
Л/Л un nou evint 
în întrecerea socialistă!

„Realizările obținute în ulti
mele luni, a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheo: hiu-Dej în ra
portul prezentat ia adunarea fes
tivă consacrată aniversării parti
dului, dovedesc încăodată spiri
tul de inițiativă creatoare, entu
ziasmul cu care oamenii muncii 
răspund chemării partidului, dra
gostea lor și devotamentul față 
de Partidul Muncitoresc Romîn“.

Celei de-a 40-a aniversări a 
partidului, oamenii muncii i-au 
închinat însemnate realizări. Mi- 
легіі din Valea Jiului au rapor
tat la 8 mai că planul pe pri
mele patru luni l-au depășit cu 
pfcste. 90.000 tone de cărbune coc
sificabil și energetic, că au îm
bunătățit calitatea cărbunelui în 
luna aprilie cu circa 1 la sută, 
au obținut un randament mediu 
în jurul a peste 1,100 tone căr
bune pe‘ post și circa 2.500.000 
lei economii suplimentare la pre
țul de cost. Toate colectivele ex
ploatărilor miniere și-au îndepli
nit și în cea mai mare măsură 
și-au depășit angajamentele de 
întrecere. Au raportat, de aseme
nea, îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere și celelalte categorii 
de muncitori din Valea Jiului. 
Cu planul îndeplinit la toți in
dicii s-au prezentat la glorioasa 
aniversare a partidului munci
torii forestieri, metalurgiștii, fi
latoarele, ceferiștii etc.

ІП cursul lunii mai, continuînd 
cu/->avînt întrecerea socialistă, 

ЪіЙііепі au repurtat noi și însem
nate succese. S-au dat peste plan 
14.587 teme de cărbune energe
tic și cocsificabil, productivita
tea muncii depășește 1,105 tone 
cărbune pe post, s-au făcut pași 
mari în privința îmbunătățirii 
calității cărbunelui extras. Suc
cese . de seamă au continuat să 
obțină și ceilalți muncitori din 
Valea Jiului, metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P., sondorii (în deosebi 
cei de la Uricani și Livezeni, 
unde în mai s-au obținut viteze 
de avansare record), filatoarele, 
de la Lupenij energeticienii de la 
Paroșeni, Vulcan și Petroșani, 
ceferiștii.

In întrecere s-au născut iniția
tive- da mare valoare. La Filatu
ra Lupeni, de pildă, muncitoarele 
din secțiile de bază si-au angajat 
să nu aibă decît cel mult un 
scul de mătase declasat la 2500— 
4000 sculuri prelucrate; la toate 
exploatările se aplică și dă re- 
zultate^ tot mâi bune inițiativa 
pornită în anii trecuți de' mine
rii de la Aninoasa de a crește 

ijdamentul muncii pe fiecare 
post prestat în raport cu posibi- 

' litățile locurilor die muncă. Ur- 
mînd această inițiativă, la mina 
Uricani și Petrila se obțin acum 
randamente medii zilnice care 
depășesc cu 120—200 kg. cărbu
ne pe post randamentele planifi
cate.

Pentru îmbunătățirea continuă 
• a calității cărbunelui o mare im
portanță are recenta chemare lan-

satăde brigada de frpntaliști de 
la sectorul III al minei Lupeni 
condusă de. comunistul Ghioancă 
Sabin : „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist vizibil".

Bazîrțiu-se pe succesele obți
nute pînă. acum, pe posibilitățile 
create care promit continua îm
bunătățire calitativă și cantitati
vă: a producției, să dăm un nou 
avînt întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
angajamentelor^ luate. Așa cum 
se desprinde, șî din. Directivele 
C.G. al P.M.R. „lupta pentru 
calitatea superioară a produse
lor, odată cu lupta pentru spo
rirea producției, a productivită
ții muncii și realizarea de eco
nomii și beneficii peste plan, tre
buie >să constituie sarcina cen
trală, cu caracter permanent".

La. toate exploatările și între
prinderile din Valea Jiului tre
buie să se acorde o atenție deo
sebită organizării raționale a 
muncii în scopul îndeplinirii rit
mice, a sarcinilor de plan de că
tre toate brigăzile și sectoarele. 
Organele de control tehnic de ca
litate trebuie ajutate în munca 
lor pentru ă-și spori exigența și 
a lăsa să plece pe poarta între
prinderilor numai produse de cea 
mai bună calitate, care să con
stituie o mîndrie pentru cei ce 
le-au prod its.

O sarcină deosebit de impor
tantă stă' tn*ifâța organizațiilor 
de partid.Membrii și candidații 
de partid au datoria . de mare 
răspundere de a urmări îndea
proape realizatea sarcinilor de 
plan la toți indicii în mod rit
mic, de.-a urmări felul cum sînt 
îndeplinite angajamentele de în
trecere .și ca. acestea să fie cît 
mai mobilizatoare. Folosind din 
plin dreptul de control, organi
zațiile de partid au datoria să ia 
cele mai eficace, măsuri pentru a 
determina remedierea lipsurilor 
semnalate, sa urmărească aplica
rea măsurilor prevăzute în pla
nurile ; de»aețiune. (Este bună și 
va trebui extinsă metoda folo? 
sită de organizația de bază de 
partid din sectorul III Petrila 

' analizează decădal sP 
tuftți* -îndeplinirii planului--.de 
fjecajq tjriga&ă în parte.

Comitetelor sindicatelor și co- 
miteteicr <te secții sindicale le 
revine sarcina desfășurării tot 
mai ltMȘi, a întrecerii socialiste 
pe profesii. Munca organelor sin
dicate trebuie să se caracterizeze 
acum printr-o mai mare grijă 
față <e popularizarea rezultate
lor întrecerii, pentru o evidență 
clară, la înderfiîna minerilor. Or, 
la multe unități din Valea Jiu
lui, mai aies la exploatările
bonlfer»,. ăgest lucru nu se face 
întrutpțw Ia nivelul cerut.

Fiecare zi aduce noi succese în 
lupta pertmT îndeplinirea planu
lui, pentru -6 calitate tot mal 
înaltă a producției. Dînd un nou 
și puternic avînt întrecerii socia
liste ne vom atăta încă odată 
atașamentul față de politica 
partidului,, ne vom arăta recu
noștința pentru viața nouă 
care-«trăim.

т т
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Minerii din sectorul IIIJ 

Lupeni se afirmă
Minerii de la sectorul 111 al 

minei Lupeni au obținut în luna 
aceasta noi și însemnate succe- 

! se în muncă. In perioada 1-—26 
' mai, ei au dat 1267 tone de căr

bune țeste plan. Tot în această 
perioadă randamentul planificat 
pe sector a fost depășit cu 8,3 
la sută. La obținerea acestor suc
cese și-au adus contribuția mine
rii din brigăzile conduse de 
Ghioancă Sabin, Spînu Petru și 
altele.

'Ѵ'радДО'Ьоііі і
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

'-rt

complex al 
minier. .

2 2...,\ 
din Lupeni are oaspeți. / 
A venit comisia de recep- / 
ție care să preia blocul ț 
de la constructori pentru 
a-l da în folosință mine- C 
rilor. Acesta este al doi- 
lea bloc, cu 36 aparta- > 
mente, încălzire centrală, ') 
care se predă în a doua > 
jumătate a lunii mai la ( 
Lupeni. (

II 
оиі wiiD bune

( Institutul mine.!
? se mărește. In aceste zile, 
^constructorii din Petro- 
Lșani au început lucrările 
^pentru organizarea noului 
\ -șantier unde vor clădi în- 
> că o cantină studențeas- 
К că. Tot în acest an, iu 

’^isemestrul 11, vor începe 
'^.lucrările pentru construi- 
If rea unui cămin studen- 
(. Jesc nou și apoi a unui 
\ amfiteatru care va corn- 
\ pleta frumosul 
p acestui institut

В l о с и

trelor siderurgice din țară mai mult de 3.000 tone de cărbune cocsificabil de 
bună calitate țeste plan. La obținerea acestor rezultate a contribuit și briga
da minerului Nicolae loan care a extras 351 tone de cărbune în plus; pro
ducția dată fiind de bună calitate.

IN CLIȘEU: Minerii Șerban Gheorghe, Pervinți Alexandru, Curta 
Vasile, Ghiur Gică și Nițu Petru din brigada lui Nicolae loan, privesc gra
ficul de producție care oglindește și realizările brigăzii lor.

V

Baia... (
, pentru muncitorii carierei ( Se bucură

Banița, are o poveste < de încrederea acordată
I tristă. Cu toate cererile >
1 repetate, conducerea І.Д4- }
1 Teliuc, de care aparține1
* cariera, n-a făcut; rțimic. ) 
k Totuși, s-ar putea rezol- ( 
.va problemă. In gara \ 
Banița este o mică baie ț

' CU două dușuri. In pre-) 
Zent. ..J,__
în magazie de scule și ci-~ț 
ment. Dacă s-ar scoate)

’ materialele, există posi- l
, bilități să se mai mon- ( 
, teze cîteva dușuri și să se ( 
mărească capacitatea băii. <

car-

1

mai
!

ingrijite
la 
și 
a- 
m.In prima ședință de 

constituire a Sfatului 
popular al comunei Ani- 
noasa în urma alegerilor 
de la 5 martie, cuvintele 
deputaților Șimo- Iosif, 
Lazăr Bela, Popa Pavel 

este. ' transJormațăS V muki alții exprimau
. -t aC(jeaș[ dorință : circum

scripțiile în care locuiesc, 
întreaga noastră Vale să 
devină exemplu de cură
țenie, să se facă tot ce 
le stă în putință pentru 
înfrumusețarea și buna 
gospodărire a comunei.

De atunci și pînă în 
' prezent multe lucruri fru- 
, moașe s-au făcut în Ani- 
I noasa. La îndemnul de- nișții din grupa de partid 
I putaților mai bine de 
I 5.500 de cetățeni au par- 
1 ticipat la acțiunile patrio- 
' tice inițiate de deputați. 
’ Cetățenii au prestat 
J 23.227 ore de muncă 
, voluntară, aducînd în ace

lași timp sfatului o eco- 
I nomie de 65.545 lei.
1 In frunte cu deputății 
■ Cioica Nicolae, Kurta

Liniștea...
atît de necesară în jurul 
unei instituții medicale 
lipsește de mult de prin 
împrejurimile maternității 
din Petroșani. Intr-ade
văr, tovarășii de la 
I.C.O. au mutat o stație 
de autobuz chiar în fața 
acestei clădiri. Acum, de 
dimineață pînă seara atît 
femeile lehuze, ât și noii 
născuți sînt nevoiți să as- ) 
culte bîrîitid mașinilor l 
din stație.

-•

г

Brigăzi fruntașe
Muncind cu entuziasm în pe- j 

' rioada de la 1—24 mai și mine- 
: rii de la sectorul II aLaninei Uri' 
- câni au dat 890 tont ae cărbune 
I peste plan. In acest sector la loc 
• de frunte în întrecere se situea- 
f Ză brigăzile conduse de Șiclodi 

Beniamin și Hrițcan Vasile care 
[ au dat cite 138 tone de cărbune 
; în afara sarcinilor de plan .

! R. BALȘAN

І Maria, Biro Ludovic, To- 
muța Olga, locuitorii de

Ііхіпд unde toți tinerii invața — lata o denumire ce se poate 
atribui pe buni dreptate Termocentralei Paroșeni. In această uzină 
toți; tinerii învăță la cursurile liceului seral, sau în cadrul cursu
rilor de ridicare a calificării organizate în uzină.

IN .CLIȘEU: Tinerii muncitori Maiu Aurel, Pătrașcu Romeo, 
Dragotă Aurel, Socodan Gheorghe, David Gheorghe și Velicu Mir- 

■ cea elevi ai unui curs de ridicare a calificării profesionale din sec- 
ția cazane, ascultă explicațiile tov. Maerean Gheorghe, șeful sec- 

•! ției cazane.

$
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fie turnat un strat de 
beton.

In fruntea acțiunii pa
triotice de înfrumuseța
re a străzii s-au situat 
pensionarii Maieu Ioan și 
Șustac Ștefan, . care îm
preună au pavat .63 m.p. 
trotuar, precum și tinerii 
Colda Ioan, Todotici 
Gheorghe, Horvath Irina,

Heteș, în parcurile de 
mină, dispensar, sfat 
în alte locuri au fost 
menajate peste 10.000 
p. de zone verzi, ronduri
de flori, s-au instalat 25 
bănci.

In cadrul întrecerii pa
triotice care se desfășoară 
între circumscripțiile elec
torale ale comunei Ani- ____ e__, _____
rioasa d ■ffltHW' fMhirir' Ighut Nfflrțj. 
âta ’desfășurat și deputății 
Șortan loan, Liciu Lucia, 
Butca Victor, Barbu Ma
ria , și alții.

S-a schimbat 
aspectul străzii

In urmă cu aproape 
două luni de zile, comu-

Lucrări de întreținere 
a drumurilor
primăvara aceasta, 

deputății din Iscroni 
întîlnit cu alegătorii,

pe valea Aninoa- 
sei au curățit al
bia văii pe o Iun- cuitor. 
gime de 3 km., 
iar de-a lungul 
drumului comunal 
a.u plantat zeci dc 
salcîmi.

In circumscrip
ția nr. 140 s-a 
construit un ba
zin de captare a 
apei potabile, ca
re a fost raoor 
dat la conducta 
principală în cir
cumscripția elec
torală din colonia

din strada Ștefan Voitec 
din Petrila au discutat 
despre măsurile ce tre
buie luate pentru înfru 
musețarea străzii. Din 
inițiativa membrilor de 
partid s-a propus ca prin 
munca voluntară a cetățe
nilor să fie pavat trotua
rul pe ambele părți ale 
străzii, adică pe o lungii 
me de 240 m.l. Propune 
rea grupei de partid a 
fost susținută cu însufle
țire de către fiecare lo-

La îndemnul membrilor 
de partid și a tovară
șului Baciu Grigore, s de
putat în sfatul popular 
regional, peste 80 de ce
tățeni au participat la 
transportarea unei canti
tăți de 40 tone piatră de 
Jiu. Pînă în prezent s-a 
terminat pavarea străzii 
pe o parte, executîndu-se 
pavajul pe 120 m.l. Cu 
sprijinul Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular 
al orașului Petrila,- peste 
acest pavaj urmează să

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

ІП vizită la
La propunerea ele

vilor din anul III, 
clasa B, direcțiunea 
Grupului școlar mi
nier Petroșani a or
ganizat în ziua de 
22 mai a. 
zită la, uzina ___
troputere din Cra
iova. ;

Trecînd prin sec- 
ții elevii-și-au notat 
multe lucruri noi

c. o vi- 
Elec-

I

In 
oînd 
s-au 
discuțiile cele mai aprinse 
s-au purtat în jurul pro
blemelor gospodărești și 
în primul rînd a întreți
nerii drumurilor ce duc 
spre golurile de munte. 
S-au făcut atunci multe 
propuneri, în cuvinte por
nite din inimă. Deputății 
le-au notat cu grijă.

Cu sprijinul deputaților 
Kosta Ștefan, Anghel Uie, 
Trușcă Elena și alții, în 
comuna Iscroni s-au rea
lizat multe probleme gos
podărești. Așa de pildă, 
prin contribuția cetățenilor 
s_au 
tone 
mul 
țoni 
de munte Gîndețul, s-a 
lărgit și reparat «pe o. por
țiune de 2 'km. drumul 
de acces la locul numit 
Bobrin, s-au curățat și 
desfundat 3000 m.l. șan.? 
țuri de scurgere a apei.

Valoarea economiilor 
realizate pînă în prezent 
de către cei 735 partich 
panți la acțiunile obștești/ 
se ridică la 9510 lei.

transportat zeci de 
de balast pe dru- 
din cătunul Dănu- 
ce duce spre' gplui

Electroputere Craiova
îmbogățindu-și cu
noștințele acumulate 
la crusuri. Uzina 
modernă, dotată cu 
instalații de înaltă 
capacitate tehnică a 
permis viitorilor e- 
lectricieni să studie
ze sistemul de bobi- 
nare și izolare a in
terioarelor transfor
matorului de 20 
M.V.A., sistemul de

bandaj are rapidă a 
rotoarelor bobinate 
de la motoarele e- 
lectrice de forță etc. 

Elevii au mai vi
zitat muzeul istoric 
local, muzeul de pic
tură, parcul și gră- 

• dina zoologică, noile 
cartiere muncitorești.

A. NICOLA
corespondent



i STEAGUL ROȘU

*е*ее*еееео*е*ее**еое*еееее*««аеее<ее*е*ееее«*е|**«*е
Irmonii în „Valea florilor'

MICULUI MEU TOVARĂȘ!
De plinătatea vremii ce-o si vini 
Cu o mtndrie demni si tresalt 
81-țl tai suișu-n lespezi de lumini I... 
Exuberanta sete de înalt 
Ca o maree ochii și-ți atragă 
$1 fruntea si țl-o-nvllule lucid 
Vreau, creatoare forța ta întreagă 
Ecou si fie vocii de partid l 

foci fertile surse neștiute 
conștiinței constelații noi, 
cu sudoare, dar ți cu lăute 
strălucești spre Comunism, șuvoi I 

Prin pacea cucerită, suverani 
Si-nalti o lume — Imn suav de soare 
Printr-o imenși abatere sub geană 
A visului intens cioplit spre ziuă 
In cristalinul limpede de zare... 
a TRAIAN MOLLER

Д 106-a premiera
Colectivul Teatrului de stat 

„Valea Jiului" din Petroșani a 
prezentat aseară cea de-a 
premieră cu spectacolul 
murile". comedie de Teofil 
can. Spectacolul, în regia 
tică a lui Marcel Soma, 
grafia Emil Moise, s-a bucurat 
de succes.

Din distribuția spectacolului a 
mintit, care va avea loc și as
tăzi seara la orele 19,30, în sala 
teatrului, fac parte actorii Jus
tin Handoca, Jean Tomescu, E 
lena Columbeanu, Maria Iorda
che, Ana Niculescu, Milena Ri- 
teșcu, Mircea Zabalon. Traian 
Dănescu, George Doru, loan 
Cristescu, Mihai Nițescu, Dan 
Gibe seu.

106-a 
„Nea- 
Bușe- 
artis- 

sceno-

T repus-au acele vremuri cînd 
apele fiului, fremătînd printre 
sttnci, țopteau ca un. ecou jalea 
ți plînsul copiilor și nevestelor de 
mineri, clnd undele înspumate 
purtau la vale, prin țară, depar
te, oftatul și zbuciumul oame
nilor ce pentru un pumn de mălai 
robeau în noaptea minei. Mln.i 
hotărîtă, dar părintesc de blinda 
a partidului a oprit pentru tot
deauna lacrimile din „Valea plin- 
gerti".

In loc de mălai 
piine, în toc de 
petece — haine 
de camgarn, în

mucegăit

cocioabelor mlgc-
re săpate In pămînt — blocuri 
moderne cu baie în fiecare apar
tament, în locul bucăților de 
tablă ce țineau Loc de ochiuri de 
fereastră — mușcate Ія glastre

să studieze la Institutul de mine. 
Astăzi, inginerul topograf Basenei 
Ladlslau este un neobosit tova
răș de muncă al minerilor din 
Aninoase. Pe strunele viorii ale 
căror taine le deslufețte la orele 
Școlii populare de artă din Pe
troșani el vrșa si puni un crfm- 
pei din poezia vieții.

In solde Școlii populare de 
artă, o floare în grădina mare a 
culturii, poate fi întilnit ți 4*^ 
țricianul de la mina Lupani, Dră- 
gan Simian,

Ne ppegâtim pentru faza finală 
a concursului

pentru calitatea producției, pe 
popularizarea metodelor celor 
mai eficace.

Forma artistică a programului 
cu care brigada se va prezenta 
la faza finală, stă în centrul 
preocupării colectivului de crea
ție și a interpreților. In vederea 
bunei reușite, brigada și-a pro
pus eliminarea formei statice de 
a prezenta programul, îmbună
tățirea interpretării părților mu
zicale. introducerea celor mai noi 
melodii de muzică populară și 
ușoară pe care se vor scrie texte 
corespunzătoare, cît și o mare 
mobilitate și operativitate a in
terpreților în rezolvarea diferi
telor probleme ridicate de pro
gram.

Am preconizat ca în cadrul re
petițiilor care se vor succeda cu 
regularitate să nu omitem nici 
un amănunt de regie, astfel ca 
cei zece interpreți să știe cu pre
cizie ce au de făcut pentru a nu 
se crea scene confuze în timpul 
interpretării.

întreaga formație a brigăzii 
în care se includ și creatorii de 
texte «ît și formația orchestrală, 
este hotărîtă ca printr-o muncă 
conștiincioasă și entuziastă, să 
realizeze un program bogat în 
conținut, cu o formă artistică a- 
trăgătoare, pentru a putea în a- 
cest fel să reprezinte cu cinste 
oamenii muncii din regiunea Hu
nedoara la faza finală a celui 
de-al VI-lea concurs pe țară al 
formațiilor artistice de amatori.

L. LICIU 
GH. NEGRARU 

din brigada artistică de agitație 
a clubului muncitoresc Aninoasa

In acest an, în cadrul celui 
de>al VI-lea concurs pe țară al 
formațiilor artistice de amatori' 
din sindicate ocupînd pentru a 
doua oară locul 1 pe regiune bri
găzii artistice de agitație din A- 
ntnoxM i-a revenit sarcina de a 
reprezenta regiunea Hunedoara 
la faza republicană — finală — 
ce va avea loc în Capitală în 
cursul lunii august.

Desigur că sarcinile care re
vin creatorilor de texte, inter
preților și instructorilor sînt deo
sebite. avînd în vedere faptul că 
brigada — această formă efica
ce a muncii artistice —. trebuie 
tă cuprindă cele mai noi și e- 
itnțiale probleme legate de pro
ducție, care să fie redate într-o 
formă artistică corespunzătoare, 
exigențelor juriului central și pu
blicului bucureștean.

Avînd în--vedere aceste două 
mari probleme, colectivul de 
creație a trecut la îmbunătățirea 
programului, ținînd cont de ob
servațiile juriului regional, cît și 
de noile probleme ridicate de 
producție.

Din acest punct de vedere, în 
programul brigăzii, se va pune 
Un âceent mai mare pe lupta

■ — ——
NOTA

Concert de muzică 
populară

Miercuri 31 mai, orele 20, va 
avea loc în sala Constructorul 
din Petroșani un concert de mu
zică populară prezentat de Tea
trul muzical „Gh. Dima" Brașov 
— orchestra populară „Miorița". 
Din ansamblu, a cărei conducere 
muzicală aparține lui Gheorghe 
Constantinescu, fac parte cunos
cut) soliști vocali ca Natalia G1I- 
ga, Leana Prahoveanca, Benone 
Sinulescu, precum și soliștii in 
strumentiști Lbrincz Adalbert 
(vioară), Nae Iordache (acor
deon), Constantin Cincan (cla
rinet) și alții-
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fabetismul, unde în 7938 din 
17.000 de suflete 4,000 nu știau 
carte, azi, învățătura a devenit 
un lucru obișnuit, firesc, general. 
Minerii deslușesc acum cu sirg 
noul alfabet al artei și culturii.

Așa face acum fi Besanei Le- 
dislau: învață să dea glas ferme
cat strunelor viorii. Cu ani în 
urmă a fost maistru minier la 
mina Lupani. Partidul l-a trimis

iNTlRZIATII...
Sala teatrului din Lupeni 

primește de cîteva zile spectato
rii într-o tinută deosebit de a-s 
trăgătoare căpătată în urma lu
crărilor de reparații ce s-au e- 
fectuat aici. Ți-e mai mare dra
gul să iei loc pe scaun și să pri
vești jocul actorilor pe scena re
novată abia dezvăluita de cortb 
na noul, pe purpură, grea. Dar 
dnd au trecut deja 10 minute de 
l« începerea spectacolului, prin 
față încep să se perinde diferite 
umbre. Sînt obișnuiții înttrzlați 
cărora, fără să le pese că deran
jează pe ceilalți, tșl caută cu în
căpățînate locurile, 
ren dintr-o parte în 
Ba sînt cîțiva care parcă 
ționat întîrzie de la fiecare 
tacol, contemplînd 
minute, în picioare, 
lă, vrind parcă să-și anunțe în 
atest fel sosirea, fără să le pese 
de cei din spate care nu mai văd 
acnna.

Intîrziați sînt din păcate și la 
Lonea și în special la Petroșani 
unde se trîntesc mereu scaune, 
se discută, se deranjează rînduri 
întregi de spectatori. De această 
situație nu se fac vinovați nu
mai întîrziații, ci și conducerile 
unltiților de cultură respective 
care ar trebui să aplice în sftr- 
șit regulamentul cu privire la 
accesul persoanelor în sală. Dar 
direcțiunea teatrului din Petro
șani, încurajează ea însăși aces
te practici anunțînd începerea 
spectacolului la orele 19,30, dar 
începtnd de fapt cu „regularita
te” numai după orele... 20. Si 
nu uităm : punctualitatea este un 
semn al civilizației.

își

treetnd me- 
alta a sălii, 
arcă inten- 

.iecare spec- 
apoi cîteva 
întreaga sa-

♦
♦

De cîteva zile pe ecranul cinematografului 7 Noiembrie din Pe-
troțani, rulează filmul „Floarea zăpezii"- o producție a studioului ♦ 
■„Gruzin" din Tbilisi. In complectate rulează filmul documentar „Omul • 
s-a întors din Cosmos"-. *

IN CLIȘEU: O scenă din filmul „Floarea zăpezii". •’

mijlocUniversitatea muncitoreasca 
de culturalizare a celor ce muncesc

Partidul și statul nostru, pe ba
za unui vast program au trecut 
la găsirea celor mai potrivite și 
eficace metode și forme pentru 
rezolvarea sarcinilor revoluției 
culturale din țara noastră. Prin
tre mijloacele folosite cu mult suc
ces sȘnt și cursurile universități
lor populare și muncitorești.

In orașul Lupeni a funcționat 
anul acesta, pe lingă clubul cen
tral o universitate muncitorească 
cu un număr de 45 de cursanți, 
predlndu-se o serie de discipline 
ca : socialismul științific, limba 
și literatura romînă, astronomie și 
științe tehnice legate de munca 
de la mină, preparație și filatură. 
In afară de lecțiile teoretice, s-an 
ținut 4 lecții practice, la mina Lu
peni, preparați* Lupeni, Filatura 
Lupeni și termocentrala Paroțeni. 
Lecțiile predate au fost însoțite 
și de seminarii, pentru aprofun
darea cunoștințelor.

Curtanții au vizionat în colectiv 
două filme și într-o duminică au 
ieșit la muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea orașului. In luna 
decembrie universitatea a făcut o

excursie de 3 zile, avînd ca o- 
biectiv vizitarea Muzeului Detu
na și a orașului București.

Un sprijin deosebit în buna 
desfășurare a acestor cursuri ni 
l-au dat comitetele sindicale din 
întreprinderi, care au asigurat mo
bilizarea cursanților. In cadrul 
bibliotecii clubului central s-a or
ganizat un colț al universității, cu 
cărțile necesare, recomandate ca 
bibliografie.

Cu sprijinul comitetului orășe
nesc de partid și al subfilialei 
S.R.S.C. Petroșani, au fost mobi
lizați pentru ținerea lecțiilor pro
fesori cu înaltă calificare și ex
periență.

Pentru buna desfășurare a 
cursurilor universității, din iniția
tiva cursanților s-a ales un* co
mitet de an, care a ținut o legă
tură permanentă cu conducerea clu
bului, cu comitetele sindicale din 
întreprinderi și cu conducerea uni
versității. Acest comitet s-a preo
cupat de activitatea extrașcolară 
a cursanților. Dintre cursanți s-a 
ales un secretar care a făcut pre
zența la fiecare oră de curs și

împreună cu directorul de studii 
a întocmit dosare cu planurile de 
lecții pentru fiecare disciplină în 
parte, s a preocupat Ln permanen
ță de rechizitele necesare activi
tății școlare. Secretarul a ținut o 
legătură permanentă 
conducerea clubului 
universității.

Printre cei mai 
se numără : Gabor 
Gocsig Rozalia, Nicoară I4 Gu- 
ciu C., Vrăbiescu C., care au acor
dat o atenție deosebită studiului 
materiilor predate, au o frecvență 
bună la cursuri și au răspuns la 
toate chemările și acțiunile Între
prinse de universitate.

Cu toate aceste realizări în 
munca universității l-au manifes
tat ți unele lipsuri. Iu primul 
rînd, nu s-a stat mai mult de 
vorbă cu unii cursanți, pentru ca 
aceștia să participe cu regularitate 
la cursuri, lucru care a dus la scă
derea numărului cursanților. Nu 
s-a afișat un orar permanent al 
cursurilor în sala de cura care ar 
fi fost un îndreptar în activitatea 
cursanților. Cîteedstă din oauza

între curaeoți, 
îi conducerea

buni cunanți 
C., (zeczetar),

care iți cultivă la * 
dosit de came ♦ 
vocea lui caldă ♦ 
de bariton. ♦
Electricianul din ♦ 

Potrila, Grufe- ♦ 
găsește timp ca du ♦ 

pă munci să urmeze ți cur>usiLș * 
școlii medii serale fi si îttveț. ț 
la dașa de actoria a Școlii popu- ♦ 
lore tie artă. Blijan loan, lăci- * 
tuț la mina Lupeni, Sfor Aurel, ♦ 
lăcătuș la mina Amnoasa, Popa ♦ 
Gbeorgbe, electrician le mixa Pe-1 
irila, Șgatud Dionisie, lăcătuș la J 
mina Amuoosa și alft ortaci, înva- ♦ 
ți si mingii» strunele delicate e 
tde chitarei. Acordeonul consti- J 
taie pasiunea minerului Petru An- ♦ 
drei din sectorul III al minei ♦ 
Petrila. Cu ți învață ți minerul« 
Nistor Ntcoiae din sectorul l,țiț 
Andrei Dumitrii din secte- • 
rul III de la aceeași aajvj
ni. Mecanicul Kovacs Add- J 
beri, de la mina Lupeni imtață * 
si cinic la vioară și la trombon, « 
iar Strube Carol, itmplar la X 
Q.C.M.M., este unul din cei a-* 
vansați în studiu.- el cînti deja • 
în fanfare UR.U.M.P. ț

Slm я Iți muncitori care în- X 
vață la Școala populari de artă ♦ 
din Petroșani. Amil acesta curm- • 
rile Școlii populare de artă sin- , 
frecventate de 327 elevi iar 19 J 
profesori îndrumă primii pași in ț 
artă ai celor îndrăgostiți de. fr» ț 
mos. Aproximativ 76 la sută ♦ 
dintre cursanți sînt muncitori, 20 e 
la sută lucrează în subteran. •

Din 1953, de cînd fi-a început • 
activitatea, școala a avut eproxi- ♦ 
motiv 1.600 de elevi, dintre care ♦ 
mai bine de 30 sini agi instrui- ♦ 
tort ei diverselor formații artiț- ♦ 
tice, iar peste 200 tint artiști ♦ 
amatori în echipele cluburilor. * 

Țoale acestea, în artful unite t 
în 1938 erau 4.000 de analfabtri. ♦ 
ІП atest oraș, elevii Școlii popic » 
lore de artă, oameni ai muncii, * 
«m pus în scenă opereta „Crai ♦ 
nou" de Ciprian Porumbescu, iar ♦ 
acum pregătesc premiera operei ♦ 
.Traviata". Cit adevăr a avut ♦ 
poetul cînd a numit Valea Jiu- J 
lui de azi „Valea florilor fi d o 
fericirii". $

ri. CRICOVEANU ♦

lac Mibai îți

că unu lecturi care predau la uni
versitate au fost antrenați în alte 
munci, nu s-a putut îndeplini la 
timp planul de învățămînt, fapt 
care a dus la prelungirea alesu
rilor cu încă o săptămînă. Nu în
totdeauna la acțiunile extratcola- 
re au fost mobilizați toți cursan- 
ții

Apropiuidu-nc de sfirșitui anu
lui, conducerea universității a luat 
o scrie de măsuri pentru încheie
rea cu succes a cursurilor. In tim
pul care ne mai desparte de data 
de 11 iunie a.c. trebuie să se 
predea ultimele lecții și să se facă 
ultimele setninarii. In ziua de 11 
iunie va avea loc închiderea în- 
tr-un cadru festiv, cînd li se vor 
înmîna cursanților care au frec
ventat cu regularitate cursurile di
plome de absolvenți ai universi
tății muncitorești. După închide
rea cursurilor, la data de 20 iu
nie, absolvenții universității îm
preună cu lectorii ți conducerea 
universității vor pleca într-o ex
cursie de studii cu o durată 
zile, pentru aprofundarea și 
gățirea cunoștințelor.

prof. MARIA RUSU
director de studii al universități! 

muncitorești Lupeni

de 10 
imbo*

>
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Certările politice pentru mineri — formă a invăfăminfulai 
fle partid căreia trebuie să i se acorde o atentie sporită!

* f• * *:” • •

♦«♦J»-*-»-»-» •

Zilele trecute, redacția ziarului „Steagul roșu", împreună j 
! cu Cabinetul orășenesc de partid Petroșani, a organizat o con- * 
f sfătuire cp propagandiștii cercurilor politice pentru mineri. 
» Consfătuirea, la care au participat propagandiștii și umil 
» curMttți d cercurilor politice pentru mineri, a prilejuit un rodi- ,
» nic schimb de experiență în vederea îmbunătățirii activității J
; lăr de viitor. Referatele prezentate, discuțiile purtate de parti- 1
r clpanți fn jurul referatelor, au arătat că in cel trei ani de la «
» înființarea lor, cercurile politice pentru mineri s-au <..............
> tm-mijloc Important de sprijinire a muncitorilor subterani 
f ridicarea nivelului lor politic șl de eultură generală, în inar- 
? marea lor cu cunoașterea politicii partidului și guvernului, a 
f sarcinilor desăvîrșirii construcției șocfaUste In vederea ducerii 
, lor la îndeplinire. In cadrul consfătuirii s-au făcut propuneri 

prețioase privind desfășurarea la un nivel mai înalt a activi- 
» tății cercurilor politice pentru mineri în viitorul an al învăță- 
♦ mlntului de partid.
»
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Programul cercului — strîns legat de sarcinile 
puse în fa(a industriei miniere 

de Congreottl al IH-fea al P. M. R.
Din referatul tov. Zeleneak Gh. propagând*/, mina Lupeni

Congresul al Ill-lea al P.M.R.
■ a pus. în fața industriei carbo- 
' nifere sarcini de o deosebită în
semnătate. Principalul obiectiv 
al industriei cărbunelui constă în 
asigurarea siderurgiei cu cărbu- 

■- ne de calitate superioară desti
nat cocsificării, precum și ter
mocentralelor cu ligniți și alte 

ț sorturi de cărbuni inferiori. Di
rectivele Congresului prevăd creș
terea extracției de cărbune pînă 
în anul 1965 la un nivel de 
11,5*-12J5 milioane tone.

In întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice 

. elaborate de Congres, accentul 
principal trebuie pus — așa cum 
se subliniază în Directivele C.C. 
el P.M.R. cu privire la principa
lele criterii ale întrecerii — pe 
calitatea producției, pe reducerea 
prețului de cost, pe creșterea pro
ducției pe baza sporirii rațida- 
mentelor.

Cercul politic pentru mineri pe 
care-1 conduc a pus în osntrul 
preocupării sale cunoașterea de 
Către membrii cercului a obiect i- 
velpr, economica elaborate de 
Congres, a modului în care tre
buie “muncit pentru îndeplinirea 

) acestor sarcini.
Pentru ca activitatea cercului 

ncâtrti de învătămînt să răspun
dă acestei cerințe, s-a pus un ac 

' cenț deosebit pe legarea strînsă 
a programului de învățămînt de 
sarcinile concrete ce revin colet 
tivului sectorului, pe angajamen
tele luate în întrecerea socialistă.

Astfel au fost incluse în pro
gramul cercului lecții cu teme 
cum sînt: „îndeplinirea planului

Pe marginea discuțiilor X
*• 

cursantii care lucrează după-a- * 
miază schimbă șutul și astfel! 
toți membrii cercului pot lua * 
parte la ședințele de învățămînt. J 

Tovarășul Școblei Ladislau de» 
la mina Lupeni a arătat că cer-! 
cui său își tine ședințele în pri-ț 
ma zi de marți a fiecărei luni, ♦ 
iar cu cei care lucrează în schim- ♦ 
bul cînd se tine prima ședință ț 
de învătămînt — în marțea ur- * 
mătoare, ceea ce a asigurat o ♦ 
frecventă de 90—95 la sută. î 

In această direcție, precum și • 
în ce privește asigurarea conți- ♦ 
nutului expunerilor ce se țin în I .... »

♦ 
f

Eficacitatea — 
în centrul atente! I

Discuțiile purtate în cadrul 
consfătuirii, la care au partici
pat numeroși propagandiști șî 
cursanți, au subliniat că eficaci
tatea trebuie să stea în 
atenției cercurilor politice 
mineri.

Intr-adevăr, cercurile 
pentru mineri au adus o 
buție de preț la mobilizarea mun
citorilor subterani la înfăptuirea 
sarcinilor elaborate de partid. 
Tovarășul Dogaru, împreună cu 
ceilalți mineri din brigada con
dusă de Somogyi Iuliu care în
vață în cercul politic pentru mi
neri condus de propagandistul 
Butuza Gheorghe, au discutat la 
locul de muncă despre felul cum 
trebuie muncit pentru realizarea 
obiectivelor puse de Congresul 
al ІІГ-lea al P.M.R. în fața in
dustriei carbonifere. Muncind cu 
însuflețire, brigada lor de inves
tiții a realizat într-o lună 83 m.l. 
galerie lărgiri și betonări.

-»- Toți membrii cercului pe 
care îl conduc sînt fruntași în , cercuri pe anumite teme. Propun 
producție — a arătat propagan
distul Toma loan, care conduce 
un cerc la mina Vulcan. Expu
nerile prezentate în fața cercu
lui au fost strîns legate de pro
blemele concrete ale sectorului, 
îndeosebi de calitatea lucrărilor, 
de economii. Colectivul sectoru
lui ѴГІІ al minei Vulcan a rea
lizat în acest an 800.000 lei e- 
conomii la prețul de cost. Mine
rii membri ai cercului politic pe 
care-1 conduc au adus o contri
buție efectivă la aaeaetă reali
zare.

centrul 
pentru

politice 
contri-
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fata cursantilor, este necesar un 
ajutor eficient din partea orga
nizațiilor de partid mai ales la 
tnienle Lonea, Petrila, Aninoasa.

1 
t4
♦

cercurile •
au avut 

la caz ,1a

VZELENEAK GHEORGHE 
mina Lupeni

I

I

TOMA IOAN 
mina Vulcan

Propuneri
• Pînă în prezent, 

politice pentru mineri 
programe diferite, de
caz, întocmite de organizațiile de 
partid și propagandiști. Diversi
tatea temelor prevăzute în aceste 
programe nu a făcut posibilă in
struirea propagandiștilor acestor

de producție pe anul 1961 la toți 
indicii — sarcină a fiecărui mun
citor și tehnician, „Folosirea în
tregii capacități a utilajelor — 
cale importantă în creșterea ran
damentelor șî reducerea prețului 
de cosf1, „Exploatarea rațională 
a stratelor, buna organizare a 
muncii — criterii importante în 
lupta pehtru realizarea sarcinilor 
de plan" etc.

Cu ocazia dezbaterii te
mei „Exploatarea rațională a 
stratelor și organizarea muncii" 
cursantii au făcut propuneri va
loroase în ce privește plasarea 
judicioasă a efectivelor, folosirea 
deplină a timpului de lucru, me
canizarea lucrărilor, ușurarea 
muncii, îmbunătățirea calității 
cărbunelui prin pușcarea selecti
vă, alegerea șistului vizibil la 
frontul de lucru etc. Astfel de 
[tropunerî an fost făcute de 
tre minerii Sîitlic loan, Ocneanir 
Cojjș^niin și alți membri ai cer-. 
ciiIuL Eficacitatea activității cer-' 
cuțui e reflectată nu numai dfe 
faptul că propunerile făcute de. 
cursanți au fost rezolvate de că
tre conducerea sectorului, ci în
deosebi de faptul că' cursanții 
cercului pășesc în primele rînduri 
ale luptei pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Ei participă 
de asemenea activ la lichidarea 
deficiențelor din procesul de pro
ducție. Putem afirma Că prin ac
tivitatea sa. cercul a adus o con
tribuție valoroasă la succesele 
obținute de colectivul sectorului 
nostru, care de la începutul anu
lui a extras -peste sarcinile de 
plan 2.052 tone cărbune de bună 
calitate.

Mai mulf sprijin din partea 
^organizațiilor «e bază!

Răspunzînd la o întrebare pri
vind modul cum s-a asigurat 
cercului său oefrecvență de 80-90 
la șută, propagandistul Ciorici 
Ștefan din Petrila a arătat că 
cercul său :își ține ședințele de 
învătămînt înainte sau ‘după a- 
dunările generale ale organiza
țiilor de bază, sau pe schimburi, 
înainte de intrarea în șut.

Propagandiștii care au luat 
cuvîntul, nu ău fost de acord cu 
această practică. Ședința de în
vățămînt nu trebuie ținută în 
grabă, ocazional, ci pe baza pro
gramului. In această direcție e- 
xistă posibilități. Propagandistul 
Butuza Gheorghe de la mina Pe
trila a arătat că odată pe lună, cu 
ajutorul organizației de partid,

ss ШИіа imului №fto й lidltaita oiwloliii 
NlM si It (iH giHNli al ШІШІІ0І

Petrila este for- referatuf tov. Ciorici Ștefan propagandist, mina Petrila 
mat dintr-un nu- r *
măr de 35 cursanți. șefi de bri
găzi, mineri fruntași, ajutori de 
mineri, artificieri și vagonetari, 
încă de la bun început m-am 
străduit să cunosc în parte pe 
fiecare cursant, să-l ajut să-și 
însușească materialul și să mun
cească în așa fel îneît șă se a- 

. chite cu cinste de sarcinile în
credințate.

Principala atenție mi-am în
dreptat-o spre conținutul de idei 
al temelor pe care le-am expus 
în fața cursantilor. Am căutat ca 
lecțiile să fie strîns legate de Via
ță, de sarcinile pe care Congre
sul partidului le-a pus în fața 
noastră, a minerilor. In cadrul 
cercului s-a acordat o mare a- 
tenție studierii Raportului de ac
tivitate al C.C. al P.M.R. expus 
la Congres de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

In calitate de propagandist am 
indicat cprsantilor să citească 
cu regularitate presa de partid, 
literatura beletristică. Am ținut 
seama de nivelul politic și cul
tural al fiecărui cursant: uno
ra le-am recomandat să studie
ze literatura politică, altora cărți 
tehnioe.

Un accent deosebit am acordat

I

ț.

Cercul I 
pentru mineri 
din /cadrul secto
rului I al minei

cabinetului de partid să se uni
formizeze programul acestor cer
curi și să se asigure instruirea 
propagandiștilor pe teme comu
ne, ceea ce va asigura ridicarea • 
calității învățămîntului (ing. Ba- • 
ciu Vasile, propagandist — Lu- ! 
peni).

• La 
mineri, 
mineri, 
tari, membri de partid și tova
răși din activele fără de partid. 
Fac această propunere întrucît la 
mina Lonea sînt încadrați în a- 
ceste cercuri multi maiștri mi
neri, care au datoria să studie
ze în forme mai avansate, ale în- 
vătămîntului de partid (Kbpetin 
Geza, cursant — mina Lonea).

• In noul an al ittvățămîntu- 
lui de partid să se prevadă un 
număr sporit de expuneri despre 
rolul tehnicii noi in îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid in fața 
industriei carbonifere. Expunerile 
pe această temă sînt deosebit de 
necesare, deoarece tehnica nouă 
pătrunde larg în minele Văii Jiu
lui și trebuie folosită din plin 
(ing. Ciocan Nicolae, propagan
dist — mina Lonea).

cursurile speciale pentru 
să fie încadrați mai mulți 
ajutori mineri, vagone-

CI OR! CI ȘTEFAN 
mina Petrila

Pentru îmbunătățirea activității
de viitor

pregătirii referatelor pe care 
le-am prezentat în fața cursan- 
ților. Am căutat ca acestea să 
fie întocmite temeinic, exemplifi
cate cu cifre și fapte din viața 
exploatării. Deseori, în timpul 
expunerilor am folosit materiale 
demonstrative, cum ar fi. de pil
dă, diferite grafice, schițe, foto
montaje, harta fizică și admi
nistrativă a R.P.R., ziare șl re
viste.

In
mulți dintre cursanți au reușit 
să-și acumuleze o bună parte 
din materialul predat. Printre a 
ceștia șe numără tov. Cucoș 
Gheorghe, Cioran Lazăr, Cașoți 
Constantin. Nistor Nicolae, 
ter Victor, Androane Iosif — 
muncitori de frunte care fac 
ste colectivului nostru.

De fiecare dată în cadrul 
cului am îndrumat cursantii să 
frecventeze biblioteca clubului. In 
urma indicațiilor date, majori
tatea membrilor din cerc vizio
nează în fiecare săptămînă unul 
sau două filme. Uneori obișnuim 
să purtăm discuții pe marginea 
acestora, așa cum s-au purtat a- 
supra filmelor „Valurile Dună
rii", „Secretul cifrului" și alte

cadrul cercului nostru, 
au reușit

Pe- 
toți 
cin-

cer-

le, De aseme
nea, mai mulți 
cursanți au vi
zitat Muzeul Dof- 
fana, „Expoziția 
de istorie ai

P.M.R.", Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, Castelul Hunia- 
zilor, Muzeul regional din Timi
șoara, termocentrala Paroșeni și 
altele.

Ca urmare a activității rodni
ce desfășurate în cadrul cercului, 
preocupării continue față de ri
dicarea nivelului de cultură ge
nerală al cursantilor, 4n prezent 
aproape fiecare tovarăș din cerc 
este fruntaș în producție. Mineri 
cum sînt Peter Victor, Cucoș 
Gheorghe, Moldovan Zoltan, Ig
nat Gavrilă și alții sînt în pri
mele rînduri ale întrecerii pentru 
sporirea producției de cărbune, 
îmbunătățirea calității producției 
și reducerea prețului de cost. In 
fiecare lună brigăzile respective 
își dtepășesc cu regularitate sar- 
cihile de plan, în medie cu 11-23 
la sută. Succesele obținute de 
brigăzile de mineri din sector la 
care a contribuit și cercul poli
tic pentru mineri pe care-1 con
duc. au situat sectorul nostru în 
fruntea întrecerii între sectoarele 
din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, cîștigînd astfel „Casca de 
aur a tehnicianului".
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Organizată în preajma închi
derii actualului an școlar al în
vățămîntului de partid, consfătui
rea a constituit un prilej de ana
liză temeinică a contribuției adu
se de aceste cercuri la ridicarea 
nivelului politic al minerilor, 
pentru înarmarea lor cu cunoaș
terea sarcinilor desăvîrșirii cons
trucției socialiste. Așa cum a 
arătat tov. Badea loan, instructor 
al Comitetului orășenesc de par
tid, activitatea acestor cercuri a 
contribuit efectiv la intensificarea 
luptei minerilor care studiază în 
această formă a învățămîntului 
de partid, pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă, pentru înfăptuirea sar
cinilor economice elaborate de 
cel de-al Ill-lea Congres al

1

Iz__
? P.M.R.
l ... ....................................... - ......... —
( fătuirii, tov. Ungur Pompiliu, di
\ rector al Cabinetului orășenesc de
5 partid, a arătat că deși această
> !--------- - .>.. ——

?
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>
>_______________r.__„..............r.
( liticii partidului, despre situația 
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Luînd. cuvîntul în cadrul cons-

formă de învățămînt politic pen 
tru mineri a fost introdusă în 
ultimii 3 ani, ea și-a dovedit 
din plin utilitatea. La înființarea 
acestor cercuri s-a pornit de la 
faptul că minerii lucrează în con
diții mai grele. In cadrul lor se 
face o expunere scurtă despre 
cele mai actuale probleme ale po-

internațională, despre sarcinile 
puse de partid în fața minerilor 
ți cum trebuie muncit pentru în
deplinirea lor. Expunerile sînt ur
mate de întrebări, iar în cadrul

ședințelor, cursanții pot să 
cuvîntul, să~și spună părerea 
legătură cu problemele cuprinse 
în expunere. In această formă de 
învățămînt nu este obligatorie stu
dierea materialului bibliografie.

Activitatea de pînă acum e 
acestor cercuri politice pentru 
mineri —- înființate la început ca 
titlu de experiență — a creai 
condiții ca în viitorul an școlar 
ele să j 
temeinice. Este justificată propu
nerea făcută de a se asigure pro
gramului acestor cercuri un ca
racter unic, deoarece astfel ele 
vor fi orientate spre cele mai 
importants probleme, pptindusa 
asigura în același timp instruirea 
periodică a propagandiștilor, ma
terial bibliografic necesar.

In cercurile politice pentru mi
neri trebuie încadrați — alături 
de membri de partid — un nu
măr sporit de tovarăși din acti
vul fără de partid, lucru care 
în actualul an școlar al învăță
mîntului de partid a fost negli
jat.

Principalul accent trebuie pus 
pe eficacitate. Organizațiile de 
bază, propagandiștii, să asigure 
ca cercurile politice să constituie 
un sprijin de preț în lupta mi
nerilor pentru înfăptuirea anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă, pentru creșterea produc- 11 
ției de cărbune, îmbunătățirea (i 
calității ei și reducerea prețului (1 
de cost, pentru folosirea din țiin ,' 
a tehnicii noi. I
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i ca m viitorul an țwuțr 
fie or%a?tizate pe baza vwi j1 
ice. Este justificată ѣтоілг 1

1
l

<

I 
I



STEAGUL roșu

DE PESTE HOTARE PUBLICITATE

Emițătoare radio terestre cu o putere 
de citeva mii kilowați

MOSCOVA 27 (Agerpres)
După cum relatează prof. A. 

Kugușev în ziarul „Izvestia", în 
condițiile dezvoltării actuale a 
radioelectronicii pot fi realizate 
emițătoare radio terestre cu o 
putere de citeva mii kilowați și 
cu o sensibilitate de milioane de 
ori mai miare decît a celor mai 
bune aparate de televiziune.

Prof. Kugușev scrie că raza de 
acțiune a radiocomunicațiilor 
poate fi mărită prin încetinirea 
transmiterii informațiilor. Orice 
informație referitoare Ia un pro
ces de scurtă durată — care 
durează citeva fracțiuni de se
cundă —, înregistrată în mod 
automat, poate fi transmisă, în 
mod evident, în cîteva zeci de 
secunde, adică încetinită de o 
sută de ori. Aceasta se potri
vește pe deplin radiocomunica
țiilor în limitele sistemului; solar, 
la distanțe de 300 milioane de 
kilometri, cînd transmiterea unui

Substratul demisiei lui Dayal
poldville s-au creat relații extrem 
de încordate. Bizuindu-se pe spri
jinul cercurilor colonialiste occi
dentale și nefiind satisfăauți de 
poziția și așa pasivă pe care mi
siunea O.N.U. în Congo o adop ■ 
tase în conformitate cu instruc" 
țiunile lui Hammarskjoeld; mario
netele congoleze formulau mereu 
noi pretenții din ce în ce mai 
insolente.

In tabăra trădătorilor de la 
Leopoldville au provocat o reac
ție furibundă dările de seamă pe 
care Dayal le prezenta O.N.U. 
asupra situației din Congo și din 
care reieșea că de fapt adevărații 
vinovați pegtru haosul care con
tinuă în Congo sînt belgienii și 
clica Kasavubn—Mobutu. Cînd lâ 
Leopoldville s-a început cu aju
torul misiunilor diplomatice ale 
unor puteri occidentale elabora
rea planului privind complotul de 
la Coquilhatville, prezența lui 
Dayal în funcția de conducător al 
așa-numitei „operațiuni a O.N.U. 
în Congo" devenise probabil un 
spin în ochii inițiatorilor acestui 
complot. Dayal a fost chemat ur
gent la New York „pentru con
sultări" și r.u s-a mai înapoiat în 
Congo.

Este absolut clar că demisia lui 
Dayal reprezintă un nou act de 
îngăduință fățișă față de cercurile 
colonialiste și marionetele lor con
goleze. Mai mult, acum cînd com
plotul din Coquilhatville se apro
pie de punctul culminant această 
acțiune a lui Hammarskjoeld și a 
celor care îl sprijină; dovedește că 
sub steagul albastru al O.N.U. se 
pune la cale o nouă aventură pri
mejdioasă împotriva independenței 
și libertății poporului congolez.

NEW YORK 27 (Agerpres)
Secretarul general al O.N.U., 

Hammarskjoeld a anunțat la 25 
mai că Rajeshwar Dayal a fost 
eliberat din funcția de reprezen
tant special al O.N.U. în Congo.

In declarația sa oficială Ham- 
niarskjoeld a prezentat demisia lui 
Dayal drept o urmare a satisfa
cerii „cererii personale" a aces
tuia. In realitate însă, după cum 
este absolut evident, această ac
țiune a fost determinată de cu 
totul alte cauze.

Aproape chiar din momentul 
numirii sale în funcția de șef al 
misiunii O.N.U. în Congo între 
Dayal și liderii regimului din Leo •

Pentrii admiterea călătoriei 
Іо fila a 500 й studeoli 

americani
NEW YORK 27 (Agerpres)
Comitetul de lup£ă pentru o ati

tudine justă față de Cuba a 
cerut la 25 mai ca guvernul Sta
telor Unite să atenueze interdic
țiile asupra călătoriilor în Cuba 
pentru ca 500 de studenți volun
tari din „Corporația păcii" să-și 
poată petrece vacanța de vară lu- 
crînd în Cuba.

Bert Winer, redactorul buleti
nului Consiliului studențesc de pe 
lîngă acest comitet a declarat că 
acest lucru a fost cerut de multe 
sute de studenți care resimt un 
sentiment de adîncă rușine în le
gătură cu recenta invazie armată 
în Cuba organizată de Agenția 
centrală de investigații din S.U.A.

Studenții ar repara o parte din 
stricăciunile pricinuite de avioa
nele și tancurile americane în tim
pul recentei invazii care a eșuat. 
Winer a spus că mulți studenți 
și-au exprimat dorința de a vizita 
familiile cubanilor uciși de mer
cenarii înarmați ai C.I.A. ..

Un purtător de cuvînt al co
mitetului a subliniat că „Corpora
ția păcii" este o organizație vo
luntară de studenți care doresc 
prietenie și înțelegere cu poporul 
Cuban și că această organizație 
ar putea aduce o contribuție pre
țioasă la îmbunătățirea relațiilor 
cubano-americane.

Cresc prețurile în Argentina
BUENOS AIRES 27 (Ager

pres-) — TASS transmite :
In Argentina scumpetea con

tinuă să crească necontenit. Re
cent s-a- anunțat că de la 1 iunie 
vor fi majorate tarifele în între
gul transport urban. Călătoriile 
cu tranvaiele, autobuzele, trolei
buzele și metroul vor costa pe 
locuitorii capitalei argentinene 
în medie cu 50 la sută mai mult 
decît înainte.

semnaloradio necesită circa 16 
minute.

Autorul articolului scrie că 
pentru perfecționarea radiocomu- 
nicațiilor la distanțe mari este 
avantajos să se înlocuiască al
fabetul Morse prin semnale al
cătuite numai din puncte, codifi- 
cîndu-se în prealabil emisiunea 
sub formă de numere exprimate 
în sistemul calculului binar.

Codul numeric în sistem binar 
este adecvat pentru radio emi
siuni : un semnal emis sub for
mă de impuls foarte scurt cores
punde unității, iar absența luii — 
zeroului.

Autorul articolului consideră 
că, folosindu-se radio emisiunile 
încetinite și semnalele radio codifi
cate, se pot realiza radiocomuni- 
cații la distanțe de ordinul a 500 
milioane de kilometri; cu ajutorul 
unui emițător de bord de numai 
100 wați, dimensiunile antenei 
terestre fiind de niumaii 20—30 m.

Conferința de presă a lui Joxe
EVIAN 27 (Agerpres)
La 26 mai, Louis Joxe, șeful 

delegației franceze la tratativele 
franco-algeriene, a organizat o
conferință de presă la care a pre- 

! cizat poziția părții franceze.
După cum rezultă din declara

țiile lui Joxe, guvernul francez 
continuă să formuleze ca o con
diție preliminară pentru înfăptui
rea dreptului la autodeterminare 
a poporului algerian „încetarea 
focului", adică renunțarea de că
tre Armata de eliberare naționa
lă a Algeriei la lupta armată pen
tru independența țării sale. Nu 
poate fi nici un referendum dacă 
nu vor înceta luptele, a declarat 
el.

Joxe a spus că părțile trebuie 
să ajungă la o anumită înțele
gere în privința modului de des
fășurare a referendumului și în pri
vința controlului asupra acestuia.

Referindu-se la planurile de dez
membrare a Algeriei în cazul cînd

N. 5. ШШ0Ѵ 
1 plecat la llitia

MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 27 mai Nikita Hrușciov a 
plecat Ia Viena, unde se va în- 
tîlni cu John Kennedy la 3 și 
4 iunie.

In drum spre Viena N. S. 
Hrușciov intenționează să se o- 
prească în Ucraina, precum și 
în Cehoslovacia^, unde a fost in
vitat de giuvernul acestei țări.

La gara Kfev, conducători ai 
Partidului Comunist și ai guver
nului sovietic au venit să-l con
ducă pe N. S. Hrușciov.

Mii de moscoviti s-au adunat 
în piața din fața gării. Ei au sa
lutat cu căldură pe N. S. Hruș
ciov, urînidu-i drum bun.

Pe peronul gării se aflau 
membri ai corpului diplomatic.

La ora 20 (ora Moscovei) 
trenul special a părăsit peronul 
gării Kiev. împreună cu Nikita 
Hrușciov au plecat la Viena An
drei Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Mi
hail Menșikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., Anatoli Do- 
brinin membru al Colegiului 
Ministerului Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale.

----- O-----

Revoluția cubană 
este un exemplu

RIO de JANEIRO 27 (Ager
pres)

Potrivit agendei Prensa Latina, 
luînd cuvîntul la plenara Miș
cării naționale pentru sprijinirea 
revoluției cubane, deputatul bra
zilian Jonas Baiense a dteclarat 
că această revoluție este un exem
plu pentru popoarele Americii 
Latine.

După cum a subliniat deputa
tul brazilian, revoluția din Cuba 
„arată pe ce cale9 pot să se eli
bereze popoarele latino-americane 
de sub jugul monopolurilor în- 
ternațiofiale".

----- O-----

Sancțiuni economice 
împotriva 

Uniunii Sud-Africane
MONROVIA 27 (Agerpres)
După cum anunță Associated 

Press, președintele Liberiei, Wi
lliam Tubman, a declarat la 25 
mai în cadrul unei conferințe 
de presă că tara sa a hotărît să 
aplice sancțiuni politice și econo
mice împotriva Uniunii Sud-A
fricane pentru faptul că aceasta 
continuă să promovezfe politica 
de apartheid1.

poporul algerian s-ar pronunța 
pentru o independență deplină, 
Joxe a afirmat că guvernul fran
cez nu urmărește o asemenea re
zolvare a problemei; dar a recu
noscut că '■„această alternativă nu 
poate fi exclusă".

Ministrul a elogiat în fel și chip 
hotărîrea guvernului francez de a 
suspenda așa-numitele „operațiuni 
ofensive" în Algeria, calificînd-o 
drept „un act unilateral de bună
voință". Joxe a consacrat o parte 
considerabilă din declarațiile sale 
situației persoanelor de origină 
europeană din Algeria indepen
dentă, înfățișînd viitorul lor în 
culori sumbre. El a vorbit* mult 
despre necesitatea garantării drep
turilor minorităților europene, fă
ră să se refere la faptul că gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria a declarat în repetate rîn- 
duri că va garanta europenilor 
din Algeria deplina egalitate în 
drepturi cu toți ceilalți cetățeni 
algerieni.

Combinatul Carbonifer Valea Jiul ui

Stupul de liolitit eielaliitaie Peiiojaiii
are un post vacant de:

MAISTRU CONSTRUCTOR,
cu salariul de 1.1ОО—1.450 lei lunar. Solicifanfii 
se pot adresa pentru informații Ia Grupul de șan- 
tiere prefabricate Petroșani, sfr. Cărbunelui nr. 14.

0. C. L. Produse
Industriale

PETROȘANI

anunță :
Pentru sezonul de prî- 

măvară-vară, 0.C.L Pro

duse Industriale Petroșani 

a pus în vînzare prin toa

te magazinele de țesături 

un bogat și variat sorti

ment de .*

imprimeuri 
de țesături bumbac 

și mătase
Vizitați magazinele 

de textile

PROGRAM DE RADIO
29 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Muzică ușoară, 9,30 Tine
rețea ne e dragă, 10,10 Din fol
clorul popoarelor, 10,40 Muzică 
de estradă, 11,03 Coruri și dan
suri din opere, 12,00 Cîntece ma
rinărești, 12,15 Pagini din volu
mul de povestiri: „Pe drumul 
victoriei", 13,05 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 13,30 Muzică vocală, 
14,30 Interpreți de muzică ușoa
ră, 15,30 Muzică din operete, 
16,25 Muzică simfonică, 17,15 
Noi înregistrări de cîntece pri
mite de la Radioteleviziunea So
vietică, 17,30 Vreau să știu, 18,30 
Program muzical pentru frun
tașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,00 Almanah 
științific, 20,30 Muzică ușoară, 
20,50 Tribuna Radio, 21,00 Duete 
de dragoste din opere, 21,30 Mu
zică populară sovietică. PRO
GRAMUL II. 12,10 Muzică popu
lară romînească, 13,20 Muzică de

ii ANUNȚ
ii r

T.C.M.C. Grupul de 
;i șantiere Coroești an
ii gajează un economist 
ii financiar și un contabil. 
У Condițiile de sfudU 
i; și stagiu sînt prevăzu- 
ii te In nomenclatoarele 
ІІ în vigoare.
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O.N.T. „Carpați", filiala

Petroșani a pus în vînzăfe ' 
bilete pentru locuri în sie- < 
țiunile Eforie, Vasile Roaită,1 j 
Techirghiol, Mangalia, Cos- 
tinești,

De asemenea, mai sînt lo
curi și pentru alte stațiuni 
balneo-dimaterice din țarii.

Doritorii se pot prezenta 
I la sediul filialei.' din- Petro- 
! șani, str. Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej nr. 23. • estradă, 14,03 Prelucrări corale 
din folclorul nostru, 14,30 Muzi
că populară din R. S. Cehoslova
cia, 15,00 Arii din opere, 15,35 
Muzică ușoară de compozitori 
sovietici, 16,30 Vorbește Mosco
va I 17,00 Lucrări concertante de 
tineri compozitori romîni, 17,35 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești, 18,05 Muzică dip operete, 
19,30 Pentru titlul de secție frun
tașă, 19,40 Cîntă orchesțra de 
muzica populară „Doina Arge
șului" din Pitești, 20,40 Tan-. 
gouri de concert, 21,30 Lecturi 
la cererea ascultătorilor; Pagini 
antologice.

-----O-----

CINEMATOGRAFE
29 mai

PETROȘANI — AL. SAHIA: 
Mama India; ANINOASA: Ju- 
cătoarea de baschet; VULCAN: 
Mîndrie; CRIVIDIA : Bădăranii; 
LUPENI : Doamna cu cățelul.
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