat 
totodată de sar
cinile care revin 
oamenilor mun
cii din Valea Jiu. 
lui în traduce
rea în viață a 
prevederilor pro

iectului de Directive și au venit! 
cu numeroase propuneri.

— Comuniștii, toți oamenii 
muncii de la mina Aninoasa au 
primit cu mare însuflețire pro-' 
iectul Directivelor Congresului' 
al III-lea al P.M.R. 
în cuvîntul său tov. 
dor, tehnician de la 
nă. Proiectul Directivelor 
bilanțul marilor succese obținu
te de poporul nostru, sub con
ducerea partidului, în traduce
rea în viață a sarcinilor celui1 
de-al II-lea Congres al P.M.R. 
și ne pune în față sarcini noi, 
și mai mobilizatoare.

Asigurăm partidul nostru drag 
că nu vom precupeți eforturHe 
pentru a înfăptui aceste sarcini.

Asemenea cuvinte calde, din 
inimă, au rostit și alți vorbitori.

— Sînt adînc emoționat cînd 
vorbesc despre mărețele perspec
tive deschise de partid — a spus 
tov. Suciu loan, muncitor pen
sionar din Vulcan. Sînt emoțio
nat pentru că aceste perspective 
sînt și un rezultat al muncii și 
luptei pe care am dus-o noi, 
muncitorii vîrstnici, la chema
rea partidului.

In continuare, tov. Suciu a a- 
rătat că este necesar să se a- 
corde o și mai mare atenție e- 
ducării tineretului

Alți vorbitori, printre care tov. 
Tamaș Horațiu, Pușcariu Emi- 
lian, Cerbu Nicolae, Suciu Se
ver, Iacob Petru, Avrămiuc 
Constantin s-au ocupat de pro
blemele investițiilor, de moderni
zarea întreprinderilor, reducerea 
prețului de cost, de sarcinile ca
re revin organizațiilor de partid 
și de masă.

— Acum 2 zile — 
tov. Pușcariu Emilian, 
rul Filaturii Lupeni — 
în funcție o mașină- de 
re, prin îmbunătățirile 
are o capacitate dublă 
ducție. Pînă la sfîrșitul 
vor fi modernizate și alte ma
șini ceea ce va face ca produc-

I. MÎRZA

r
— a arătat 
Bulea Teo- 
această mi- 

tace

a arătat 
directo- 
s-a pus 
filat, ca- 

aduse, 
de pro- 

anului

(Continuare în pag 3-a)

Preocupare susținută pentru educarea 
candidafîior de partid

Pe tovarășul Nagy Andrei, bri
gadier în sectorul II al minei Lu
peni. îl vezi aproape zilnic tre- 
cînd pe la comitetul de partid al 
minei. De altfel, la comitetul de 
partid vin zilnic tnulți mineri, 
tehnicieni și ingineri. Vin să dis
cute despre ce au de făcut în 
marea întrecere ce se desfășoară 
în cinstea celui de-al IÎI-lea Con
gres al partidului pentru cărbune 
măi mult, mai bun și mai ieftin. 
Și fiecare pleacă de aici cu un 
sfat, cu o îndrumare prețioasă 
pentru rezolvarea sarcinilor

Nagy Andrei nu ' ine atît pen
tru probleme de muncă. E unul 
dintre cei mai buni mineri al Lu- 
peniului și marele abataj frontal 
pe care-1 conduce este unul din 
principalele izvoare ale cărbune
lui în sectorul IT. Comuniștii din 
sector i-au încredințat munca de 
răspundere de secretar al organi
zației de bază și în afară de ac 
tivitatea brigăzii pe care o con
duce, îl preocupă munca în între
gul sector. Nu cu mult timp în 
urmă, la indicația organizației de 
bază s-a extins armarea în fier la 
încă un mare îrontal, acela con
dus de Balint Adalbert. In abata
jul lui Nagy Andrei se armează 
de multă vreme în fier, și brigada

lui are acum o mare experiență. 
Deseori stă de vorbă cu Balint, 
îl ajută, căci armarea în fier, prin 
care se reduce consumul de ma
terial lemnos cu 50 la sută, e 
una din principalele căi de reali
zare a celor 200.000 lei economii, 
cît s-a angajat sectorul pe acest

Din experiența 
organizațiilor de partid

an. Sau se întîlnește cu membrii 
biroului să discute despre modul 
cum muncesc agitatorii pentru 
mobilizarea minerilor la alegerea 
cu grijă a șistului. In acest scop 
s-a și programat un instructaj 
cu toți agitatorii sectorului, ins
tructaj care a și fost ținut de tov. 
Popa loan, membru în biroul or
ganizației de bază. Doar cu cîteva 
zile în urmă adunarea generală 
a analizat munca colectivului sec
torului pentru îndeplinirea anga
jamentelor de întrecere în 
Congresului partidului, în 
căreia s-au elaborat noi 
de îmbunătățire a muncii, 
roul trebuie să vegheze la apli
carea lor. A apărut proiectul de 
Directive cu privire la planul de

cinstea 
cadrul 

măsuri 
iar bi-

6 ani și prevederile lui trebuie 
larg dezbătute de comuniști, de 
întregul colectiv al sectorului. 
Sarcini multiple, pentru a căror 
rezolvare biroul, comuniștii din 1 
sector sînt chemați să depună o 
muncă stăruitoare, perseverentă.

De multe ori tov. Nagy, secre
tarul organizației de bază, se în- 
tîlnește la comitetul de partid, cu 
membrii biroului și discută des
pre o problemă care stă în. perma
nență în atenția comuniștilor din 
sector : educarea candidaților de 
partid, 
bază a 
brii de partid să se ocupe îndea
proape 
i-au recomandat spre a fi primiți 
în rîndurile candidaților. De fie- : 
care candidat, precum și de acel I 
tovarăși care își manifestă dorin
ța de a intra în rîndul candidați
lor, sînt repartizați să se ocupe 
membrii de partid cu experiență. 
Rod al acestei munci, în perioada 
care a trecut din acest an, orga
nizația de bază din sectorul II 
a primit 10 candidați și 6 mem
bri noi de partid, toți din rîndul

In această organizație de ' 
devenit o regulă ca mem-

de educarea celor pe care

I. BRANEA
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[Pentru ca Lupeniul să devină
| tot mai frumos8 Recent, în cadrul unei ședințe.8 secția de gospodărie a Sfatului 8 popular al orașului Lupeni, a 8 prezentat în fața Comitetului exe. 8 culiv o informare asupra mu- 8 surilor luate pentru înfrumuseța- 8 rea orașului și executarea lucră

rilor bugetare pe anul 1960.
Potrivit cifrelor de plan secția 

a primit pentru desfășurarea ac
tivității de înfrumusețare a loca
lității suma de 1.492.000 lei. A- 
ceaslă sumă a fost repartizată pe 
categorii de activități ca: inves
tiții necentralizate (pentru străzi, 
și construcții) întreținerea par
curilor, sistematizarea pieții, în
treținerea străzilor, iluminat pu
blic etc.

Se preevaizeazA imdemizare-a 
străzii Vitoș GaoriM fdrtă la 
spitolnl nou, inclusiv racordul 
spre stadionul sportiv „Minorul", 

g sistematizarea pieței, asfaltări de

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 o 
8 
8 
8g trotuare pc străzile Tttdor Vladi- g mirexcu. Gh. Gheorghiu-Dej, Ga
ft lea Vedeau și I. t'. Stalin, im- g prejmutrea cu garduri prefabrica. ;gi4r a parcurilor și alte lucrări, X O serie de lucrări planificate o &u fost făcute. Astfel, s-au exe. 
„ cutat lucrări de împrejmuire cu I? garduri prefabricate în valoare 
° de 53.451 lei. S-aii cumpărat și 
° sădit plante și arbuști ornamen- 
ștali în valoare de 10.181 lei. S-a 

îmbunătățit de asemenea ilumi
natul public.

Sub îndrumarea comitetului o- 
rășenesc de partid și cu sprijinul 
întreprinderilor, de la începutul 
anului și pînă la 20 'mai, la ac
țiunile de înfrumusețare a ora
șului au participat peste 22.000 
de oameni ai muncii care au 
prestat 89.733 ore de muncă vo
luntară. In 
acțiuni s-au 
lări, săpături, o parcuri, realizîndu-se g nomie de 237.635 lei. O contribu. 8 țic însemnată în această direcție g au adus-o deputății Stoica Tăna- »00 4X000004000040 oo oooo co oo oo oo o
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se, Mihăiasa Gheorghe, Guia 
Paula, Doțu Avram, Bilahorca 
Ana și alții care au mobilizat pe 
cetățeni la activități patriotice.

Realizările obținute pînă în 
prezent sînt bune. Totuși mem
brii Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului Lupeni 
au scos în evidență o serie de 
lipsuri în activitatea secției de 
gospodărie.

Astfel, tov. G'ttb Ludovic a 
arătat că din lipsa de documenta
ții modernizarea străzii Vitoș Ga
vrila, asfaltarea pieții și alte lu
crări vor fi începute cu înttr- 
zlere.

Din discuțiile purtate, a reieșit 
de asemenea că unele lucrări 
executate de I.L.L. Lupeni tre
buie recepționate cu mai mult 
spirit de răspundere de secția de 
gospodărie, ele fiind uneori de 
calitate necorespunzătoare.-

A rezultat și faptul că l.C.O. Lu
peni neglijează iluminatul stră
zii Tudor Vladimtrescu, trebuie 
acordată o atenție mai mari car
tierelor mărginașe a căror cură
țenie lasă de dorit. Mai sînt unii 
eetățeni care depozitează cenușa 
și gunoiul în puncte neper mise, 
fără a fi trași la răspundere. 6 

Față de posibilitățile existen
te numărul cetățenilor care par
ticipă la activitatea voluntară de 
înfrumusețare a orașului este în
că mic. In cadrul razei sale de 
activitcde, deputatul de circums
cripție, trebuie să explice fiecă
rui alegător că a înfrumuseța lo
calitatea unde trăiește este o da
torie patriotică. In atenția Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Lupeni trebuie să 
stea, reorganizarea comisiei gos
podărești care în momentul de 
față este descompletată. Acest 
lucru va îmbunătăți activitatea 
secției de gospodărire a orașului, 
va face ca Lupeniul să devină tot 
mai frumos.

A. NICH1FOREL
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Un loc nepotrivit pentru cantină
Intre blocurile ce s-au dat în 

folosință la Paroșeni se află și 
Hocul G în, care locuiesc fami
liile muncitorilor ce lucrează la 
uzină în tură.

Acești locatari au un necaz care 
nu este luat în seamă de condu
cerea administrativă a termocen
tralei. In clădirea lor, pe scara 
A apartamentul 2 a fost plasată 
cantina celor necăsătorită Nu ar 
fi nimic deosebit dacă tinerii care 
servesc masa la această cantină 
ar fi disciplinați și ar respecta 
orele de odihnă a locatarilor. 
Cum însă acest lucru lasă de do
rit, s-au ivit și necazurile. Orele 
de funcționare a cantinei sînt în

tre 5 dimineața și 12 noaptea. 
Din cauza gălăgiei, uși trîntite 
etc. muncitorii care vin obosiți 
de la lucru stau în apartamentele 
lor fără să se poată odihni. Zgo
motul străbate chiar pînă la cele 
mai îndepărtate camere ale clădi
rii. Unii locatari se scoală noap
tea din somn pentru a ruga per
sonalul cantinei să facă ordine și 
liniște, însă acesta nu face nimic, 
spunînd că... e doar cantină.

Este de dorit ca administrația i 
termocentralei să ia măsurile ne- I 
cesare pentru înlăturarea acestui 
neajuns.

PETRU DRAGAN 
corespondent

HORA TITANILOR
de ELENA MĂTASE

In cartea care evocă viața Uzi
nelor „Steagul roșu“ de la Ora
șul Stalin, autoarea a folosit cele 
mai felurite procedee care stau 
la îndemîna reporterului și poves
titorului. De la descrierea acti
vității trepidante care stăplnește 
halele, făcută uneori cn autenti
că emoție poetică, se trece ia vi
zitarea familiei unui muncitor, la 
realizarea unor crîmpeie de 
viată zguduitoare, la prezen
tarea rolului uriaș al comu
niștilor și utemiștilor, nu nu
mai în bunul mers al producției, 
dar — mai ales — în educarea 
oamenilor, in creșterea cadrelor 
tinere, în cîștigarea pentru socie
tate a unor oameni, puși în grea 
primejdie de rînduieli și moravuri 
vechi.

TARA LUI SANNIKOV
de V. A. OBRUCEV

Romanul știintifico-fantastic 
„Țara lui Sannikov" al scriitoru
lui V. A. Obrucev redă expediția 
unui grup de cercetători pe întin
sul Oceanului înghețat de Nord, 
în căutarea unei mari întinderi 
de pămînt, presupusă ca existen
tă, cunoscută sub numele de 
„Țara lui Sannikov". După o 
călătorie lungă și plină de pri
mejdii exploratorii găsesc Intr-a
devăr acest pămînt cu climă dulce 
în mijlocul ghețarilor, care a păs
trat formele geologice, flora și 
fauna erei quaternare.

REVEDERE
de LUCA REMUS

Volumul cuprinde schițe și po
vestiri inedite și publicate, axate 
pe tema procesului de transfor
mare socialistă a satului. Autorul 
surprinde diferite aspecte : bună
starea gospodăriei colective; pro
cesul muncii de atragere a unui 
mijlocaș în gospodăria colecti
vă; schimbarea vechii mentalități 
mercantile a bătrînilor care-și 
căsătoreau copiii după zestrea a- 
dusă; conștiința proprietății co
lective care naște eroismul în 
muncă etc. pătrunderea sportu
lui la sate. „Cămașa de mire" — 
povestirea cea mai mare din vo
lum — este axată pe tema rezol
vării problemei naționale în re
gimul democrat-popular.
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Uzine mari și școli încăpătoare,
Mai mult cărbune și mai mult metal,
Bogate holde legănate-n soare
Și-orașe cu palate de cristal...
Păduri de sonde, freamăt de lumină,.,
Și-al muncii clocot de putere plin...
Toate-npjetesc în zarea cea senină
Mărețul cînt al anilor ce vin.
Partidul prin victorii ne conduce
Spre zările Comunei purpurii...
Și clipa, bucuria ne-o aduce... 
iar implinirHe-s, uriașe — mii!

S. RADULESCU
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Vești de la școlile din Lupeni
In sprijinul elevilor

Avînd în vedere că mai sînt 
cîteva zile pînă la terminarea 
anului școlar, la toate școlile 
din Lupeni s-au organizat cursuri 
de pregătire pentru elevi.

Astfel, școala medie preconi
zează cursuri de pregătire cu un 
număr de 50 elevi care se vor 
prezenta la examenul de admi
tere în clasa VlII-a curs seral.

Tovarășul profesor Caceu loa- 
chim va ține meditații la mate
matică cu elevii casei a VII-a. 
Cu elevii din clasa a XI se or
ganizează zilnic meditații și 
consultații la matematică cu 
prof. Goja loan, la fizică cu prof. 
Stoica loan, la chimie cu prof. 
Jerca Viorica, iar în zilele de 
sîmbătă, la istorie, cu prof. 
Rusu Maria.

Paralel cu pregătirea pentru 
examene cu elevii claselor a 
VlII-a și a IX-a se face și prac
tica în producție la atelierul e- 
lectromecanic al minei Lupeni, 
sub conducerea ing. Hercic Fran
ci sc.

In cinstea Congresului al Ill- 
lea ăl partidului, elevii și-au luat 
angajamentul să încheie anul 
școlar cu cele mai frumoase re
zultate. De asemenea profesorii 
în cadrul ședințelor de cerc pe
dagogic s-au angajat să-și in
tensifice eforturile pentru a pre
găti cît mai bine pe elevi.

Acțiuni patriotice
Elevii școlilor din Lupeni s-au 

angajat să îndeplinească diferi
te acțiuni obștești ca împăduri
re, strîngerea de fier vechi, lu
crări de înfrumusețare a ora
șului etc.

Astfel, elevii claselor a VlII-a 
și a Xl-a de la școala medie 
însoțiți de tov. prof. Goja Ioan 
și Caragut Sergiu s-au deplasat

la Uricani pentru împădurirea 
muntelui „Valea Vacii". Au 
participat și tehnicienii ocolului 
silvic Lupeni, care au făcut un 
instructaj cu elevii, au împărțit 
elevii pe grupe, după care a ur
mat plantarea puieților. Cu a- 
cest prilej, elevii școlii medii au 
plantat un număr de 5000 de 
puieți de conifere.

Elevii care s-au evidențiat în 
această muncă sînt: Ardeleanu 
Augustin, Lupașcu Mariana, 
Bonta Maria, Filip Ioan, Iosi- 
vescu Aurel și Varga Gustav.

★

Sub îndrumarea organizației 
U.T.M., elevii școlilor din Lu
peni au predat depozitului l.C.M. 
fierul vechi adunat prin acțiuni 
voluntare. Astfel școala medie a 
predat cantitatea de 3000 kg.. 
Școala de 7 ani nr. 1, cantitatea 
de 5000 kg., Școala de 7 ani nr. 
2 cantitatea de 4000 kg.

Acțiunea de colectare a fieru
lui vechi continuă cu mult en
tuziasm.

*

Pentru înfrumusețarea orașu
lui Lupeni elevii școlii medii au 
plantat puieți ornamentali pe 
marginea străzii Gh. Gheorghiu- 
Dej pe o porțiune de 300 m. In 
această acțiune s-au evidențiat 
elevii Avramescu Ovidiu, Suciu 
Mircea și muRi alții.

De asemenea cu concursul e- ; 
chipei de volei s-a amenajat în 
curtea școlii medii din Lupenî 
un teren de volei. Acțiunea de 
înfrumusețare a orașului conti
nuă prin amenajarea parcurilor 
și îngrijirea zonelor verzi.

EMIL TET1LEANU 
corespondent

Din activitatea clubului minier din Lonea
La realizarea sarcinilor de 

plan în afara muncii directe în 
producție, în afara organizării 
întrecerii socialiste, a muncii cu 
inovatorii și a celorlalte activi
tăți, munca culturală de masă 
își aduce contribuția sa prin 
variate forme și mijloace.

Una din formele de bază ale 
activității culturale este munca 
cu cartea. In acest domeniu, 
problemă principală o constituie 
dotarea și împrospătarea fondu
lui de cărți al bibliotecii cu căr
țile cele mai cerute, cu ultimele 
noutăți.

In acest sens clubul muncito
resc din Lonea a avut o preocu
pare deosebită. Aceasta o do
vedesc cele 792 volume cumpăra
te în cursul acestui an. Acest 
lucru a făcut ca numărul citi
torilor să crească cu peste 100 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

In scopul atragerii de noi ci
titori, colectivul bibliotecii a 
folosit și o altă metodă care a 
dat rezultate mulțumitoare; or
ganizarea de biblioteci de casă, 
pe diferite străzi și cartiere ca
re au reușit să atragă în jurul 
lor peste 400 de cititori. Spre e- 
xemplu, biblioteca de casă a că

rei bibliotecară voluntară este 
tov. Mihai Lucretia, care dă do
vadă de o preocupare intensă 
față de răspîndirea cărții, a reu
șit să atragă un număr de 89 
cititori. Cu același elan muncesc 
și alte bibliotecare voluntare 
cum sînt tov. Jancu Maria, Dan- 
ciu Florica și altele.

Printre muncitorii care au 
frecventat cu regularitate biblio
teca clubului putem aminti pe 
tov. Navradi Laurentiu, Mun
tean Rafila, Oancea Valeria, 
Vilan Gheorghe, precum și ti
neri pionieri și elevi ca Mogîl- 
dea Maria, Mistrik Marcela, 
Mîinea Paul și alții.

La atragerea cititorilor către 
bibliotecă au contribuit în mare 
măsură și cele 14 recenzii de 
romane prezentate la club la ca
re au participat 645 cititori.

Organizarea de expoziții de 
cărți în număr de 12 pe diferite 
teme ca : „Forța de nebiruit a 
ideilor lui Leinn", „Operele lui 
Lenin", „învățătură veșnic vie", 
„Tehnica în sprijinul producției" 
și serile literare și de ghicitori 
au fost de asemenea un mijloc 
de atragere a cititorilor.

Frumoasele dimineți de basme 
organizate cu copiii, urmate de 

prezentare de diafilme, a deve
nit o .tradiție în clubul nostru și 
și-au adus pe deplin contribuția 
la educarea tinerei generații. 
Numai în cursul acestui an bi
blioteca a înregistrat 1136 copii 
participant la aceste acțiuni.

Rezultate frumoase au fost 
obținute și în cadrul concursu
lui „Iubiți cartea". De la înce
putul anului și pînă în prezent 
un număr de 92 cititori au pri
mit insigne iar alt 45 așteaptă 
discuțiile finale pentru a primi 
insignele.

Am arătat pînă acum cîteva 
aspecte pozitive din activitatea 
cu cartea. Trebuie să avem în 
vedere însă că mai sînt o se
rie de acțiuni ce se pot între
prinde în scopul de a atrage cît 
mai multi muncitori fruntași pen
tru a deveni cititori permanenți 
ai bibliotecii. Spre exemplu: 
nu a fost folosită metoda de a 
face scurte scrisori adresate mi
nerilor fruntași prin care să li 
se recomande o parte din căr
țile noi apărute în bibliotecă. 
Nu s-au organizat întîlniri între 
cititori vechi și cititori noi la 
care să fie invitați și aRi mun
citori care nu sînt cititori' ai bi
bliotecii. Dacă colectivul acestei 

biblioteci va folosi în activita
tea sa forme cît mai variate în 
munca pu cartea va obține în 
viitor succese și mai frumoase.

★
Ținînd seama de faptul că în 

localitatea Lonea sînt foarte 
mulți iubitori de muzică, comi
tetul de conducere al clubului a 
luat în discuție în una din șe
dințele sale dorința acestora de 
a înființa un cerc muzical.

Aceasta a avut ca rezultat 
înființarea unui cerc de muzică 
pentru acordeon și pian care 
funcționează de la începutul lu
nii mai cu un număr de 40 elevi.

Cu multă răbdare lucrează cu 
elevii cursului de acordeon și 
pian, tov. Dilion Tatiana absol
ventă a Școlii populare de artă 
din Petroșani și tov. prof. Popa 
Gheorghe.

Printre participanții la acest 
curs de pregătire putem eviden
ția pe tov. ing. Berceanu Lucian, 
tov. Enucă Gheorghe — miner— 
elevii Lazăr Septimia, Blaga 
Viorica, Popa Angela și alții ca
re se străduiesc să participe cu 
regularitate și să-și însușească 
cît mai temeinic lecțiile predate.

*
Un eveniment de mare impor

tanță, așteptat de întreg publi

cul din localitatea Lonea, este 
darea în folosință a noii săli de 
spectacole ce se construiește.

Formațiile cultural-artistice 
pregătesc programe frumoase, 
cu repertorii bogate pentru a 
participa la programul festiv ce 
va fi prezentat la inaugurarea 
noii săli.

Spre exemplu corul și-a intro
dus în repertoriu noi bucăți cum 
sînt: „Liliacul", „Negruta",
„Urîtul mă duce în lume" și al
tele.

Orchestra și soliștii de muzi
că populară romînească se pre
gătesc de asemenea să prezinte 
un spectacol dedicat acestui e- 
veniment. La fiecare reoetiție 
poți întîlni pe soliștii Badea 
Florica, Muntean Rafila, Moldo
van Grigore, Timonea Maria și 
Baki Maria repetînd cu multă 
tragere de inimă bucăți ca: 
„Lele, lele, lelișoară", „Măi bă
diță de la miei". „Sus pe mun
tele din Jinâ“, „Pe la noi pe la 
mocani".

In același timp se pregătesc 
și celelalte formații cum sînt for
mația de teatru, fanfara, brigada 
artistică și soliști instrumentiști, 
care abia așteaptă să apară pe 
noua scenă.

DUMITRU OLTEANU 
activist sindical — Lonea



LA MINA URICANI

Succese in 
celui de-al lll-lea
Rezervele interne — 

importantă sursă 
de economii

Intîmpinarea Congresului parti
dului cu realizarea de economii 
cît mai însemnate — iată obiec
tivul principal al colectivului 
sectorului I al minei Uricani. 
Mobilizați de comuniști și spri
jiniți prin măsuri tehnico-orga- 
nizatorice de conducerea secto
rului, minerii acestui sector au 
obținut de la începutul anului 
succese importante în realizarea 
de economii. Angajamentul luat 
de colectivul sectorului de a rea
liza pînă la Congresul partidu
lui 32.000 lei economii a fost 
depășit. Minerii de aici au ob
ținut în cursul primelor patru 
luni din acest an o economie 
de peste 84.000 lei.

In mobilizarea colectivului la 
obținerea acestui succes, un rol 
important îl are munca politică 
desfășurată de agitatori, de toți 
comuniștii din sector. Un aport 
însemnat la lupta pentru econo
mii l-a adus comisia de desco
perire a rezervelor interne. Or
ganizația de partid a luat nu de 
mult în discuția unei a- 
dunări generale munca comisiei 
de descoperire a rezervelor in
terne. Cu acest prilej tov. ing. 
Zăvoianu Nicolae, responsabilul 
comisiei, a prezentat în fața a- 
dunării un referat. Adunarea a 
apreciat ca bună activitatea co
misiei de descoperire a rezer
velor interne și a elaborat noi 
măsjiî corespunzătoare pentru o 
și mai bună valorificare a re
zervelor interne. Pe viitor se 
va intensifica îndeosebi lupta 
pentru reducerea consumului de 
material lemnos.

Mișcarea de inovații 
în discuția 

comitetului de partid

In ultima sa ședință comitetul 
de partid al minei Uricani a 
luat în discuție preocuparea 
inginerilor, tehnicienilor și ino
vatorilor de la mină, pentru a- 
plicarea inovațiilor și raționali-

—=*=—

Un cerc de învățămînt 
rlmas în urmă

La mina Petrila, cercul de stu
diere a istoriei P.M.R. care apar
ține de organizația de bază nr. 11 
a rămas în urmă cu predarea lec
țiilor. Acest lucru se datorește în 
primul rînd biroului organizației 
de bază care nu se ocupă în su
ficientă măsură de mobilizarea 
cursantilor și de tragerea la răs
pundere a celor care lipsesc ne
motivat de la cursuri. In acest 
fel. de multe ori, predarea lec
țiilor se amînă de pe o zi pe alta. 
De exemplu, în ziua dp 19 mai 
a.c. a fost predată lecția a Vi-a, 
dar tovarășii Olenciuc Petru, Mol- 
dovan Martin, Cătan,ă loan. Ho- 
taș Dionisie. Koch Iulius, Radu 
Ioan II și Doca loan au lipsit cu 
toate că au fost anunțați șg par
ticipe la învățămînt. De cp atîta 
lipsă de răspundere din partea a- 
cestor tovarăși față de ridicarea 
nivelului lor politic, față de în
datoririle statutare? Iată o între
bare care trebuie să frămînte pe 
toți membrii biroului organizației 
de bază..

Avem create toate condițiile 
pentru a ne însuși temeinic învă
țătura partidului pentru ca apoi 
să o putem aplica practic. In pri
vința bunel desfășurări a învăță- 
mîntulul de partid nu se poate în
gădui atitudinea de delăsare.

Biroul organizației de bază are 
datoria să își îndrepte atenția 
asupra acestui lucru. Astfel frec
vența la învățămînt va fi îmbu
nătățită, graficul zilelor de în
vățămînt va fi respectat iar mem
bri și candidații de partid vor a- 
cumula noi și noi cunoștințe.

1OAN CIUR
4 , corespondent

1

a- 
de 

șef 
a

la

intlmpinarea 
Congres al P. M. R.

zărilor, pentru introducerea mi
cii mecanizări. Referatul pe 
ceasta temă a fost prezentat 
tov. Chira Aurel, inginerul 
al exploatării. Din referat 
reieșit, printre altele, că de
începutul anului la mina Uri
cani au fost prezentate la cabi
netul tehnic 17 propuneri de 
inovații, dintre care 9 au fost 
deja aplicate. Pentru a îmbună
tăți mișcarea de inovații, comi
tetul de partid a hotărît ca pe 
viilor cabinetul tehnic să-și lăr
gească activitatea, să se forme
ze colective care să studieze pro
punerile făcute de muncitori și 
tehnicieni pentru îmbunătățirea 
procesului tehnologic al produc
ției. In măsurile elaborate se 
mar prevede pregătirea și ține
rea de conferințe tehnice și ști
ințifice pentru ridicarea pregăti
rii profesionale a muncitorilor. 
Cabinetului tehnic i s-a indicat 
ca împreună cu inginerii și teh
nicienii minei, să studieze in
troducerea armăturilor metalice 
în stratele 8—9, precum și re
ducerea consumului de exploziv 
și altele.

de întărițea

colectivului,

Cresc rîndurile 
organizației de bază

Preocupîndu-se 
continuă a rolului său de con
ducător politic al 
organizația de partid din cadrul 
sectorului II al minei Uricani a- 
cordă o deosebită atenție mun
cii de primire în partid. Aceas
tă organizație de bază s-a mărit 
de la începutul anului cu 20 
membri de partid primiți din 
rîndul celor mai înaintați mun
citori. Biroul organizației de ba
ză se preocupă 
tivizarea noilor 
tid. Tovarășilor 
xandru. Coman

totodată de ac- 
membri de par- 

Drăgșanu Ale-
Vasile, Mînzat 

loan. Chiriac Constantin, recent 
primiți în - partid, li s-a trasat’ 
sarcina de a fi agitatori* 1. Aju
tați de comuniști cu experiență, 
noii membri de partid au deve
nit adevărați 
lectivului în 
nerea de noi 
productivității 
zarea de economii. Brigăzile în 
cadrul cărora lucrează agitatorii 
Drăgșanu Alexandru, Coman 
Vasile, Mînzat loan și Chiriac 
Constantin obțin 
moașe realizări în 
ductivității muncii 
prețului de cost.

ritate la învățămînt, la ajutat 
să-și planifice timpul pentru Ștu- 
diu. s-a interesat de modul în 
care participă la discuții in, cadrul 
convorbirilor în cerc. Astfel, în 
perioada stagiului de candidatură 
el a făcut progrese însemnate în 
ridicarea nivelului său politic- și 
acest luoru se poate spune și des
pre alți tovarăși.

Deunăzi, la sediul comitetului 
de partid tov. Nagy discuta cu 
ceilalți membri ai biroului despre 
ceea ce mai trebuie făcut pentru 
ridicarea la un nivel și mai înalt 
a muncii de educare a candidati- 
lor. S-au stabilit teme de confe
rințe ce se vor ține în fața candi
daților, s-a hotărît să li se dea. 
acum, în preajma închiderii anu
lui școlar al învățămîntul! ii de 
partid, un ajutor și mai susținut 
pentru a se prezenta bine pregă
tiți la convorbirile recapitulative 
S-a stabilit să se revizuiască sar
cinile repartizate candidaților de 
partid, astfel ca, alături de co
muniști, candidații să participe, 
efectiv la ridicarea nivelului mun
cii organizației de bază, la ridi 
carea rolului ei de corudncător po 
Iftic al sectorului, sp’e a obține 
noi și importante succese In cins
tea celui de-al ÎTI-lea Congres 
al partidului.

Chiriac Constantin, de pildă, a 
atins o 
tone pe 
de cost 
cărbune.

Preocupare susținută pentru educarea 
candidafiior de partid

însufletitori ai co- 
lupta pentru obți- 
sticcese în sporirea 

muncii și reali-

cele mai fru- 
sporirea pro- 
și reducerea 
Brigada tov.

productivitate de 7,35 
post și a redus prețul 
cu 0,80 lei pe tona de

(Urmare din pag. l-a)

celor mai buni mineri, muncitori 
și maiștri.

In munca de primire, organi
zația de bază în. frunte cu biroul 
ei pune itn deosebit accent pe 
educarea celor primți, pe forma
rea lor ca membrii de partid că
liți. Edificator în această direcție 
este faptul că dintre cei 6 noi 
membri de partid, 3 au fost pri
miți in rîndul comuniștilor cu 
stagiul de candidat redus. Printre 
aceștia se numără tovarășii Mus
ta Alexandru, care conduce o bri
gadă de mineri de pregătiri. Ex
periența a dovedit că sarcina con
cretă constituie un mijloc eficace 
de educare a viitorului membru 
de partid și tovarășului Musta — 
ca de altfel tuturor candidaților —• 
biroul i-a repartizat sarcini con
crete. La propunerea biroului or
ganizației de bază, brigăzii con
duse de tov. Musta i-a fost repar
tizată o lucrare de pregătiri ur
gentă, a cărei efectuare la timp 
necesita o viteză de înaintare spo
rită. Minerul Musta a dovedit că 
este un luptător de frunte pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice.
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STRĂZI TARA NUME
In anii puterii populare, ora

șul Petroșani a cunoscut o im
portantă dezvoltare. Aici s-au 
construit noi cartiere și diferi
te așezăminte social-culturale. 
Dezvoltarea se poate vedea și 
prin faptul că au apărut străzi 
noi, care nu existau înainte: 
strada Gh. Dimitrov, strada 
Institutului, strada Al. Staha
nov și altele.

Anul acesta, constructorii din 
Petroșani creează alte două 
străzi noi. In prezent, pe aces
te străzi nu locuiește nimeni, 
ele freamătă numai de mulți
mea constructorilor. Dar, noile 
blocuri de pe aceste străzi în 
formare se ridică continuu și 
încă în anul curent ele își vor 
primi locatarii.

PERSPECTIVE MĂREȚE
(Urmare din pag. l-a)

tia 
cu

de fire artificiale să crească 
350 tone.

— Proiectul de Directive pre
vede ca blocurile de locuințe să 
se predea în circa 4—5 luni de 
la atacarea lor — a spus tov. 
Cerbu Nîcolae, directorul filialei 
Băncii de investiții. Or, în Va
lea Jiului sînt cazuri cînd blo
curile se predau după 18 luni de 
la începerea lucrărilor, ceea ce 
scumpește costul lor prin chel
tuielile indirecte care se fac. De 
asemenea sînt în Valea Jiului 
multe obiective industriale ne
terminate, începute cu ani >n 
urmă.

Este necesar ca această situa
ție să fie examinată eu toată 
seriozitatea și să se ia măsuri 
pentru accelerarea lucrărilor de 
construcții.

In cadrul plenarei au tăcut 
propuneri tov. Szuder Wiliam, 
director general al C.C.V.J., Mi- 
lițescu Gheorghe, directorul Ter
mocentralei Paroșeni, Panfilie 
Gheorghe, șeful Secției de învă- 
țămînt și cultură a Sfatului popu
lar raional. Tov. Szuder Wiliam 
a propus, în scopul reducerii

La sectorul III al minei Vul
can pînă nu de mult brigada 
condusă de Biro Emeric lucra 
cu rezultate slabe într-un abataj 
cameră. Aceasta din cauză că o- 
dată cu adîncirea exploatării, 
presiunea se manifesta din plin 
creind condiții grele de muncă. 
In plus abatajul consuma o 
mare cantitate de lemn necesa
ră rearmărilor în preabataj.

Conducerea minei și a secto
rului III, analizînd situația 
creată, a luat măsuri de a in
troduce odată cu schimbarea 
metodei de exploatare, armarea

In fiecare zi s-a realizat o înain
tare de 5 m. ceea ce corespunde 
cu avansarea de peste 100 m. lu
nar, și aceasta fără pușcare, nu
mai din ciocanul de abataj. Dar 
tovarășul Musta putea fi întîlnit 
nu numai la mină, ci vizitînd a- 
casă pe cei bolnavi, ocupîndu-se 
de repartizarea biletelor de băi 
sau pregătind consfăturile de pro
ducție ca ele să-și atingă scopul. 
Face parte din comitetul secției 
sindicale și se numără printre cei 
mai activi din comitet. Apreciin- 
du-i munca, biroul organizației de 
bază a propus adunării generale 
primirea lui în rîndul membrilor 
de partid cu stagiul de candidat 
redus.

Tot cu stagiul de candidat re
dus a fost primit în rîndul mem
brilor de partid și tovarășul Ba- 
lint Adalbert, miner șef de briga
dă de înaintări. Ajutat de comu
niștii Tomșa Octavian, Popa loan 
el a format din brigada lui un co
lectiv fruntaș. Brigada pe care o 
conduce, ridicîndu-și necontenit 
nivelul de calificare, a reușit să 
stăpînească tehnica armării gale
riilor cu ancore, economisind ast
fel cantități însemnate de tnate-

♦ 
♦ 

••• •

Una din noile străzi — din ♦ 
cartierul Livezeni — va caprin- J 
de 35 de blocuri mici cu un ț 
etaj și 4 apartamente frecare. ♦ 
Pînă acum brigăzile construe-« 
torilor Kinai loan, Froșt Ște- * 
fan, Mosberger Francisc, Po- ♦ 
pescu Gh. și altele sprijinite de ♦ 
maistrul Nagy Ioan au terml- « 
nat complet cinci blocuri, ur- ♦ 
mînd ca pînă la Congresul al * 
Hl-lea al partidului să mai dea ♦ 
în folosință încă 4 blocuri noi. ♦ 
A doua stradă nouă, aflată a- * 
cum în construcție, va cuprinde ♦ 

încălzire ♦ 7 blocuri noi avînd 
centrală. Anul viitor pe acea ♦ 
stradă se vor construi 
blocuri mari.

încă trei ♦
♦ 
«

consumului de lemn de mină și 
al ieftinirii susținerii metalice, 
să se creeze o întreprindere spe
cializată în construcția de armă
turi metalice miniere. Tov. Mi- 
lițescu Gheorghe a propus ca 
din anul viitor la Paroșeni să 
înceapă construirea unor obiec
tive care nu necesită import de 
utilaje, cum sînt turnul nr. 4 
de răcire, al doilea coș de fum, 
să se termine stația de descăr
care a cărbunelui, iar celelalte 
lucrări de mărire a capacității 
termocentralei să fie terminate 
Tn 1963, pentru a se putea pre
lua întreaga cantitate de mixte 
rezultate de la preparațiile din- 
Valea Jiului. Tov. Panfilie Ghe
orghe a propus înființarea de 
școli internat.

Luînd cuvîntul la concluzii, 
tovarășul Barna Ioan a dat in
dicații organizațiilor de partid 
și de masă asupra felului cum\ 
trebuie făcută dezbaterea pro
iectului Directivelor Congresului 
al lll-lea al P.M.R. pentru a fî, 
cunoscut de toți oamenii muncii 
și pentru a da un nou avînt în
trecerii socialiste în cinstea Con
gresului partidului.

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

Ajutop tehnic competent
metalică cu stîlpi T.H. pe consi
derentul că prin aceasta va creș
te productivitatea muncii în a- 
bataj, vor fi create condiții bune 
de muncă brigăzii și va scade 
mult consumul de lemn pe între
gul sector.

Acum în abataj se armează 
cu stîlpi T.H., cărbunele se ex
trage frontal. Brigada lui Biro 
Emeric a recuperat rămînerea în 
urmă, după două decade din mai 
avînd un însemnat spor de pro
ducție.

U. CRISTEA 
corespondent I

rial lemnos. Cu stagiul de candi
dat redus a fost primit de ase
menea in partid maistrul miner 
Brunea Petru, care la îndrumarea 
biroului organizației de bază mun
cește cu multă pricepere pentru 
studierea și generalizarea expe
rienței pozitive a brigăzilor frun
tașe, pentru sprijinirea brigăzilor 
în învingerea greutăților. Cu ma
re grijă s-a ocupat biroul de edu
carea celorlalți candidați, între 
care tov. Florea Constantin, Ga- 
vriș Iosif, care s-au pregătit te
meinic în vederea primirii loi în 
rîndul membrilor de partid.

In pregătirea politicc-ideologi- 
că a membrilor și candidaților de 
partid, biroul a pus un accent 
pe modul în care aceștia patiicipă 
la învățămîntul de partid. Toți 
candidații de partid au avut, în 
acest an școlar, o frecvență bună 
la ședințele de învățămînt ale cer
curilor în care au fost încadrați. 
Cînd a fost primit în rîndul can
didaților, tovarășul Mijaș Teodor 
avea puține cunoștințe politico- 
ideologice. De el s-a ocupat în
deaproape însuși secretarul orga
nizației de bază, tov. Nagy. L-a 
îndrumat să participe cu regula-
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ANUNȚ
Conducătorii de întreprin

deri și instituții sînt rugați 
a trimite Ia Secția, Comer
cială a Sfatului popular ra
ional, gestionarii de tichete 
de combustibil cu declara
țiile ridicate spre a fi veri
ficate și clasate pe străzi.

Întreprinderile și institu
țiile care nu au ridicat de
clarațiile sînt anunțate pe 
această cale că se eliberea
ză declarații pentru obține
rea tichetelor de combustibil 
pe anii 1961 — 1962 numai 
pînă pe ziua de 10 iunie 
a. c. După această dată nu 
se mal eliberează declarații.

I 
IPentru sezonul 

de primăvară și vară, 

O.C.L. Produse 
Industriale 
Petroșani, 

pus in vînzare prin

Ș»

a
toate magazinele de țe 
saturi, un bogat 

variat sortiment de

imprimeuri 
din țesături 

de bumbac 
și mătase 

Vizitați magazinele de 
textile ale O. C. L. Pro

duse Industriale.

JiuluiIc

Oamenl ai muncii 
din Valea

I T I Ț

STEAGUL ROȘU I»

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente

- TRIMESTRIALE 
și SEMESTRIALE 

Primesc abonamente
DIFUZ0R1I VOLUIÎTARI 

din întreprinderi 
și instituții 

FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.
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Sesiunea 
a Consiliului

specială 
de Securitate

NEW YORK 28 (Agerpres). 
TASS anunță :

In seara de 27 mai Consiliul 
de Securitate a încheiat exami
narea problemei proiectului de 
rezoluție a celor patru țări, ca
re, după cum se știe, a apărut 
pe ordinea de zi a Consiliului 
în urma discutării de către 
Consiliu a problemei acțiunilor 
agresive ale S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice. Acest proiect 
de rezoluție prezentat de dele
gațiile Argentinei, Tunisiei, Cey
lonului și Ecuadorului a fost as
pru criticat de reprezentanți ai 
U.R.S.S. și Poloniei care au 
subliniat caracterul lui neeficient 
și confuz. In același timp dele
gația sovietică a prezentat o se
rie de amendamente de natură 
că îmbunătățească substanțial 

proiectului.
acestei critici autorii 
de rezoluție au fost 
introducă în ultimul 
proiectul inițial două

să 
conținutul

în urma 
proiectului 
nevoiți să 
moment în 
amendamente care concretizează 
apelurile pe care Consiliul de 
Securitate le adresează tuturor 
statelor. In noua redactare Ia 
punctul 2 al rezoluției se spune 
că Consiliul de Securitate „chea
mă toate guvernele statelor-

membre să se abțină de la fo
losirea forței sau de la amenin
țarea cu forța în relațiile lor 
internaționale, să-și respecte re
ciproc suveranitatea, integrita
tea teritorială și independența 
politică și să se abțină de la 
orice acțiuni care ar putea mări 
încordarea"

Punctul 3 al rezoluției cuprin
de cererea adresată guvernelor 
respective de a continua efor
turile pentru a obține o rezol
vare constructivă a problemei 
dezarmării generale și tptale în 
condițiile unui control interna
țional eficient și încetarea tutu
ror experiențelor cu armele nu
cleare.

Amendamentele sovietice au 
fost respinse cu 6 voturi (S.U.A., 
Anglia, Franța, Italia, Argenti
na și ceankaișistul). In favoarea 
ei' au votat reprezentanții 
U R.S.S. și Poloniei. Delegații 
Ceylonului, Tunisiei și Ecuado
rului s-au abținut de la vot. A' 
fost pus apoi la vot proiectul 
de rezoluție modificat al celor 
patru țări. El a fost sprijinit de 
9 delegații. Reprezentanții 
U.R.S.S. și Republicii Populare 
Polone s-au abținut de la vot.

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

Evenimentele din Turcia
ISTANBUL 28 (Ageirpres)
La 27 mai generalul de arma

tă Geinal Gursel, președintele 
Comitetului unității naționale și 
comandantul suprem al forțelor 
armate ale Turciei, a făcut o de
clarație radiodifuzată. Adresîn- 
du-se poporului, generalul Gursel 
a arătat că el „nu este dictator" 
și că comandamentul militar a 
pus mina pe putere în scopul ins
taurării unor rînduieli democra
tice în țară. Gemal Gursel și-a 
exprimat speranța că poporul îl 
va susține.

(Agerpres)
anunță coresponden-

NEW YORK 28 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Ziarul „New York Times" pu
blică o telegramă a coresponden
tului său din Londra în care se 
arată, potrivit unor știri primite, 
din Paris și Ankara, că ambasa
dorul S.U.A. în Turcia, Warren, 
a fost informat de către Comite
tul unității naționale din Turcia 
asupra loviturii de stat în dimi
neața zilei de 27 mai. Comitetul 
l-a asigurat pe ambasador că 10 
vitura de stat nu este îndreptată 
împotriva aliaților Turciei.

PARIS 28
După cum 

tul agenției France Presse, postul 
de radio Ankara a transmis co
municatul Comitetului unității 
naționale în care se arată că Med- 
jilisul turc a fost dizolvat și că 
toate adunările politice sînt 
terzise.

in-

• MOSCOVA. La Dubna își 
continuă lucrările cea de a S-a 
sesiune a Consiliului științific al 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare la care iau parte fizicieni 
de seamă din țările socialiste. La 
26 mai Consiliul științific a as
cultat o comunicare a lui Vasili 
Mahnev, reprezentant al Comite
tului de stat pentru folosirea e- 
nergiei atomice de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. cu 
privire la planul de măsuri pentru 
realizarea colaborării internațio
nale multilaterale în domeniul fo
losirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

• MOSCOVA. In după-amiaza 
de 27 mai Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a primit în cabinetul 
său de lucru din Kremlin delega
ția grupului parlamentar al Aus
triei condusă de Leopold Figl, 
președintele Consiliului național 
austriac.

• BUDAPESTA. La 27 mai s-a 
deschis la Budapesta cel de-al 
Il-lea Congres al Frontului Popu
lar Patriotic (F.P.P.) din Unga
ria. Congresul va discuta activita
tea Frontului Popular Patriotic șt 
îi va trasa noi sarcini. La deschi
derea Congresului au fost de față 
Janos Kâdăr, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și alți conducă
tori ai partidului și guvernului.

Vizita premierului Ciu En-lai 
în R P. ~

ULAN BATOR 28 (Agerpres)
La 28 mai, în Casa guvernu

lui din R. P. Mongolă au avut 
loc tratative între Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze și J. Țedenbal, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole.

Tratativele s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă și priete
nească.

★
ULAN BATOR 28 (Agerpres) 
După cum transmite cores-

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

Mongola
pondentul din Ulan Bator al a- 
genției China Nouă, la 28 mai 
Cen I, locțiitor al premierului 
a făcut o vizită lui J. Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole.

★
ULAN BATOR 28 (Agerpres) 

TASS anunță :
La 27 mai, J. Țedenbal, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, a oferit un 
prînz în cinstea premierului Ciu 
En-lai care se află la Ulan Ba- 
tor.

Existența mizeră a copiilor care lucrează 
în agricultura S. U. A.

NEW YORK 28 (Agerpres)
Cel peste o jumătate de milion 

de copii care muncesc în agricul
tura americană continuă să ducă 
o existență mizeră. Relatările pre
sei arată că și anul acesta este 
puțin probabil că va fi adoptată 
o lege care să prevadă majorarea 
salariilor lor, lărgirea posibilită
ților de învățămînt și îmbunată 
țirea asistenței.

Congresman! i americani nu sînt 
impresionați de faptul că acești 
copii sînt supuși celei mai orunte 
exploatări, că vor suferi și pe 
viitor de foame mergînd desculți 
și trăind în cocioabe care, potri
vit declarației unul reprezentant 
al autorităților unul stat din 
S.U.A., sînt atît de îngrozitoare 
îneît „vicepreședintele Nixon nu 
s-ar hotărî să-și adăpostească a 
colo nici clinele".

Muncitorii agricoli din sudul țării 
sînt în special copii din familiile 
mexicane și de negri, deși uneori 
printre ei se întîlnesc indieni și 
albi. Ei sînt nevoiți să muncească 
pentru că salariul părinților nu 
ajunge pentru întreținerea fami
liei. „O mare parte din an o pe
trec pe drumuri departe de casa 
lor atunci cînd o au", a declarat

senatorul democrat Harrison Wil
liams, care a studiat condițiile de 
viață ale muncitorilor agricoli.

Acești copii sînt „de două cri 
nenorociți", a declarat în comisia 
senatorială d-na Eleanor Roosvelt, 
deoarece ei nu au posibilitatea să 
frecventeze școlile și trebuie să 
se istovească muncind.

După cum a subliniat ziarul 
„Washington Post and Times" 
pentru muncitorii agricoli și co
piii lor sînt caracteristici condi
țiile în care se află familia ne
grului T. Macnul. El „trăiește în
tr-o cocioabă murdară pe litora
lul de est împreună cu soția sa 
gravidă și 5 copii. Tot avutul fa
miliei îl formează 3 paturi, o pli
tă cu două ochiuri și gîndul chi
nuitor, unde să facă rost de doi 
dolari".

------- . # 4    = 

NOI CUTREMURE ÎN CHILE
SANTIAGO 28 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

de presă, Institutul seismologie 
al Universității din Chile a a- 
nunțat că în sudul țării s-au în
registrat alte două cutremure, 
ambele de gradul 6. In unele re
giuni ale țării cutremurele s-au 
repetat din 10 în 10 minute.

Agenția Reuter relatează că 
„valurile gigantice de apă, cau
zate de cutremure, care au nă
vălit asupra coastei de sud, și 
violentele erupții vulcanice au 
pricinuit moartea a circa 6000 
de oameni, au lăsat fără adă
post alte 2.000.000 de oameni și 
au provocat pierderi imense".

Datorită faptului că seismogra
fele încă mai continuă să înre
gistreze noi cutremure de inten
sități diferite și că numai într-o

singură zi s-au semnalat 30 de 
cutremure, geologii chilieni sub
liniază că „cutremurele și erup
țiile vulcanilor vor continua încă 
o lună sau două".

★
MOSCOVA 28 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că cu

tremurele din Chile au provocat 
creșterea și scăderea nivelului 
mării în apropiere de peninsula 
Kamciatka. Intr-o serie de locuri 
marea s-a retras cu 100 și chiar 
cu 300 de metri. In istoria aces
tei peninsule nu s-au înregis
trat pînă acum asemenea valuri 
gigantice stîrnite de cutremure.

Datorită măsurilor de securi
tate. relatează în încheiere 
TASS, nu s-au înregistrat vic
time sau pagube.

O

Construirea unei 
în R. D.

BERLIN 28 (Agerpres).
Recent, la Bernburg, regiunea 

Halle, a început construirea ce
lei mai mart și mai modeme 
fabrici de ciment din R. D. Ger
mană. Aceasta va fi terminată 
peste 2 ani și jumătate și va

fabrici de ciment 
Germană
produce anual 850.000 tone de 
ciment Portland. Noua fabrică 
va fi înzestrată cu trei cuptoa
re cu o capacitate zilnică de 850 
tone fiecare, cu cele mai moder
ne mecanisme dirijate, măsurat 
și reglat, cu televiziune indus
trială.

■O—-----Succese ale muncitorilor chinezi
PEKIN 28 (Agerpres)
Agenția China Nouă anunță că 

în Capitala R.P. Chineze sosesc 
mereu noi știri de la diferite în
treprinderi industriale și minier» 
care și-au îndeplinit planul pe 
primul semestru al anului în curs 
înainte de termen. întreprinderile 
miniere din Valea Hopi (provin-

cia Hunhan) și-au îndeplinit sar
cinile de plan cu 50 zile înainte 
de termen. Una din cele mai im
portante oțelării din China, oțe- 
lăria de la Taieh, a fost printre 
primele uzine care au raportat 
despre îndeplinirea sarcinilor de 
plan la producția de fontă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Sir. Gh. Gheorghiu-DeJ ar. 56. Tel.: interurban 322.

Consfătuirea unională 
a specialiștilor 
din agricultură

MOSCOVA 28 (Agerpres) — 
TASS anunță:

La 14 iunie se va deschide la 
Moscova în Palatul Mare al Krem
linului consfătuirea unională a 
specialiștilor din agricultură, la 
care vor fi discutate problemele 
introducerii unor sisteme științi
fice în agricultură și de folosire 
a mașinilor agricole.

Vladimir Stonikov, secreta' 
științific principal al Prezidiului 
Academiei agricole unionale „V. 
I. Lenin", a comunicat unui co
respondent al agenției TASS că la 
consfătuire vor fi invitați 2200 de 
specialiști care participă activ la 
elaborarea și aplicarea unor agro
tehnici diferite in raport cu con
dițiile existente în diferite zone 
ale țării. -----O------IN CURIND

Termocentrala 
de la Opatovice va întră 

în funcțiune
PRAGA 28 (Agerpres)
Recent s-a terminat încercarea 

ultimului turboagregat al termo
centralei de la Opatovice (Gehia 
răsăriteană).

Construirea centralei a fos\ rea
lizată în mai puțin de 4 ani. .imp 
record pentru Cehoslovacia. *' Ea 
va alimenta cu energie electrică 
pesle 30 de centre industriale cu 
o populație de cîte 50.000—60.000 
de locuitori.

Prezențe romînești peste hotare
i BUDAPESTA (Agerpres)
( Tîrgul industrial care se des-
> fășoară în prezent la Budapes- 
Ș ta înregistrează un mare suc-
> ces. Pavilionul R. P. Romine de 
) la tîrg se bucură de un interes 
? deosebit. Acest interes se ma- 
( nifestă în mod deosebit față de 
( aparatele medicale, optice, apa- 
( rate de televiziune, produsele 
) industriei textile și a pielei pre- 
) cum și pentru mașinile de uz 
? casnic expuse în pavilion.
( La 26 mai agenția cotnercia 
0ă a R.P.R. la Budapesta a o- 
< ferit un cocteil la pavilionul 
\ R. P. Romîne la Tîrgul indus- 
) trial de la Budapesta.

I
Coctailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

★
MEXICO (Agerpres).
Revista mexicană „Conferen- 

cia“ a publicat textul conferin
ței „O țară bătrină care înti
nerește" ținută de Manuel Me-

PROGRAM
30

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului. 8,00 Muzică ușoară, 
9,05 Răsună cîntecul nostru pio
nieresc, 9,30 Tinerețea ne e dra
gă, 10,30 Concert de muzică 
distractivă. 11.03 Teatru la mi
crofon : „Alcadele din Zalamea" 
de Calderon de la Barca, 13,30 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
15,20 Muzică populară romîneas- 
că, 16,00 Din viața muzicală a 
orașelor și regiunilor patriei,
17.30 Vreau să știu! 17,50 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură. 19,30 
popoarelor, 20,45 
folclorului nostru, 
ale compozitorilor 
se cu Premiul de 
GRAMUL II. 14,30 Cîntece din 
țări prietene, 16,15 „Partidul 
meu iubit", emisiune de cîntece,
16.30 Vorbește Moscova 1 17,00 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare romînești, 17,30 Sfatul 
medicului, 18,05 Concert de mu-

Din muzica 
Din comoara 
21,30 Lucrări 
noștri distin- 
Stat. PRO-

ciclul de confe- 
de societatea de 
schimburi cultu- 

Autorul

za Andraca în 
rințe organizat 
prietenie și 
rale mexicano-romîne. 
descrie frumusețile patriei noas
tre și realizările poporului ro- 
mîn în anii de democrație popu
lară.

★
PARIS (Agerpres).
Acad. Grigore Moisiu, care se 

află <' '
ța, a ținut __________ __
tematică al Facultății de Știin
țe din Paris o conferință des
pre „Logicile cu mai multe va
lori și aplicațiile lor în tehni
că". Acad. Moisiu a ținut de a- 
semenea sub auspiciile Asocia
ției franceze pentru problemele 
automaticii o conferință despre 
„Funcționarea reală a circuite
lor electrice".

Ascultate cu multă atenție, 
conferințele au fost urmate de 
discuții.

de două săptămîni în Irasn- 
i țintit la seminarul d£ nva-

DE RADIO
mai
zică ușoară din țări prietene, 
19,00 Emisiune literară: „Pa
gini din istoria nouă a patriei*1, 
19,30 Almanah științific, 20,00 
Formații romînești de mu zic' 
ușoară, 21,15 Concert de muzl 
că populară romînească

Radiojurnale și 
știri. Programul 
7.00; 11,00; 13,00 
19,00; 20,00; 22,01 
gramul II 14.0C 
21,00; 23,00.

buletine
I: I

(te 
5,00; 
17.00: 

Pro- 
18,00;

CINEMATOGRAFE
30 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Eriko Carusso; AL. SA- 
HIA: Pe jos spre rai; PETR1- 
LA: Trei fete la timonă; ANI- 
NOASA: Despre Moscova și 
moscoviți; LUPENI : La doi pași 
de graniță; URICANl : Ștren
garii. i

Tiparul: „6 August" — Poligrafie


