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Aproape de îndeplinirea 
angajamentului colectiv

La C.C.V.J. s-a stabilit 
că față de posibilitățile 
minelor și de realizările 
din primele c! ;uă luni, mi
nerii au toate condițiile 
pentru ca la 8 mai să 
raporteze că au extras 
peste plan cel puțin 
65.700 tone de -cărbune 
cocsificabil și energetic. 
In acest sens s-a fixat și 
angajamentul colectiv. Pri
mul trimestru s-a soldat 
după cum se știe cu 
61.085 tone de cărbune 
depășire de plan. La toa
te exploatările se duce a- 
cum lupta pentru îndepli
nirea integrală a angaja
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mentului cu mult înainte 
de termen. După 5 zile 
de muncă din aprilie de
pășirea față de plan Se ri
dică la 62.507 tone d,e- 
cărbune (s-au extras pes
te plan în' aceste cinci zi
le 1422 tone cărbune). Gu 
excepția minei Lonea toa 
te celelalte colective și-au 
depășit sarcinile de plan 
la zi. în frunte sînt mi
nerii de la Petrila care 
au dat deja 911 tone de 
cărbune peste plan, apoi 
cei de la Uricani cu 516 
tone de cărbune perce 
plan ; cei de la Aninoa- 
sa, Lupeni, Vulcan. Sute de tineri din Valea Jiului participă la acțiu

nea patriotică de colectare a fierului vechi. Tinerii 
din sectorul VI Lonea au colectat zilele trecute 
8.000 kg. fier vechi.

1N CLIȘEU ■; Particip a nții la acțiunea de strînge- 
re a fierului vechi, Boghea Traian, lancu Nicolae, 
Manole Sever, Alexandru Nicolae, Ștefan Aurel fi 
alții, după terminarea lucrului.

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

Cărbune cocsificabil mult și ban

Bonificații pentru calitate
De multe luni de zile 

colectivul minei Aninoasa 
obține bonificații mari 
pentcu că alegînd cu grijă 
sterilul din cărbune trimi
te preparației numai pro
ducție de bună calitate, 
in primul trimestru din 
acest an bonificațiile de 
calitate primite de mina 
Aninoasa au contribuit la 
reducaMa prețului de cost 
al producției brute cu cit
ea 3 lei pe tona de căr
bune. Și în primele zile 
din aprilie minerii de la 
Aninoasa au dat cărbune 
mult peste plan și de ca
litate superioară. Cele

mai bine de 12.000 tone 
de cărbune extrase au 
conținut doar 29,1 la su
tă cenușă față de 30,5 la 
sută cît admite norma in
ternă. Aceasta înseamnă 
că din nou colectivul be
neficiază de bonificații e- 
gale cu costul extragerii 
a circa 170 tone de căr
bune. Dintre sgctoarele 
nunei cele mai Bune re
zultate le-au doitfndit în 
aprilie minerii de la sec
toarele I și IV. Minerii de 
la sectorul IV, de exem
plu, și-au întrecut planul 
pe primele 5 zile cu pei- 
te 350 tone de cărbune 
de calitate superioară.

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

patriotică
pectat. Tovarășul Pop A- 
lexandru comandantul bri
găzii de muncă patriotică 
din cadrul sectorului a 
informat biroul organiza
ției de bază U.T.M. că 
brigadierii au reușit să

De la începutul ei, lu
na aprilie se arată a fi 
rodnică pentru minerii de 
la Lupeni. Au trecut 
doar 5 zile de muncă, 
dar pe graficul de între
cere semnul depășirii de 
plan se instaurează in 
dreptul tot mai multor 
sectoare. Frontalișții de 

. la sectorul III au și extras 
pînă acum, 610 tone de 
cărbune peste plan, iar 

' minerii din abatajele ca
meră ale sectoarelor I 
A și-au întrecut planul 
la zi cu 103 tone de căr
bune de bună calitate.

Ceea ce caracterizează 
munca din aceste zile la 

, mina Lupeni este îmbu
nătățirea continuă și sub
stanțială a calității cărbu
nelui livrat. Măsurile lua
te la sectoare în urma 
analizei făcute de comite
tul de partid încep să-și

Acțiune
Tinerii din cadrul or

ganizației de bază a sec
torului XI de la mina Pe 
trila s-au angajat să în- 
tîmpine aniversarea par
tidului cu rezultate de 
seamă în muncă. Ei au

nei Lupeni a avut în me
die un procentaj de cenu
șă cu 0,8 la sută sub nor
mă. Mina beneficiază pî
nă acum de o bonificație 
egală cu valoarea a peste 
160 tone de cărbune coc
sificabil brut. In special 
trebuie scos în evidență 
faptul că la Lupeni se 
alege bine șistul vizibil 
din cărbune. In aceeași 
perioadă sortimentul de 
cărbune blocuri a avut un 
procent mediu de cenușă 
redus față de normă cu 
1,2 la sută. In ziua de 
6 aprilie de exemplu, 
cele 4055 tone de cărbune 
extrase au avut la sorti
mentul blocuri cenușa mai 
scăzută cu 2,7 la sută 
față de norma admisă. 
Este un început promiță
tor pe care colectivul de 
aici trebuie să-l dezvol
te.

hotărit să colecteze 6009 
kg. fier vechi și să pres
teze 250 ore de muncă 
patriotică în alte acțiuni. 
Angajamentul și l-au res-

colecteze 19.000 kg. fier 
vechi și 1000 kg. metalc 
neferoase.

N. ZECHEMJ 
corespondent

arate efectul. In 
perioada 1-6 a- 
prilie cărbune
le extras din a- 
b a t a j e 1 e mi-

(Continuare in pag. 4-a)

Țesătoriilor, fire de mătase de bună calitate !

............... .... ■' - ♦ ♦ ♦♦ ------------

Î Intr-o scrisoare adresată redacției, tov. Hebedean Ioan I, >' 

maistru la secția reparații capitale de la U.R.U.M.P., vorbin-1 
du-ne despre strădania colectivului secției pentru îmbunătățirea 1 

( calității reparațiilor efectuate la utilajul minier, ținea să evi- ■ 
'[ dențieze pe doi muncitori harnici, tovărășii Tefeleș Gheor- 
\ ghe și Bontea Gheorghe. Fotoreporterul nostru i-a surprins pe { 
’» cei doi muncitori în timp ce montau placa superioară la o j 
ji locomotivă cu troley pentru mina Lupeni aflată in faza finală { 
J a reparației capitale. <■

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii 
și inginerii de la Filatura Lupeni 
s-au angajat să obțină rezultate 
însemnate în cadrul marii între
ceri ce se desfășoară în întîmpina
rea glorioasei aniversări a parti
dului. Pe prim plan ei au pus 
problema calității produselor, an- 
gajîndu-se să îmbunătățească calita
tea firelor cu 1 la sută față de 
cea cerută și în același timp să 
depășească planul de producție cu 
18 tone fire, 15 tone sulfură de 
carbon, să reducă deșeurile ad
mise cu două tone și să obțină 
economii în valoare de cel puțin 
250.000 lei peste plan pe anul 
acesta

Aceste angajamente au fost de
falcate pe trimestre și luni în sco
pul urmăririi mai îndeaproape a 
îndeplinirii lor. încă de la înce
putul anului s-au aplicat o serie 
de măsuri menite să asigure în
deplinirea ritmică a planului de 
producție, ridicarea continuă a ca
lității firelor livrate țesătjoriilor 
și îmbunătățirea procesului tehno-" 
logic. Comisiile de recepție âu fost 
reorganizate, din ele făcînd par
te un personal corespunzător, în 
scopul asigurării intrării în fabri
cație a materialelor de calitate ce
rută. In acest sens membrii aces
tor comisii au fost instruiți pe
riodic asupra cunoașterii STAS- 
urilor și condițiilor de recepție. Au 
fost introduse etichete de control

Trzita drâgațni de partid 
și guvernamentale a R. S. Cehoslovace 

In tara
Sîmbătă dimineața delegația de 

partid și guvernamentală a R. S. 
Cehoslovace, condusă de tovară
șul Antonin Novotny, a sosit la 
Galati.

Oaspeții sînt însoțiți de tova
rășii Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., Mihail Florescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Aurel Măinășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe și 
Mihail Hașeganu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Praga.

In gară, o mare pancartă cu 
urarea . „Bine ați venit, oaspeți 
dragi 1“ era încadrată de drape
lele de stat ale celor două țări. 
Alte pancarte cuprindeau lozinci 
în cinstea prieteniei dintre po
poarele romîn și cehoslovac, a 
unității dfe monolit a lagărului 
socialist. Peste tot ghirlande de 
brad, flori, stegulețe.

In întîmpinarea solilor poporu
lui cehoslovac au venit mii de oa
meni ai muncii — constructori 
navali, muncitori portuari, mun
citori de pe șantierele de con
strucții de locuințe, muncitori 
ceferiști, tineri îmbrăcați în cos
tume naționale, pionieri.

Erau prezenți tovarășii Radu 
Dulgheru, membru al C.G. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Galați al P.M.R., 
Nicolae Găneț, președintele Co
mitetului Executiv ăl Sfatului 
popular regional, alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor ob
ștești.

La coborîrea din tren membrii 
delegației și persoanele care îi 
însoțesc au fost salutați cu a- 
plauze îndelungi și urale.

In numele Comitetului regio
nal de partid și al Sfatului popu
lar regional, al oamenilor mun
cii din orașul și regiunea Galati, 
oaspeții au fost salutați de tov. 
Radu Dulgheru.

Sîntem bucuroși că ați sosit 
în regiunea Galați, a spus vor
bitorul, că dv. soli ai poporului 
cehoslovac, veți avea prilejul să 
cunoașteți și aici prietenia fră
țească, tradițională, ce leagă po
poarele noastre în lupta pentru 
cauza comună a socialismului și 
păcii.

Alături de întregul nostru po
por, oamenii muncii din regiu
nea Galați desfășoară în aceste 
zile în uzine, pe șantiere, pe o- 
goare, o muncă plină de entu
ziasm pentru dezvoltarea succe
selor obținute, pînă acum, închi- 
nînd celei de-a 40-a aniversări 
a partidului nostru drag noi și 
însemnate realizări în munca de 
construire a socialismului.

Noi cunoaștem și prețuim mult 
succesele dobîndite de harnicul 
și talentatul popor cehoslovac, 

tipărite la bobinaj pentru asigura
rea controlului calității, pentru e- 
vitării încurcării denierelor etc. 
Tot în trimestrul ce a trecut s-a 
terminat construirea și punerea în 
funcțiune a 4 baterii pentru spă
larea bobinelor de filaj, a fost 
mărită capacitatea de spălare cu 
apă caldă la spălătoria de bobine. 
S-a , terminat operațiunea de de
dublare a producției la cea de-a 
7-a mașină de filaj, lucru ce asi
gură prelucrarea în fire a întregii 
cantități de viscoză. Acestea sînt 
numai o parte din măsurile apli
cate, iar altele la fel de impor
tante urmează a fi introduse în 
curînd.

Efortul întregului colectiv al 
filaturii, măsurile tehnico-organiza- 
torice luate, dezvoltarea întrecerii 
pe profesii au făcut ca lună de 
lună, în primul trimestru al anului, 
indicii de plan să fie îndepliniți 
<i depășiți dobîndindu-sc însem
nate succese în lupta pentru idica- 
rea calității produselor. .

Datorită acestor realizări planul 
de producție pe primul trimestru 
a fost depășit cu peset 1,5 la sută, 
valoarea producției globale cu 2,7 
la sută, iar productivitatea muncii 
planificată s-a depășit cu aproape 
3 la sută. în ce privește calitatea 
s-au obținut de asemenea indici 
superiori celor planificați. La ca
litatea „extra" —superioară — in
dicele planificat a fost depășit cu

noastră
condus cu înțelepciune de parti
dul său comunist, în opera is
torică de construire ă socialis
mului în Cehoslovacia.

СЫаЬогагеа frățească dintre 
țările noastre, ajutorul neprețuit 
pe care îl primim din partea 
marii Uniuni Sovietice, sprijinul 
reciproc internaționalist pe care 
și-l acordă între ele țările lagă
rului socialist aduc o contribu
ție de seamă la întărirea țărilor 
socialiste, la obținerea de succe
se tot mai mari în întrecerea 
pașnică cu capitalismul.

Permiteți-mi, dragi oaspeți, să 
vă urez : „Bine ați venit în mij
locul nostru'1.

In numele delegației R. S. Ce
hoslovace tovarășul Alois Neu
man, președintele Partidului So
cialist din Cehoslovacia și mi
nistrul Justiției, a transmis un 
călduros salut.

Am venit la dv. cu mare bu
curie — a spus vorbitorul — dte- 
oarece prietenia popoarelor repu
blicilor noastre are rădăcini a- 
dînci. In ultimul război priete
nia noastră a fost cimentată prin 
jertfa a zeci de mii de vieți ale 
soldațiior romîni care, alături de 
armatele sovietice, au participat 
la lupta de eliberare a patriei 
noastre de sub jugul fascist. Este 
de aceea firesc că ne bucurăm 
din toată inima, împreună cu dv. 
de succesele pe care le-ați obți
nut în construirea socialismului. 
De realizările dv. ne convingem 
la fiecare pas făcut cu ocazia 
vizitei noastre.

Socialismul victorios a schim
bat din temelii orașul dv. Gala- 
țiul a devenit un mare oraș, cu 
peste o sută de mii de locuitori. 
Au apărut mari șantiere navale. 
Am aflat cu bucurie despre pla
nul dv. de construcție, potrivit 
căruia Galațiul va găzdui pe 
meleagurile lui un mare combi
nat siderurgic. Ge viitor plin de 
perspective !

încă o dată vă mulțumesc pen
tru primirea foarte plăcută pe 
care rie-ați făcut-o. In numele în
tregii delegații, vă doresc sănă
tate și multe succese în construi
rea victorioasă pe mai departe a 
socialismului în frumosul dv. o- 
raș și în întreaga regiune Galați: 

Urările rostite în limba romî- 
nă de tovarășul Alois Neuman 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn și poporul muncitor din ța
ra noastră, pentru prietenia co
mună a celor două popoare, au 
fost subliniate de aplauze înde
lungate și urale.

De la gară, delegația s-a în 
dreptat spre Șantierele Navale 
Galați. . De-a lungul străzilor mii 
de locuitori ai orașului, purtînd 

aproape 1 la sută, la calitatea 
„prima" cu 4,3 la sută, redueîn- 
du-se producția firelor de calitate 
„secundă" cu 4,5 la sută și cea de 
calitate inferioară cu 0,7 la sută 
fapt care a făcut ca procentajul 
global al calității să crească cu 
2,6 procente, caracteristicile meca
nice ale firelor ^torsiune, alungire 
și rezistență) încadrîndu-se în nor
mele prevăzute. în primele două 
luni ale anului economiile obținu
te la prețul de cost sînt în va
loare de 44.000 lei. în același 
timp angajamentele ce revin pe 
primul trimestru au fost îndepli
nite și depășite. S-au dât peste 
plan: 6,3 tone fire, 3,1 tone sulfu
ră de carbon, iar deșeurile admise 
au fost reduse cu 300 de kg.

La obținerea acestor însemnate 
succese un aport de seamă l-a a- 
dus organizația de partid, care a 
mobilizat întregul colectiv în lup
ta pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a obiectivelor de între
cere.

Colectivul Filaturii Lupeni,1 care 
furnizează materie primă pentru 
zeci de țesătorii din țară, .pune un 
accent deosebit pe îmbunătățirea 
calității firelor livrate acestora. 
Muncind și mâi departe cu același 
elan, îmbunătățind în continuu ca
litatea produselor lor, filatorii din 
Lupeni vor raporta în viitor suc
cese și mai mari.

E. ȘTEFAN



STEAGUL RQȘU
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In sălile cinematografelor
trece oamenii 
tot mai mult

muncii 
de a-țt 
de a
au la
biblio-

Snwrerafe pe acest tirlm se 
tocesc și faptului că filmele 
rulat in condiții corespunzătoare, 
personalul acestor cinematografe 
achitindu-se de sarcinile ce i-au

«te* 
au

Programele brigăzilor artistice da agitație, 
strîns legate do problemele de producție
De cîteva luni, brigăzile artis

tice de agitație, împreună cu 
toate formațiile artistice de a- 
matori din Valea Jiului se pre
gătesc Intens pentru cel de-al 
Vî-lea concurs pe țară al forma
țiilor artistice de amatori, in fie
care club din Valea Jiului, in
structorii de dansuri, de brigăzi, 
dirijorii, împreună cu toți artiș
tii amatori au depus eforturi 
deosebite pentru ca la concurs 
să se prezinte cit mai bine.

Conform cerințelor concursu
lui fiecare formație artistică par
ticipantă trebuie să aibă un pro
gram bogat în conținut, strîns 
legat de problemele pe care via
ța le ridica; să se interpreteze 
programele la un nivel artistic 
corespunzător. In mod deosebit 
brigăzilor artistice de agitație 
le revenea sarcina ca in progra
mele lor să cuprindă cele mai 
actuale aspecte din munca mine
rilor, din întrecerea ce se desfă
șoară în cinstea aniversării parti
dului. Conform Directivelor C C. 
al P.M R. pentru stabilirea cri
teriilor principale ale întrecerii, 
în centrul atenției oamenilor 
muncii stă îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor, ridi
carea productivității muncii, ob
ținerea de economii, reducerea 
prețului dfe cost, promovarea teh
nicii Hoi etc. fată obiective care 
au format liniile directoare în 
problemele brigăzilor artistice de 
agitație. Indeplinindu-și menirea 
pentru care au fost create brigă
zile artistice de agitație au 0- 
glindit în această perioadă lupta 
pentru calitate, au popularizat 
metodele înaintate de muncă, in
tervenind cu ajutorul satirei și 
umorului pentru înlăturarea u- 
nor lipsuri, unor deficiențe.

Aproape jumătate din 
Zile artistice de agitație 
Iea Jiului s-au prezentat 
scenă, în fața juriului 
orășenească (raională) 
de-al Vl-lea concurs, 
riul nu și-a spus încă părerea 
publicul prezent vineri seara în 
sala Teatrului de stat din Pe
troșani a apreciat eforturile deo
sebite depuse de cei 45 de tineri 
membri ai formațiilor artistice 
de agitație de la Aninoasa, sin
dicatul U.R.U.M.P. și sindicatul

I brigă- 
din Va- 

: deja pe 
la faza 
a celui 

Deși ju-

din comerț și sănătate care s-au 
străduit ca în programele lor să 
cuprindă cele mai semnificative 
aspecte din munca colectivului 
în care activează, prezenttnd în 
același timp aspecte din viața 
nouă pe căre și-o clădesc azi oa
menii muncii sub conducerea 
partidului. Îndeosebi brigada din 
Aninoasa a cuprins în progra
mul său aspecte din munca mi
nerilor aninoseni arătînd prin 
forme variate și atrăgătoare că 
lupta pentru calitate a devenit 
la Aninoasa o preocupare de ma
să, că oamenii muncii răspund 
la chemările partidului cu noi și 
noi succese. Dacă pe alocuri ne
cunoașterea textului a determi
nat o oarecare nesiguranță a in- 
terpreților, programul aninoseni- 
lor a fost apreciăt totuși pentru 
conținutul său bogat strîns legat 
de munca din adincuri a mine
rilor aninoseni. Apărătorii sănă
tății au apărut pe scenă în ha
latele lor albe așa cum sînt în- 
tîlniți ori de cîte ori viața unui 
om este în pericol. Programul 
lor, intitulat sugestiv „Chirurgia 
operează" a cuprins momente 
din activitatea medicilor criticînd 
cu asprime unele lipsuri care se 
mai ivesc încă în munca lor. In 
schimb, brigada de la U.R.U.M.P. 
deși a cuprins în programul său 
realizări ale regimului democrat- 
popular a omis în schimb tocmai 
ceea ce ar fi trebuit în primul 
rînd să prezinte și anume aspec
te din activitatea muncitorilor u- 
zinei antrenați în întrecerea so
cialistă în cinstea aniversării 
partidului Avînd un program stil 
estradă ei s-au depărtat de sti
lul de prezentare al brigăzii fă- 
cînd anumite greșeli, prezentînd 
lucrurile confuz, neconvingător.

Azi, se 
și Lonea, 
rășenască 
va urmări 
în care
artistice de agitație vor fi legate 
de problemele producției specifi
ce locului de muncă al fiecărei 
brigăzi —- criteriul de bază al a- 
precietii eficacității activității ori
cărei brigăzi.

M. DUMITRESCU

Cailea, piitltD ft Ііш zi
Ceea ce îți atrage atenția în 

mod deosebit de cum intri în clu
bul din Aninoasa, este progra
mul de activitate al bibliotecii 
cuprinzînd activitățile zilnice ca
re au ioc aici.

Zilnic bibliotecara a consemnat 
în programul bibliotecii o acțiu
ne interesantă și educativă. Iată 
de pildă, pe zile, la ce acțiuni 
au participat cititorii bibliotecii 
din Aninoasa în săptămînă care 
a trecut: marți 4 aprilie — in
formare asupra noutăților lite
rare apărute în primul trimestru 
al acestui an; miercuri 5 aprilie 
— dimineață de poezii intitula
tă „Poeții cîntă partidul"; joi 
6 aprilie — „Cartea tehnică în 
sprijinul producției" conferință 
prezentată de tov. Sima Vasile; 
vineri 7 aprilie — consfătuire cu 
cititorii asupra cărților noi care 
vor fi cumpărate în trimestrul 
11; sîmbătă 8 aprilie — seară 
literară cu tema : „Figuri de co
muniști în literatura noastră 
contemporani"; iar in această 
mlneață are loc o dimineață 
basm pentru copii. In felul 
cesta programul bibliotecii

_ Pe zi ce 
simt nevoia 
ridica nivelul de cultură, 
căpăta noi cunoștințe. Ei 
dispoziție în aceșt scop
teci dotate cu mii de volume, tte-

8 tre, școli, cinematografe etc.
Partidul și statul nostru demo

crat popular aloci pentru nevoile 
culturale sume importante de bant 
ficînd' astfel cultura un hun al 
tuturor, un bun al poporului. Ală
turi de celelalte forme de cultura
lizare. cinematografia ți-a cițtigat 
tot mai mulți prieteni, admiratori, 
ea fiind cea mai eficace, cea mai 
accesibilă dintre arte.

I
J
8
8

Crește numărul spectatorilor
Numărul spectatorilor de filme 

a crescut în ultimul timp foarte 
mult la cele două cinematografe 
din Petroșani — „Ai. Sabie” 
„7 Noiembrie".

De exemplu, la cinematograful 
„7 Noiembrie" pe trimestrul 1 
1961 au vizionat filme 
spectatori față de 97.073 
lori din aceeași perioadă 
lui trecut.

Realizări asemănătoare
nut și cinematograful „Al. Sabia" 
Pe trimestrul 1 al acestui an nu
mărul Spectatorilor a fost de 
103.350, adică cu 11.379 specta
tori mai mult ca în trimestrul 1 
ai anului 1960.

205.359 
specia- 

a anu-

в obți

0

achitindu-se de sarcinile ce 
revenit.

Un nou concurs
и opul atragerii de cit

di- 
de 
a* 

cu-

desfășoară la Vulcan 
în continuare, faza o- 
a concursului. Juriul 
ca și pînă acum felul 

programele brigăzilor

prinde zilnic acțiuni interesante.

- î *
як»' .^®h|

«я
>с

і>
м

»«
>е

оо
ао

оо
оо

оо
оо

оо
 ѵ

&
оо

ео
со

ао
со

ою
оо

сс
хю

се
ео

ео
оо

со
со

оо
оо

оо
оо

оо
оо

оо
оо

оо
оо

оо
оо

оо
оо

оо
оо

со
од

оо
оо

со
со

са
оо

оо

tn scopul atregeru de, at mai 
mulți spectatori la cinematografe, 
pentru ea aceștia să cunoască cit 
mei bine realizările 
fiei noastre ți pentru a atrage pe 
spectatori la discuții ~
filme, întreprinderea cinematogra
fică regională de stat Hunedoara 
Deva a inițiat de curînd un nou 
concurs tn cinstea aniversării « 
ПО de ură de la înființarea 
P.C.R., pe marginea filmelor ro
manești „Valurile Dunării", „Se
cretul cifrtdui'' și „Furtuna":

Câștigătorii concursului vor pri
mi numeroase premii în obiecte 
ca: o motoretă, un aparat de ra
dio, ten aparat de fotografiat, un 
covor, un ceas de mină și alte, 
premii.

La acest concurs pot participă 
oamenii muncii din regiunea Hu
nedoara pe baza completării vnvr 
buletine de concurs ce se găsesc, 
de vingare la casele cinematogra 
fel Or. Răspunsurile se primesc 
pînă la data de 17 mai (data 
ștampilei poștei pe plic).

Pînă în prezent s-a vîndut 
mare număr de buletine, iar 
mărul participanților continuă 
crească mereu.

C. banateanu
меоео oo oo co o» oo oo oo m oo oo qo ck> oee

cine matogr «•

asupra unor

un
nu- 

ni

Cel de-al VI-lea concurs al formațiilor artistice de amatori a 
Început. Zilele acestea pe scenele sălilor de spectacole se desfă
șoară faza orășenească (raională) a concursului, la care 
zintă sute de tineri.

Printre ei se numără ți membrii formației de dansuri 
ni nd sindicatelor comerț și sanitar, fotografiat! Înainte de 
în concurs vineri seara pe terasa Teatrului de stat.

Se pre-

aparțl 
a intra

La microfon 
conferențiarul

in fiecare sîmbătă după-arriia-
ză pe străzile din Lonea se re* 
varsă pînă departe din microfoa* 
nele instalate, vocea conferenția
rului stației de radioîicare. Pt 
lîngă anumite teme cu caracter 
științific general, stația de ra- 
dioficare din Lonea traitsmite de 
trei ori pe săptămînă conferințe 
cu teme legate dfe problemele pro
ducției, de protecția muncii, de 
productivitate, de extinderea Et
nicii noi etc.

Ргіц aceste conferințe minerii 
iau cunoștință de ultimele nou
tăți din domeniul științei și teh
nicii precum și de felul în care a- 
ceste progrese prind viață la 
mina Lonea. De aceea ori de cite 
ori se anunță o nouă conferință, 
minerii loneni o ascultă cu plă
cere.

A T -"У--".—j--—a'

Faza raională a celui de al VI-lea Concurs 
pe țară al formațiilor artistice de amatori

Duminica trecu
tă s-a desfășurat 
la Lupeni con
cursul echipelor 
sindicale din lo
calitățile Lupeni 
și Uricani în ca
drul fazei raiona

le a celui de-al VI-lea concurs 
pe țară al formațiilor artistice 
de amatori.

Sindicatele din Lupeni si-au 
prezentat la concurs cu fanfară, 
orchestră semisimfonică, echipă 
de dansatori, un cor mixt, o bri
gadă artistică de agitație Și un 
număr de soliști de muzică popu
lară și cîțiva soliști instrumen
tiști și vocali.

Dintre toate formațiile care au 
evoluat în acest centru, echipa 
de dansuri populare romîneȘti și 
maghiare a sindicatului mineri
lor din Lupeni s-a prezentat cel 
mai bine. Disciplina echipei, co
rectitudinea și frumusețea mișcă
rilor din dansul romînesc „Nun
ta de pe Someș" și „Suita de 
dansuri maghiare", au dovedit 
maturitatea acestei formații și 
multiplele posibilități de dezvol
tare continuă pe care această for
mație le are. In cadrul echipei 
există multe elemente care dis
pun de o frumoasă tehnică și ca
re prin ritmul adecvat al mișcă

rilor stîrnesc admirația publicu 
lui spectator. Dansul este pătruns 
de fiorul artei adevărate. Men
ționăm în mod deosebit din a- 
cest punct de vedere pe dansa
torii Iușan loan și Radu loan. 
Amîndoi stăpînesc o tehnică, am 
putea spune admirabilă. Iușan 
loan este un temperament viu, 
uneori chiar prea vehement în 
mișcări. Faptul acesta trebuie 
scos în evidență tocmai pentru 
ca acest element talentat și de 

- Ьага al formației să fie ajutat 
în ridicarea pe mai departe a 
măestriei sale. Radu loan se dis
tinge prin ținuta sa și prin fi
nețea mișcărilor sale. Amîndoi 
sînt înzestrați cu un deosebit 
simț al ritmului, sînt, cu un cu- 
vînt, adevărate talente care tre
buie îndrumate cu multă grijă. 
In afară de acești doi, în echipă 
există încă multe elemente înzes
trate cu care instructorul echipei, 
Viloaica Dumitru, trebuie să 
muncească perseverent, pentru că 
au frumoase perspective de dez
voltare.

In legătură cu repertoriul a- 
cestei formații, se ridică însă o 
problemă. Din cele relatate de 
acei care cunosc de mâi multă 
vreme această formație, reiese că 
repertoriul nu s-a îmbogățit a- 
proape cu nimic în anii din ur

mă și că la concursurile anteri
oare echipa s-a prezentat cu ace
leași dansuri. Excepție face nu
mai „Suita de dansuri oltenești" 
care însă a fost foarte slab exe
cutată, și care în forma respec
tivă nici nu trbbuia prezentată 
în cadrul concursului. Se pune 
atunci întrebarea: Pentru ce e- 
xistă această discordanță fla
grantă între posibilitățile largi 
de care dispune colectivul echi
pei și repertoriul ei actual atît 
de sărac ? Care este noul pe care 
formația îl aduce pe scenă în ca
drul acestui concurs ? Prin ce a- 
nume a crescut ea în perioada 
care s-a scurs de la concursul al 
V-lea și pînă acum ? Nimeni al
tul nu ar putea răspunde mai 
bine acestor nedumeriri ca Vi
loaica Dumitru care este instruc
torul acestei echipe de mai bine 
de 4 ani și care ar trebui să 
dea dovadă de mai mult spirit 
creator, de mai mult simț de răs
pundere în munca cu această for
mație.

Echipa de dansuri din Uricani 
s-a prezentat la un nivel scăzut. 
Merită totuși o felicitare pentru 
începutul promițător al activită
ții sale. Munca nu trebuie aban
donată. Elementele tinere care 
compun formația au toate posi
bilitățile să se dezvolte și la vii

toarele concursuri să aducă sur
prize plăcute. In schimb, taraful 
este o formație care s-a dezvol
tat ascendent și care promite să 
se claseze printre primele în ca
drul acestei faze a concursului.

Fanfara sindicatului dUn Lu
peni, formație numeroasă și cu 
îndelungată tradiție, dirijată de 
Binder I., a interpretat judicios, 
dar nu la nivelul cum s-ar fi 
așteptat, un număr relativ mare 
de compoziții muzicale, iar or
chestra semisimfonică sub con
ducerea aceluiași dirijor s-a pre
zentat și ea sub posibilități. In 
ce privește repertoriul acestor 
două formații trebuie spus că el 
s-a încadrat în prea mică măsu
ră In îndrumările date de Mi
nisterul invățămîntului și Cul
turii cuprinzînd multe compozi
ții vechi, depășite, și prea puține 
cîntece noi, cu conținut actual.

Corul mixt format din S8 de 
persoane a dovedit o slabă pre
gătire. Mulți coriști nu cunoș
teau nici măcar textul ctntece- 
lor. Textul brigăzii artistice de 
agitație, deși adecvat și scris cu 
competență, nu a fost interpretat 
la nivelul cerințelor de colecti
vul brigăzii.

Dintre soliștii vocali de mu
zică populară și ușoară s-au re
marcat printre alții: Serfezeu 
Maria, Moldovan Origore și Faur 
Dumitru, tînăr absolvent , al Șco
lii profesionale de ucenici.

Rostul comisiilor de concurs 
este, după părerea noastră, nu

numai clasificarea diferitelor for
mații ci și reliefarea noilor ta
lente care se ridică din mijlocul 
maselor pentru ca acestea să fie 
apoi sprijinite în dezvoltarea lor. 
In Petroșani există o școală 
populară de artă căreia îi revine 
in primul rînd sarcina de a se 
preocupa de descoperirea și creș
terea tinerelor talente artistice 
din rîndul maselor și în primul 
rtnd din rîndul muncitorilor. 
Dacă pe linie de artă plastică 
s-»u obținut unele rezultate în 
această privință, se pare că în 
ceea ce privește soliștii vocali și 
instrumentiști din alte localități 
în afară de Petroșani aceștia nu 
au fost și nu sînt In atenția șco
lii populare de artă. Socotim că 
una din sarcinile de bază ale 
acestei școli este tocmai această 
problemă căreia conducerea șco
lii s-ar cuveni să-i dea o mat 
mare atenție.

In Încheierea acestor însem
nări sugerăm atît Secției de învă- 
țămînt și cultură cit și Consi
liului local sindical să se preo
cupe mai îndeaproape de orga
nizarea viitoarelor spectacole ca
re urmează să aibă loc în ca
drul fazei raionale la Petroșani, 
Vulcan, și alte localități, veri
ficând în prealabil repertoriul 
formațiilor care participă la con
curs pentru a se evita greutățile 
care au Ieșit 1« iveală la cen
trul Lupeni.

₽. buch
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Cu activu. fără de partid — 
o muncă educativă susținută
în activul fără de partid ai 

organizației de bază de la pre
parația l.upeni sînt cuprinși peste 
170 de muncitori, tehnicieni frun
tași in producție în lupta pentru 
îmbunătățirea calității producției, 
pentru promovarea noului în pro
cesul de producție. Iată doar ct- 
teva exemple : Tov. Bordei Miliai 
este unul din cei mai buni șefi 
de echipă în secția sortare, exem
plu în îndeplinirea sarcinilor dt 
producție, un muncitor care se 
ocupă cu grijă de creșterea tova
rășilor lui de muncă. Strungarul 
Ciula Alexandru este fruntaș în 
lupta pentru executarea unor lu
crări de calitate. Inginerul Nicu- 
lescu Vasile se numără printre 
cei mai activi inovatori, muncitoa
rea Suba Didina este de trei ani 
difuzoare voluntară de presă. Ase
menea tovarăși fac parte din ac
tivul fără de partid.

Crearea unui numeros activ fă
ră de partid în jurul organizației 
de bază, format din cei mai îna
intați muncitori din uzină, dove
dește că biroul organizației de ba
ză, se preocupă cu grijă de for
marea unui izvor nesecat pentru 
întărirea rîndurilor organizației.

In cadrul activului fără de par
tid au fost crescuți în ultimul timp 
numeroși membri și candidați de 
partid, fruntași in producție, în 
activitatea obștească, luptători de 
frunte pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Printre ei se numără 
tov. Drotzingher Andrei, șeful u- 
nei echipe fruntașe în secția pre
parare, inovator, Wilk Emil, a că
rui echipă deține drapelul de echi
pă fruntașă în secția flotație, Ber- 
dali Vasile, mecanic de locomoti
vă, a cărui echipă a cîștigat dra
pelul de locomotivă fruntașă, lă
cătușul Halasz Irimie, strungarul 
Ianoși Gheorghe, muncitorul Clep 
loan și alții.

Pentru educarea activului fără 
de partid biroul organizației de 
bază folosește diferite forme. Ast
fel, în învățămîntul de partid stu
diază 20 de tovarăși din activul 
fără de partid ; în fața activului 
au fost expuse conferințe pe dife
rite teme, ca de pildă realizările 
regimului democrat popular, pre
țul de cost și căile reducerii lui.

Biroul organizației de bază de 
la preparația Lupeni are însă posi

Răsfoind condicile de sugestii și reclamații
Prin magazine se perindă 

zilnic sute de cumpărători, ale- 
gîndu-și din mărfurile expuse, 
cele dorite. La plecare ei sînt 
mulțumiți că produsele căutate 
le-au găsit în cantități suficien
te. Acest lucru e posibil datorită 
faptului că magazinele și unită
țile comerțului nostru socialist 
sînt aprovizionate cu mărfuri din 
abundență, de bună calitate. Dar 
pentru ca în magazine să fie a- 
trași cît mai mulți cumpărători, 
nu este destul ca rafturile să fie 
încărcate, ci este necesar să e- 
xiste și o deservire promptă, ci
vilizată, conștiincioasă.

Mai sînt însă unii vînzători 
care cred că este suficient să 
expui mărfurile din magazin, 
sarcina lor rezumîndu-se astfel 
numai la a da cumpărătorulu 
mărfurile cerute. Or, cumpărăto
rul nu are de unde cunoaște va
rietatea sortimentelor, care este 
cel mai potrivit necesităților gos 
podăriei sale, ce mărfuri noi au 
apărut și care sînt calitățile lor. 
Tocmai de aceea este necesar ca 
vînzătorul să discute cu cumpă
rătorul, să-i recomande mărfurile, 
să i le prezinte, ajutîndu-1 să-și 
aleagă pe cele mai potrivite.

Felul în care vînzătorii își fac 
datoria se poate vedea și din 
condicile de sugestii și reclama- 
ții, oglinzi ale întregii activități 
din magazin.

Iată de pildă ce spun Cîteva 

bilități pentru desfășurare:, unei 
și mai bogate activități politice 
pentru educarea activului fără de 
partid. Numărul conferințelor ex
puse în fața activului fără de 
partid este mic, nu s-au ales întot
deauna cele mai adecvate teme. 
Ținînd cont de faptul că din rin- 
dul activului fără de partid orga
nizația de bază iși completează , 
tindurile, este necesar să se pre- | 
zinte în fața lui mai multe ma- I 
teriale despre politica partidului, 
despre sarcinile membrilor de par
tid. Un mijloc important în edu
carea activului fără de partid este 
atragerea lui la munca concretă a 
otganizației de bază. Biroul orga
nizației de bază poate forma în 
acest scop colective din activul 
fără de partid care să studieze 
diferite probleme ale producției, 
să contribuie la îndeplinirea unor 
măsuri privind ridicarea nivelului 
tehnic al producției, îmbunătăți
rea calității producției etc. Acest 
mijloc de educare a activului fă
ră de partid a fost neglijat la 
preparația Lupeni. Biroul organi
zației de bază a invitat tovarășii 
din activul fără de partid la a- 
dunarea generală deschisă a or
ganizației de bază care a analizat 
activitatea cabinetului tehnic. A- 
ccasta însă nu poate fi totul. Fără 
a solicita ca tovarășii din activul 
fără de partid să participe la 
dezbaterea problemei puse în dis
cuție, să vină cu propuneri și, 
mai ales, să participe la îndepli
nirea măsurilor adoptate, această 
măsură rămîne o formalitate. Pen
tru îmbunătățirea muncii cu acti
vul fără de partid mai este nece
sar ca biroul organizației de bază 
să trateze sarcini concrete mem
brilor de partid de a se ocupa 
de educarea a 1—2 membri ai 
activului fără de .pattid,. să ur
mărească îndeaproape cum se im 
deplincște această sarcină.

Munca cu activul fără de partid 
nu constă numai din încadrarea 
In activ a unui număr însemnat 
de tovarăși, ci presupune o acti
vitate politică susținută pentru e- 
ducarea lui. Țină nd cont de acest 
lucru biroul organizației de bază 
de la preparația Lupeni va reuși 
să formeze un puternic activ fără 
de partid.

I. DU ВЕК

din condicile de sugestii și re- 
clamații ale unităților comerciale 
din Vulcan.

La magazinul nr. 44 — ga
lanterie (responsabilă Durac 
Aurelia) un cumpărător însem
nează „Personalul magazinului 
servește prompt și conștiincios. 
Cumpărătorul este respectat și i

•••••*«••••«••••••••••••»• 
însemnare de la Vulcan
»•♦♦«•»♦♦««»♦»♦«*♦♦♦♦*«♦♦•
se pune la dispoziție mărfurile 
cerute", lată așa dar o părere 
a unui cumpărător, mulțumit de 
felul cum a fost deservit.

Și acum iată o altă părere ca
re constituie un indiciu că tre
burile nu merg bine. Este vorba 
de condica restaurantului Stra
ja. Un consumator consemnează 
în condică că în ziua de 31 ia
nuarie a servit masa la restau
rant. A fost deservit de ospă
tarul Fochi Carol care i-a adus» 
mîncarea sub gramajul normal, 
în veselă murdară. De asemenea 
a fost servit cu foarte mare în- 
tîrziere, iar fața de masă era 
murdară.

Responsabilul a luat act de 
sesizare ca atare a scris în con
dică : „Cele relatate sînt juste 
și am luat măsuri ca pe viitor 
să nu șe mai repete". Dar cum 
a luat măsuri responsabilul de

Înainte de a intra în șut minerul Barat Dumitru, șef de 
schimb în brigada lui Demeter Ioan de la mina Lupeni obișnu
iește să treacă pe la chioșcul de difuzare a presei, pentru a-și ri
dica ziarele. Iată-1 în “clișeul nostru urmărind împreună cu minerii 
Nagy Andrei și Degy loan, relatări despre succesele minei Lupeni. 
„Uite, aici scrie și despre noi, i-a să vedem ce seriei"... Brigada 
iul Demeter loan este una din brigăzile care obțin rezultate bune 
In cadrul sectorului IV В al minei.

----------------- Q-----------------

Răsplata muncii entuziaste
Nurmătorii, tehnicienii și ingine

rii sectoarelor miniere de la A- 
ninoasa au avut mult de lucru 
în primele zile ale lunii curente, 

întrecerea aninosenilor s-a 
soldat cu rezultate de seamă ca
re situiază colectivul minei prin
tre minele fruntașe ale Văii Jiu
lui atît la producția extrasă cît 
și la calitatea acesteia. Procen
tajul dfe 1,5 1a sută înscris sub 
cel admis la cenușă ca și cele 
peste 5000 tone extrase peste 
plan dă acest drept colectivului 
minei.

Minerii sectorului V care în 
martie și-au îndeplinit angaja

Nu numai cantitatea contează
| La Uricani s-au produs în prt 
ț melc 5 zde din aprilie circa 100 
î tone de cărbune peste planul fie- 
T cărei zile în medie. Pentru acest
♦ rezultat colectivul minei merită
* toată lauda. Dar ce folos dacă la 
î întreaga cantitate de cărbune ex-
* trasă, piatră nealeasă a tras greu 
î în cumpănă! Cărbunele de la 
î Uricani are un procent de ce- 
; nușă cu 2,1 la sută mai mare 
t decît este admis. S-au schimbat 
I condițiile de zăcămînt. așa de 
j mult în cîteva zile incit de la 
ț un procent redus față de normă 
l cu 2 la sută, cît a fost în mar-
♦

a nu se mai repeta asemenea a • 
bateri s-a văzut la controlul re
cent făcut. Fețele dfe mese și în 
general tot localul erau la fel 
de murdare.

Mai mulți consumatori și la 
date diferite consemnează în a- 
ceeași condică faptul că orches
tra nu-și face pe deplin datoria. 
Cîntă numai cînd vrea, cît vrea 
și cui vrea. La prima sesizare de 
acest fel responsabilul restauran
tului scrie că cel care a scris 
se afla în stare de ebrietate și 
decț cele scrise nu sînt juste. In 
schimb la cea de a doua sesizare 
spune că a luat măsuri ca lucru
rile cu muzica să nu se mai re
pete fixînd'u-i un program. Și de 
data aceasta „măsura" a fost 
numai pe... hfrtie deoarece la cî
teva zile în condică apare o altă 
sesizare, tot despre muzică și 
despre aceleași... obiceiuri. Acest 
lucru dovedește că responsabilul 
acestei unități nu ține cont de 
părerea consumatorilor.

In alte unități situația se pre
zintă altfel. In condicile lor nu 
•ai să găsești nici o reclamație 
sau sugestie. De ce nu se gă
sesc ? Pentru simplul motiv că 
aceste condici sînt... dosite. Con
dica magazinului nr. 22, O.C.L. 
Produse Industriale se află „bi
ne aranjată" plină de praf, sub 
unul din rafturi. Aceeași situa
ție se găsește și la alte unități 
unde condicile în loc să fie a- 

mentul luat pentru 8 Mai, au 
înscris rezultate deosebite. Bri
gada de mineri condusă de Car- 
por Ștefan care a efectuat lu
crările de săpare a galeriei spre 
puțul sud a încheiat luna mar
tie cu planul îndeplinit în pro
porție dfe 114,5 la sută și cu un 
randament ce depășește planifi
catul cu 0,34 m.c. pe post. A- 
cesite rezultate i-a adus un cîș- 
tig de 102,61 lei pe post de mi
ner.

Succese similare au obținut 
și brigăzile conduse de comuniș
tii Pop Vasile, Fesus Iosif, Kiss 
Dezideriu și alții.

ne, să se ajungă la depășirea de l 
acum ? In nici un caz. Â slăbit f 
exigența pentru alegerea șistului f 
la locurile de munci. Așa se ex- t 
plică de ce la cărbunele blocuri î 
cenușa din probele luate arată î 
valori medii de 47—48 la sută i f 
La Uricani se dă cărbune mult ♦ 
pesșe plan. Minerii și tehnicienii • 
de aici trebuie să înțeleagă că • 
au un obiectiv de seanță în în- І 
trecere — calitatea cărbunelui — ♦ 
yî că nu contează numai cantita- • 
tea ci și calitatea producției, pres- 1 
tigiul muncii lor 1 Si țină la acest j 
prestigiu! *

șezate la loc vizibil, cu un afiș 
indicator alături, ele se găsesc 
aruncate pe fie unde îneît și res
ponsabilului îi e greu să-și măi 
aducă aminte pe unde a pus-o 
ultima dată.

De asemenea la toate magazi
nele amintite precum și la ma
gazinul de confecții nr. 25, co
fetăria nr. 19 și în general la 
toate magazinele din Vulcan nu 
există condici care să fie puse 
la dispoziția comisiilor de con
trol obștesc unde acestea să facă 
observații sau propuneri, lucru 
care de fapt i-ar ajuta pe vîn
zători. Acest lucru dovedește pe 
de altă parte că nici comisiile 
de control obștesc din Vulcan 
nu-și trăiesc viața. Altfel pretin
deau magazinelor să aibă o con
dică unde să-și consemneze con
statările și propunerile.

Este necesar ca în magazine 
să existe condici în care cumpă
rătorul să arate ce mărfuri ar 
mai dori să găsească în maga
zin. Aceasta !-ar ajuta pe res
ponsabilii magazinelor în apro
vizionarea cu mărfurile cele mai 
solicitate.

lata așa dar cum aceste con
dici de la cele de reclamații și 
sugestii și pînă la cele ale con
troalelor obștești sau unice de 
stat, sînt absolut necesare, ele 
fiind un permanent îndreptar, 
un sprijin în munca lucrătorilor 
din comerț. Ele trebuie să fie 
așezate la loc vizibil și accesi
bile tuturor cumpărătorilor, iar 
notările din ele rezolvate cu 
conștiinciozitate.

C. COTOȘPAN

• PUBLICITATE
<►♦♦♦♦♦• **♦*♦•♦4
I Procurați-vâ de la ; 

I „Librăria noastră’ ;

I BIBLIOTECI І 
i PERSONALE |

Îde 100 și 200 lei

Plata cărților în 4 rate ;;

ANUNȚ
Atelierul de zonă C.F.R. 

Petroșani Triaj angajează 
imediat UN SUDOR AUTO- 
GEN Șl ELECTRIC cu un 
salariu lunar de 800—1000 
lei.

ANUNȚ
Filiala de vînătoare și pes

cuit sportiv Petroșani aduce 
la cunoștința membrilor vî- 
nători că viza permiselor de 
port-armă se face după cum 
urmează :

— Ia 13 și 18 aprilie a. c. 
se face la miliția Petroșani, 
pentru membrii vînători din 
Petroșani, Petrila, Loneo, 
Banița și Aninoaea.

— la 16 aprilie a. c. se 
face la miliția Lupeni, pen
tru membrii vînători din Lu
peni, Vulcan, Paroșeni, Uri
cani și Cîmpu lui Neag.

Toți vînătorii sînt obli
gați să se prezinte cu per
misele de port-armă și ar
mele de vînătoare la viză.

De asemenea se vor pre
zenta la viză și acei care 
posedă arme de tir.

Viza nu se face acelor ca
re nu au vizate permisele Ле 
vînătoare pe anul 1961. ..

Acel care nu se vor pre
zenta cu permisele la viză în 
termenele stabilite mai sus 
li se vor ridica permisele de 
port-armă.

PROGRAM DE RADIO
10 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Tinerețea ne e dragă, 10,25 Me
lodii populare romînești, 12,00 
Lucrări literare în pregătire; 
romanul „Anii tineri" de Nico- 
lae Țic, 13,05 Concert de muzi
că din operete, 14,00 Muzică 
populară din R. S. Cehoslovacă,
14.30 Estrada melodiilor, 16,00 
Cîntă soprana. Maria Voloșescu 
și basul Mircea Buciu, 17,30 
Roza vînturilor, 18,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tura, 18,30 Alrrranah științific,
20.30 Primăvara în creația com
pozitorilor, 21,00 Canțonete. 
PROGRAMUL II. 14,30 Muzică 
populară romînească, 15,00 Săp- 
tămîne muzicii maghiare, 15,30 
Uverturi și dansuri din operete,
16.30 Vorbește Moscova! 17,00
Cînțece de dragoste, 17,35 Me
lodii populare romînești, 18,25 
Muzică de cameră pentru clave
cin, 20,00 Piese corale romînești,
21.30 „Pentru fericirea poporu
lui" — pagini literare oglindind 
lupta partidului.

-----O-----

CINEMATOGRAFE
10 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Frumoasa aventură; AL. 
SAH1A : Steaua tăcerii; PETRI
LA : Congo în luptă; AN1NOA- 
SA : Visul spulberat; VULCAN : 
Oameni și stînci; BARBATENI : 
Casa de pe două străzi. (Res
ponsabilii cinematografelor Mun
citoresc — Petroșani, Lonea, Cri- 
vidia-și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna apri
lie).
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Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. Cehoslovace 

în |ara noastre

STEAGUL ROȘU

Bnil wliginos al toollaiii инші sovietite
— Recenzia ia buletinul „U.R.S.S.—SAJ-A.” —

(Urmare din pag. l-a)

stegulețe șî buchete de flori, au 
salutat pe înalții oaspeți.

La intrarea Șantierelor Navale 
Galafi, membrii dtelegației au 
fost întîmpinați de numeroși con
structori de vase. Apoi, în sala 
de consiliu a conducerii șantie
relor, li s-a înfățișat pe scurt 
oaspeților dezvoltarea construcții
lor navale în țara noâstră.

Apoi oaspeții au vizitat dife
rite sectoare ale Șantierelor na
vale oprindu-se în fața cargouri
lor de 4.500 tone „Iași“ și „Su
ceava4. care sînt în stadiu de fi
nisare. Tovarășul Antonin No
votny a discutat cu muncitorii, 
interesîndu-se de metodtele lor de 
muncă.

Peste tot, în hale, pe va
sele ce se asamblează, solii po
porului frate cehoslovac au fost 
întîmpinati cu calde aplauze de 
constructorii navali gălățeni. Co
lectivul Șantierelor navale a dă 
ruit delegației de partid și gu
vernamentale a R. S. Cehoslova
ce macheta unui cargou de 4.500 
tone.

Apoi coloana de mașini s-a în
dreptat spre strada Republicii 
din oraș unde oaspeții au privit 
noile construcții de locuințe. De 
pe trotuare, din balcoanele noi
lor apartamente, de pe schelele 
blocurilor aflate în construcție, 
oamenii muncii au salutat căldu 
ros pe membrii delegației.

După vizitarea orașului Galați, 
înalții oaspeți și persoanele ce-i 
însoțesc s-au îndreptat spre 
Brăila.

Aici ei au vizitat sectoarele 
principale ale fabricii de plăci a- 
glomerate din lemn : hala de 
așchiere, hala de uscare și în
cleiat, hala de presaj și cea de 
finisare.

Tovarășul Antonin Novotny și 
ceilalți membri ai delegației 
ș^au oprit îndelung în fața ins
talațiilor, urmărind modul lor 
de funcționare și linia de fabri
cație a plăcilor aglomerate. Di
rectorul fabricii, Ion Rîmbu, a 
dat explicații și a răspuns la 
întrebările oaspeților.

La sfîrșitul vizitei, membri
lor delegației le-a fost oferită în 
dar o casetă din rădăcini de 
nuc.

De la fabrica de plăci aglo
merate ’ din lemn, oaspeții au 
plecat să viziteze Combinatul de 
celuloză din s>tuf de la Chișcani. 
Aici ei au fost primiți cu multă 
căldură de muncitori. In cadrul 
unei întîlniri cu conducerea a- 
cestei unități a industriei chi
mice, oaspeții au fost informați 
despre produsele din stuf ce se 
realizează în acest combinat, rod 
al colaborării frățești între R. 
P. Romînă, R. S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană și R. P. Polonă,

••• ••• *•« •»» w

Prezențe romînești peste hotare♦♦
* Spectacolul
I „Mina cu cinci degete” 
ț prezentat la Moscova
4 MOSCOVA 8 Corespondentul
* Agerpres transmite :
* Teatrul „Țăndărică" care se
* află în turneu la Moscova a 
t prezentat vineri seara la Tea- 
t trul de Satiră din Moscova pri- 
I mul său spectacol cu piesa j,Mî- 
; na cu cinci degete" de Alexandru
* Andy ți Mircea Crișan, în regia
* Margaretei Niculescu, laureată a
* premiului de stat.
* La spectacol au luat parte 
ț A. Kuznefov, prim-locțiitor al mi-
* nistrului Culturii al U.R.S.S.-, re- 
f prezentanți ai Ministerului Afa-
* cerilor Externe și ai Comitetului 
J de Stat pentru relațiile Culturale 
4 cu Străinătatea. 

despre planul construcțiilor vii
toare și perspectivele producți
ei.

Oaspeții au fost conduși apoi 
să viziteze diferite sectoare ale 
fabricii. La intrarea în secția de 
regenerare, ei erau așteptați de 
un grup de cetățeni cehoslovaci 
care lucrează pe șantierele com
binatului precum și de familiile 
acestora.

După vizitarea combinatului, 
delegația a plecat spre gara ora
șului, unde tovarășul Antonin 
Novotny, în numele membrilor 
delegației, și-a luat rămas bun 
de la locuitorii Brăilei, mulțu- 
mindu-le pentru primirea caldă 
care li s-a făcut.

Trenul s-a îndreptat spre Cons
tanța. In noua gară a orașului, 
pavoazată cu portretele tovară
șilor Antonin Novotny, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, cu drapelele 
de stat ale celor două țări, cu 
numeroase lozinci în cinstea 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a Partidului Muncito
resc Romîn, a prieteniei trainice 
ce unește cele două popoare, mii 
de oameni ai muncii au făcut 
o călduroasă primire înalților 
oaspeți.

Erau de față tovarășii Vasile 
Vîlcu, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Dobrogea al P.M.R.. An
ton Nițescu, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar regional, Petre Nicolae, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului 
Constanța, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor obștești.

De la gară, coloana de mașini 
s-a îndreptat spre Mamaia. Pe 
întregul traseu au ieșit în întîm- 
pinare mii și mii de constănțeni 
care și-au manifestat bucuria de 
a primi în orașul lor pe solii 
poporului cehoslovac frate.

La Mamaia, în timpul vizitei, 
oaspeții au fost înformați des
pre amploarea construcțiilor de 
vile și case de odihnă pe care a 
cunoscut-o în ultimii 3—4 ani 
această stațiune balneară. Apoi 
a fost vizitat noul complex de 
construcții care cuprinde opt 
hoteluri cu o capacitate totală 
de 5.000 locuri ce vor fi date în 
folosință în actualul sezon bal
near.

Oaspeții s-au înapoiat apoi în 
orașul Constanța unde au vizi
tat portul. Muncitorii portului 
i-au întîmpinat cu căldură scan- 
dînd lozinci în cinstea priete
niei dintre popoarele cehoslovac 
și romîn, a unității și colaboră
rii dintre țările lagărului socia
list.

In continuare, a fost vizitat 
acvariul din localitate, după ca
re oaspeții au plecat în stațiunea 
Eforie.

(Agerpres)

Au fost de față Nicolae Guină, f 
ambasadorul R. P. Romine în • 
U.R.S.S. și alți membri ai am- 
basadei. 1

Spectacolul a fost viu aplaudat, i

Turneul Elenei Cernei [ 
in II. R. S. S.

MOSCOVA 8 (Agerpres!) — i 
TASS transmite: i

La 7 aprilie, Elena Cernei, so- t 
listă a Teatrului de Operă și Ba- T 
let din Bucureștii e interpretat | 
cu deosebit succes rolul principal ț 
in opera ■„Carmen" de Bizet pe ♦ 
scena Teatrului Mare al U.R.S.S. t

Cu două zile în urmă ea a in- : 
terpretat rolul Ammeris în | 
„Aida" de Verdi, bucurîndu-se ț 
de aprecierea unanimă a critici- ♦ 
lor și a publicului.

MOSCOVA 8 (Agerpres)
După 5 ani de la înfăptuirea 

septenalului (1959—1965) și poa
te și mai curînd, Uniunea Sovie
tică va ocupa primul loc în lume 
atît în ce privește volumul abso
lut al producției, cit și în ce pri
vește producția pe cap de locuitor, 
scrie ziarul „Sovetskaia Rossia“ în 
recenzia la buletinul „U.R.S.S.— 
S.U.A." apărut în Uniunea Sovie
tică. Materialele cuprinse în acest 
buletin oferă un tablou obiectiv 
al întrecerii dintre cele două lumi 
care a început acum peste 40 de 
ani.

Această întrecere, se spune în 
recenzie, a început în condiții ne
egale. Distanța care despărțea Ța
ra Sovietică de S.U.A. părea o 
distanță cosmică. ,In anul 1920 
Statele Unite ale Americii produ
ceau de 60 de ori mai multe pro
duse industriale, de 110 ori mai 
multă energie electrică, de 69 dc

Let Universitatea prieteniei 
popoarelor

Vor fi primiți 7<00 
de sfudenți

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Alți 700 de studenți vor fi 
primiți anul acesta la Universi
tatea prieteniei popoarelor care 
poartă numele lui Patrice Lu
mumba. La această instituție in
ternațională de învățămînt supe
rior au sosit aproximativ 2000 
de cereri de primire din partea 
unor tineri din țările Asiei, Afri
cii și Americii Latine.

La 7 aprilie a avut loc sub pre
ședinția prof. Serghei Rumean- 
țev prima ședință a Comisiei de 
primire la care au fost analizate 
cererile primite din India, Japo
nia, Bolivia, Ecuador, Uganda, 
Togo, Mali și alte țări.

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

Manifestări 
antiguvernamentale 

în Rhodesia
SALISBURY 8 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

tional relatează că primul minis
tru al Federației Rhodesiei și 
Nyassaland-ului. Roy Welensky, 
și primul ministru al Rhodesiei, 
de nord, Edgar Whitehead, au 
fost primiți cu huiduieli de popu
lația africană la o adunare care 
a avut loc vineri Ia Bulawayo. 
Africanii au scandat lozinci ce- 
rînd instituirea votului univer
sal. In timpul cuvîntării lui 
Whitehead a explodat în apro
piere o bombă.

---------------------------------------- .... ............... ...................

Interviul acordai de Râul Roa ziarului „New York Times”
NEW YORK 8 (Agerpres)
Intr-un interviu acordat unui 

corespondent al ziarului „New 
York Times", Raul Roa, ministrul 
Afacerilor Externe al Cubei, a 
declarat că broșura despre Cuba, 
publicată săptămîna aceasta de că
tre Departamentul de Stat, „cons
tituie confirmare oficială a unui 
război nedeclarat, pe care Statele 
Unite îl poartă împotriva Cubei".

Statele Unite, a spus Roa, spri
jină o bandă alcătuită din 4.000— 
5.000 „contrarevoluționari" mer
cenari și aventurieri" care pregă
tesc o invazie în Cuba. Din a- 
ceastă bandă fac parte cubani, ce
tățeni ai Statelor Unite, spanioli, 
nicaraguaieni, guatemalezi și chiar 
un număr de hitleriști.

Roa a declarat că el este gata 
să transmită Comitetului Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. in
formații cu privire la locul precis 
al cîtorva centre contrarevoluțio
nare de recrutare din New York 

ori mai mult cărbune, de 210 ori 
mai mult oțel decît Republica 
Sovietică.

Dar socialismul, scrie ziarul, 
a asigurat o dezvoltare a forțe
lor de producție nemaivăzută și 
inaccesibilă ritmului capitalist. In 
anii 1918—1959 producția indus
trială a U.R.S.S. a crescut de trei 
ori mai rapid decît în S.U.A. 
Cu anii, această deosebire de 
ritm a crescut. Astfel, în 6 ani 
(1954—1959) producția industrială 
a Țării Sovietice a crescut anual 
în medie cu 11,3, iar în S.U.A.— 
doar cu 2,4 la sută.

U.R.S.S. produce acum pe cap 
de locuitor mai mult minereu de 
mangan, crom și fier, turbă, 
nichel, combine cerealiere, țesă
turi de lînă decît S.U.A.

încă de pe acum U.R.S.S. a 
depășit S.U.A. în ce privește pro
ducția de grîu, sfeclă de zahăr, 
cartofi, lapte, grăsimi animale și 
lînă, deși rămine în urma lor în 
ce privește producția globală de 
cereale și îndeosebi producția de 
carne. Dar și această rămînere în 
urmă va fi în curînd lichidată. 
Ritmul dezvoltării agriculturii so
cialiste și creșterii animalelor de
pășește ritmul Statelor Unite. Ast
fel, de pildă, ritmul mediu anual 
de creștere a producției de carne 
în U.R.S.S. este de 6 la sută, în 
S.U.A. — de 1,7 la sută, iar al 
producției de lapte respectiv de 
10 la sută și 0,8 la sută.

Declarația Consiliului Național 
al Frontului Național al Dermaniei Democrate 
în legătură cu apropiatul proces al lui Eichmann

BERLIN 8 (Agerpres).
Consiliul Național al Frontu

lui Național al Germaniei Demo
crate a dat publicității în legă
tură cu apropiatul proces din 
Izrael împotriva călăului fascist 
Eichmann, o declarație în care 
în numele poporului german cere 
pedeapsa cea mai severă pentru 
acest asasin și pentru complicii 
lui.

In declarație este demascată 
politica militaristă a guvernului 
R. F. Germane, care nu numai 
că nu urmărește pe foștii crimi
nali naziști dar le oferă chiar 
posturi dte conducere în aparatul 
de stat.

Din cei 17 miniștri și secre
tari de stat de la Bonn, se spu
ne în declarație, 12 au ocupat 
posturi de conducere în aparatul 
Germaniei naziste. 40 de gene
rali și amirali ai Bundeswehru- 
lui, în fruntea căruia se află cri
minalul de război, generalul 
Foertsch, l-au ajutat pe Hitler 
să organizeze atacarea țărilor 
europene, 84 la sută din amba
sadori și alți diplomați ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 

și al taberelor de antrenament din 
regiunile Miami, Fort Lauderdale, 
Orlando, precum și al bazelor 
insulare de lângă Florida.

După cuffi a arătat Roa, el 
poate dovedi faptul că Statele 
Unite aprovizionează pe contra
revoluționari cu arme. El a a- 
dăugat, de asemenea, că dispune 
de fotocopii după cecurile care 
au fost trimise unor persoane în
treținute de cei ce au plecat în 
Florida pentru pregătirea militară.

Răspunzînd la o întrebare a co
respondentului, Roa a declarat că 
această activitate este finanțată de 
Agenția centrală de investigații.

Ministrul de Externe al Cubei 
a declarat, de asemenea, că și 
baza navală americană de la 
Guantanamo s-a transformat într-o 
„bază de activitate subversivă" 
împotriva Cubei libere. El a de
clarat că forțele contrarevoluțio
nare care au fost instruite în Gua

SEMINȚIILE INTERNATIOHILE 
de ta taîkent

„Accesul oamenilor muncii 
la invâțâmînt și cultură"
TAȘKENT 8 (Agerpres) — 

TASS transmite :
In curînd la Tașkent, capitala 

Uzbekistantdui, se va deschide un 
seminar internațional al reprezen
tanților sindicatelor din țările A- 
siei, Africii, Americii Latine și 
Europei.

Seminarul este organizat de Fe
derația Sindicală Mondială, în co
laborare cu U.N.E.S.C.O. și cu 
C.C.S. din U.R.S.S.

Cunoscuți activiști ai mișcării 
sindicale, oameni de știință și de 
cultură din diferite țări vor ține 
conferințe pe tema „Accesul oa
menilor muncii la învățămînt fi 
cultură".

Seminarul va dura 20 de zile.

Privind problemele cultivării 
bumbacului

TAȘKENT 8 (Agerpres)
Seminarul internațional pentru 

problemele cultivării bumbacului, 
convocat de Comitetul O.N.U. 
pentru alimentație și agricultui,' 
se va deschide la 8 aprilie ia 
Tașkent, capitala Uzbekistanului.

Specialiștii în domeniul culti
vării bumbacului sosiți din Af
ganistan, Irak, Iran și India vor 
studia timp de 6 luni experiența 
sovietică de obținere a unor re
colte bogate de bumbac de pe 
mari suprafețe.

vest-german au participat la pre
gătirea războiului tîlhăresc al 
lui Hitler, 1.100 de magistrați 
fasciști se află în fruntea justi
ției vest-germane, iar colabora
torul apropiat al lui Hitler, Hans 
Globke, este mîna dreaptă a lui 
Adenauer. Dacă odiosul regim 
hitlerist și-a găsit expresia în
grozitoare în camerele de gazare 
ale lui Eichmann, în prezent-.^ 
xistă primejdia și mai mare k<_ 
colaboratorii și inspiratorii lui 
Eichmann, care se află la pute
re la Bonn, să folosească arma 
atomică.

In declarație se arată că în 
Republica Democrată Germană 
nu numai că au fost înlăturați 
de la putere, dar au și fost pe
depsiți toți criminalii naziști, a 
fost interzisă prin lege orice pro
pagandă a războiului și a urii 
rasiale.

R. D. Germană a adus la în
deplinire jurămîntul făcut la 
Buchenwald de antifasciștii de 
toate naționalitățile din Europa : 
„Lozinca noastră este extirparea 
nazismului, țelul nostru este con
struirea unei lumi noi“.

temala au fost transportate ța 
Guantanamo.

Roa a formulat presupunerea 
că se va da un semnal forțelor 
contrarevoluționare pentru a în
cerca să ocupe uh cap de pod 
pe litoralul cuban prin debarcări 
de trupe aduse din Florida și 
Guatemala și să formeze pe teri
toriul Cubei un guvern provizo
riu care apoi va cere ajutor Sta
telor Unite. Aceste forțe a spus 
Roa în continuare, nu vor fi în 
stare să mențină acest cap de 
pod și de aceea infanteria marină 
a Statelor Unite va trebui să le 
vină în ajutor.

Ministrul Afacerilor Externe a 
subliniat în încheiere că guvernul 
cuban s-a declarat în repetate rîn- 
duri dispus să ducă tratative cu 
privire la divergențele- sale cu 
Statele Unite pe baza recunoașterii 
independenței și suveranității 
Cubei.
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