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Organ a‘ Comitetului orășenesc Р.М.Ч. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc-

(o planai anual îndeplinit
carbonif er Valea JiuluiCombinatul

Mobilizate de or
ganizațiile de par
tid, beneficiind de 
condiții de muncă 
tot mai bune, co
lectivele miniere 
din Valea Jiului 
au muncit în
cursul anului 1961 
cu spor, au obți
nut în fiecare lună 
însemnate depășiri 
de plan, fapt ce 
le-a permis ca la 
16 decembrie 1961 
să raporteze înde
plinirea integrală 
a sarcinilor 
plan anuale.

In cursul anului 
acesta, ca urmare 
a jnăsurilor luate 
peîitrU creșterea 
capacităților de 
producție, a mo
dernizării exploată
rilor, s-au extras cu 
circa 400.000 tone

de

de cărbune mai 
mult decît în 1960, 
pe seama creșterii 
productivității mun
cii cu peste 10 kg. 
cărbune pe post, 
îndeplinind u-se sar
cinile de plan cu 
15 zile înain
te de termen.
Pentru centrele si 
derurgice ale pa
triei, colectivele 
miniere din Valea 
Jiului 
în 11 
nului 
peste
de cărbune cocsi- 
ficabil mai mbit 
'decît în anul I960.

O dată cu înde
plinirea înainte de 
termen a planului 
anual, minerii ra
portează 
de seamă

au furnizat 
luni ale a 
curent cu 

155.000 tone
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succese 
in pro-

movarea progresu
lui tehnic, în lup
ta pentru continua 
îmbunătățire a ca
lității cărbunelui. 
Prin reducerea pro
centului de cenușă 
ÎH cărbune cu cir
ca 0,9 la sută față 
de media obținută 
în I960, prin redu
cerea simțitoare a 
consumului de lemn 
și extinderea sus
ținerii metalice în 
abataje și galerii, 
minerii raportează 
Că pe 11 luni din 
acest an au reali
zat economii la 
prețul de cost al 
producției în va - 
loăre de 10.426.000 
lei, cu circa 
1.200.000 Iei mai 
mult decît în tot 
anul 1960.

Un început promițător
Recent, urmînd exemplul. colec

tivelor artistice de lă ilte între
prinderi, și la termocentrala; Paro- 
șeni, un grup de ііЙегі ă pus în 
scenă comedia „Povestea cu șor- 
țulețele schimbate'1 de Constanța 
Bratu. Această inițiativă, luată la 
îndemnul organizației de partid, a 
fost mult apreciată de către mun
citorii urinei. Acest lucru l-a do
vedit din plin numărul mare de 
spectatori veniți în seara zilei de 
9 decembrie a.c. în sala cinemato
grafului din localitate, unde a avut 
loc premiera comediei.

Artiștii amatori David Pătrașcu, 
Maria Diana, Cris6|f Wilk, Lelica 
Teslav, Ghiță Domța, Fânel Col- 
țea și Costică Năstase au fost la 
înălțime, iar aplauzele prelungite 
i-au răsplătit din plin pentru stră
duința depusă.

Sperăm că și pe Viitor pe scena 
cinematografului din Paroșeni vom 
vedea nu numai piese și specta
cole date de artiștii amatori din 
alte localități ci și ale amatorilor 
din uzina noastră care s-au arătat 
recent atît de talentați. I

ВЕГСА NICUIiAE :
muncitor, termocentrala Paroșeni
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Colectivul preparației Lupe ni a îndeplinit planul anual de 
producție pe anul 1961 încă din prima decadă a lunii de-I 
cembrie. Aceasta pe baza sporirii recuperării globale cu 1,3 
la sută, îmbunătățirii calității cu 0,8 la sută. O contribuție 
însemnată la aceste frumoase succese a adus 
litate condusă de Dumitrescu Alexandru din 
și tinerii muncitori Mazăre G rigore și Pălan 
șeul nostru.

brigada de ca- 
carc fac parte 
Radu din cil-.

----- -----------©-----------------

Complexul industrial Uricani 
să fie pus în une !

i

Secția L 5
Printre unitățile de cale fe

rată din cadrul complexului 
C.F.R. Petroșani care și-au în
deplinit planul anual înainte 
de termen se numără și secția 
L 5.

Repartizată pe indicativi, 
realizarea planului se prezintă 
astfel-?; .La mtrețînerfea curen
tă ă liniei — 102 la sută, la 
repararea periodică a liniei — 
100 la sută, Ia întreținerea lu
crărilor de artă — 125 lă sută, 
lă întreținerea zonei — 100 la 
Sută iar la întreținerea clădi
rilor 
sută, 
sută.

in proporție de 144 la 
lucrări de atelier 152 la

Petroșani
Astfel, în urma verificărilor 

făcute districtele Călan, Ha
țeg și Bouțari care aparțin de 
Secția L 5 Petroșani au primit 
calificativul : „foarte bine“ iar 
restul districtelor „bine".

Urmărindu-se executarea lu
crărilor la un preț de cost ’cit 
mal reduâ, s-a realizat o ecd- ' 
nomie de 3.395.000 lei, iar prin 
aplicarea a 5 inovații propuse 
de personalul secțiert s-a înre-, 
gfetrat o economie antecalcu- 
lată în valoare de 18.000 161.

I. CRIȘAN 
corespondent

Magazinul alimentar nr. 77 din Lupeni
Intr-o dimineață din zilele 

trecute, colectivul magazinu
lui alimentar nt. 77, situat In 
cartierul Viscoza Lupeni a săr
bătorit un eveniment de sea 
mă: îndeplinirea planului a- 
nual înainte de termen.

Cu acest prilej personalul 
unității ce deservește popu
lația celui mai frumos cartier 
al orașului Lupeni, adunat In 
jurul tov. Nivelt Iosif, respon
sabilul magazinului și a aju
toarei sale, Horvath Irina a a- 
nalizat contribuția fiecărui Iu- 

. crător la Îndeplinirea planului 
anual înainte de teripen.

Szilveszter iuliana, Soltner 
Parasehiva și Haidu Iuliana, 

.de Ia raionul alimente, Băr-

can Maria și Bădău Maria de 
la raionul băuturi și zaharoa
se, Ivan Natalia, Popa Otilia, 
Miclea Maria, Tordai Irina, 
Balăzs Ester a și Zaharia Ane
ta s-au angajat să asigure 
deservirea conștiincioasă a 
clientelei, realizarea sarcinilor 
mărite de plan pe anul 1962.

— Gu aproape un sfert de 
milion lei. am depășit planul 
anual pînă în prezent, dar a- 
nul care vine va trebui să 
muncim și mai bine. Și vom 
munci pentru că sîntem hotă- 
rtte să reprimim drapelul de 
unitate; alimentară fruntașă, a 
spus cu această ocazie tovară
șa Horvath Irina. '

Ghiță Olga, 
legătoare în sec
ția depănat 
„Viscozei" 
peni, lucrează 
cu multă aten
ție. fapt pentru 
Care este feli
citată de către 
brigada de con
trol a - calității 
și de 
secției 
Magda.
porterul nostru 
a surprins-o 
discutînd cu to
varășa 
Magda.

La culbutorul minei Uricani, 
vagonetele cu cărbune intră unul 
după altul la golire. Someșan Ni" 
colae mînuiește cu dibăcie dispo
zitivul. culbutorului și vagonetul 
își golește conținutul prețios pe 
banda de transport. De-abia se 
răsucește vagonetul că Radu loja 
și Stanciu Iosif și aduc altul, în

timp ce trolistul Lungu Cornel tra
ge mai aproape convoiul, Zăpadă 
loan desleagă vagonetele pline, iar 
Rodașcu Petru formează noul con
voi de vagonete golite pentru a fi 
duse din

Munca 
țire deși 
instalație 
obrajii muncitorilor. 

. — Iară facem iarna în impro
vizația asta — spun supărați mun
citorii acestui punct r de încărcare. 
La cîteva sute de metri de noi 
se înalță noul complex modern al 
minei care cuprinde circuite. meca
nizate, bandă de mare capacitate, 
silozuri, instalație de încărtat căr
bune în vagoane, cîntar modern, 
atelier de curățat și reparat vago- 
nete etc. Dar, eie stau . nefolosite 
iar noi tremurăm aici... '

...Muncitorii de la culbutorul mi
nei Uricani au dreptaite. De dțiva 
ani, în cadrul măsurilor de dez
voltare a minei, s-a trecut la'exc- 
cutarea unui complex care cujjrinde 
puț de extracție, circuit și siloz cu: 
toate instalațiile aferente. Lucra
rea, care a costat milioane de lei, 
trebuia șă fie pusă. în funcțiune în-

ST. MIHAI

nou în abataje.
se desfășoară cu insufle* 
culbutorul se află într.-o 
provizorie și frigul pișcă

(Continuare în pagi. 3-a)

rraistnrt
Albert 

F otore-

Albert

Citiți în pag.

• Congresul Sindical Mon
dial și-a încheiat lucră
rile.

• Programul de acțiuni al 
sindicatelor în etapa ac
tuală pentru apărarea 
intereselor și drepturilor. 
oamenilor muncii.

• Fascismul — dușman co
mun al Franței și Alge
riei.

♦
♦
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La depozitul de bușteni de la gaterul nr. 2 din Lonea lucrează mulți muncitori 
harnici, care aprovizionează exploatările miniere la timp și în măsură suficientă cu a- 
nurnite sorturi de material lemnos. Printre aceștia se numără tov. Anton Vasile. Roma- 
nescu Ion, Oros Ion și alții.

IN CLIȘEU: Un grup de muncitori de la gaterul nr. 2 din Lonea aseultind in
dicațiile maistrului Fiță Gheorghe, în legătură cu îmbunătățirea calității producției.
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Acțiunile pregătitoare pentru săr
bătorirea majoratului care a intrat 
în tradiția tinerilor noștri, sînt în 
toi, în orașul nostru. In Vulcan 
sînt aproape 100 de tineri care 
au împlinit 18 ani, tineri pe care 
îi vom sărbători cu prilejul intră
rii lor în rîndurile cetățenilor ma
jori-ai patriei. Printre aceștia sînt 
tineri de diferite profesii și din 
diferite sectoare de activitate de la 

• mina Vulcan, termocentrala Paro 
șeni, Uzina electrică,; șantierul 
T.C.M.C. și din alte întreprinderi 
și instituții. •

Organizațiile U.T.M. din orașul 
Vulcan se preocupa cu mult inte
res de asigurarea pregătirilor:pen
tru t sărbătorirea majoratului. La 
prima întrunire a tinerilor li 
s-a vorbit despre însemnătate^ 
intrării lor în rîndurile cetățenilor 
majori. Ei au fost îndemnați să 
muncească astfel ca în cinstea săr
bătoririi majoratului să obțină re
zultate bune în producție, la învă
țătură și viață de organizație. Pu
tem spune cu satisfacție că foarte 
mulți tineri de 18 ani răspund cum 
se cuvine la această chemare. Prin
tre aceștia se numără și tinărul 
Cioca Aurel, electrician la ter
mocentrala Paroșeni. In ultimul 
timp acest utemist a reușit să ob
țină rezultate mai bune ca înainte 
la locul lui de muncă, să dea lu
crări de bună calitate. Dar Сібса 
Aurel nu e numai fruntaș în pro
ducție. După cele 8 ore de mun
că, el urmează cursurile școlii me
dii serale din Paroșeni. La școală 
se numără printre elevii fruntași, 
lucru pe - care îl dovedesc și no
tele bune pe care le primește. Ast
fel de tineri sînt mulți în orașul 
Vulcan. - Printre ei- îi- mai • putem

enumera pe Florea Corneliu, Conț 
Caiman, Urzică . Liviu, Matei Mi- 
rel, Măreau Constantin, Rapolțan 
Victor și mulți alții care, deși au 
abia 18 ani, fac cinste organizației 
noastre, muncitorilor în mijlocul că- ’ 
rora lucrează. -

In cadrul . întîlnirilor organizate 
cu tinerii ajunși la majorat s-au 
expus materiale pe următoarele te- . 
me : „Sarcinile îzvorîte din Direc
tivele. Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste în patria noas
tră" ; ________
mului de tip nou’ 
R.P.R. îndatoririle 
oamenilor muncii din 
,tră“. .

Comitetul orășenesc 
mai organizat ;și alte 
tinerii majori. Ei au 
tecele „Steagul partidului", 
vesc din Doftțna”, au vizionat în 
colectiv diferite filme. De aseme
nea, tinerii majori au avut întîlniri 
cu activiști de partid și ai sfatului 
popular, conducători de întreprin
deri care le-au vorbit despre tre
cutul de luptă al partidului, despre 
viața grea a tineretului în regimul 
burghezo-moșieresc și despre viața 
nouă și fericită a tineretului patriei 
noastre în anii regimului democrat 
popular.

Comitetul orășenesc U.T.M., în 
colaborare cu colectivul centrului 
de radioficare din Vulcan, orga
nizează emisiuni locale dedicate 
tinerilor majori. In cadrul acestor 
emisiuni sînt transmise știri din

.Trăsăturile morale ale o- ; 
; „Constituția i 
și drepturile 

patria noas-' '

U.Ț.M. а 
activități cu 
învățat cîd.- 

„Pri-

I. ARAMA
activist U.T.M.

(Continuare in pag. 3-a)
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Atenție sporita îmbunătățirii activității cercurilor $l cursurilor 
invâfâmiiituiui de partid I
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it îmbunătățire* desfițur *rU învățămîntului de partid, r 
i ridicare* muncii de propagande la nivelul actualelor ce- • 
5 rlnțe constituie una din principalele sarcini puse de Con- ! 
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» ferința orășenească de partid in fața organizațiilor de 
! partid din Valea Jiului. Asigurarea frecvenței cursanților, 
I pregătirea temeinică a propagandiștilor, generalizarea ex
* periențel pozitive in activitatea cercurilor, Întărirea preo- 
ț cupării cursanților pentru studiul Individual, pentru însu
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șire* temeinică a lecțiilor, constituie sarcini importante 
ce stau In .fața organizațiilor de partid, in vederea Imbu - 
odtățirii desfășurării Învățămîntului de partid.

un rol deosebit in Îmbunătățirea continuă a desfășu
rării Învățămîntului 11 are controlul desfășurat de comite
tele de partid și birourile organizațiilor de bază. Numai 
un control efectiv, desfășurat zi de zi, poate da organi
zațiilor de partid posibilitatea de a descoperi și înlătura 
ia timp lipsurile, de a asigura ca cercurile și cursurile 
învățămîntului de partid să-și aducă din plin contribu
ția la educarea membrilor șt candidaților de partid, Ia 
însușirea temeinică de către comuniști a Învățăturii mar
xist-leniniste.

Iată cîteva constatări asupra activității Cîtorva din 
cercurile și cursurile Învățămîntului de partid din Valea 
Jiului.

(Ml omilii — un ie iffimw 
(Ніи Ш№№ иіЭДіі [emirilor

in 
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Dacă răsfoiești caietele de evi
dență ale cercurilor și cursurilor 
învățămîntului de partid de la 
mina Vulcan constați că cea mai 
mare parte a acestora au o frec
vență bună. îndeosebi cercul de 
Istorie a P.M.R. condus de pro
pagandistul Brîndău Vasile, în care 
sînt încadrați cursanți din organi
zația de bază nr. 4, cercurile de 
studiere a Istoriei P.M.R. anul 1 
conduse de propagandiștii Surules- 
cu loan și Keltz Victor, precum și 
multe altele desfășoară o activi
tate la nivelul cerințelor.

Rezultatele bune obținute 
desfășurarea învățămîntului 
partid în acest an școlar au
bază grija comitetului de partid, 
a majorității, birourilor pentru în
tărirea preocupării membrilor și 
candidaților de partid față' de ri-‘ 
dicarea nivelului lor politic și ideo
logic. Comitetul de partid, birou-( 
rile organizațiilor de bază și*au 
repartizat membrii pe cercuri și 
cursuri pentru a se ocupa de în
drumarea și controlul pregătirii 
propagandiștilor, de asigurarea frec
venței. Membrii comitetului dc 
partid și ai birourilor organiza
țiilor de bază care răspund de 
cercuri, au obligația de a participa 
la ședințele de învățămînt, avînd 
astfel posibilitatea să vină opera
tiv cu propuneri de înlăturare a 
deficiențelor. S-a constatat că u- 
nii cursanți, între care Nistor loan, 
Molcoci Vasile, Burulescu Dumi
tru, Paliță Vasile, Iancu Alexan
dru, nu acordau atenția cuvenită 
participării la învățămînt, studiu
lui, fapt pentru care au fost trași 
la răspundere.

Datorită controlului operativ 
s-au putut lua măsuri imediate de 
îmbunătățire a activității cercului 
de studiere a Istoriei P.M.R. anul 
II condus de propagandista Drob 
Florica. La una din ședințele 
tui cerc, din numărul 
cursanți, s-au prezentat doar doi. 
Toți ceilalți, între care 
trescu Gheorghe, Ciocoiu loan, 
dreescu llie, Butoria Ștefan, Boa- 
baș Ana au lipsit. Chiar a doua i

de

tov.
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zi, la comitetul de partid s-a ana
lizat această situație, scoțîndu-se 
în evidența cauzele. Tovarășul 
Drăghici loan, membru in biroul 
organizației de bază cu propagan
da și agitația „uitase" de sarcina 
pe care p avea. Uitaseră de învă- 
țămînt și ceilalți membri ai birou
lui, au uitat și cursănții. Bineînțe
les cei care s-au făcut vinovați de 
lipsă de preocupare pentru activi
tatea acestui cerc au fost trași la 
răspundere.

Grija pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al membrilor 
și candidaților de partid — con
diție de seamă pentru aplicarea in 
viață a sarcinilor elaborate de 
partid — e reflectată și de faptul 
că comitetul de partid și birourile 
organizațiilor de bază vor analiza 
în perioada care urmează desfășura
rea învățămîntului de partid, prilej 
cu cate va fi-generalizată experien
ța pozitivă, vor fi luate noi mă
suri în vederea înlăturării lipsu
rilor.

Pentru pregătirea
Multe cercuri de invățămlnț 

de partid de la mina Lupenl 
au obținut 
activitatea 
vidențiate 
conduse de 
veanu .Gheorghe, Kiraly Zol- 
tan, litiu Mlhai, Moga Con
stantin, Iosub Jenică și alte
le. Aceste cercuri sînt cu lec
țiile predate la zi, au o frec
vență bună, iar discuțiile pe 
marginea problemelor studia
te se desfășoară la un nivel 
ridicat. Rar rămine vreun 
cursant din aceste cercuri ca
re să. se prezinte nepregătit la 
eemlnaril și să nu participe la 
discuții pe marginea lecțiilor

La mina Lupeni sînt însă și 
cercuri de învățămînt care des
fășoară o activitate nesatisfă- 
cătoăre. Și', acest neajuns își 
are explicația, mai cu seamă, 
în superficialitatea și lipsa de 
răspundere cu care unii pro
pagandiști își îndeplinesc sar
cinile. iată un exemplu:

...Propagandistul s-a prezen
tat în fața cercului pentru a 
preda lecția. Cursănții, cu ca
ietele în față, așteaptă să la

----------- .—O

rezultate bune în 
lor. Merită a fi e- 
Indeosebi cercurile 
propagandiștii Leo-

Unele 
nici

aces-
28

Pe-
An-

lecțiilor
notițe. Propagandistul deschl 
de o carte șl citește. A citit 
nu mai puțin de 50 de minu
te, timp în oare cursănții 11 
priveau întrebători: „In a- 
ceasta constă predarea lec
ției ?". Aveau dreptate- Ma 
nualul cu lecțiile pentru cursul 
lor de învățămînt il poseda 
flecare. Deci în timpul cit a 
citit propagandistul lecția din 
carte, o puteau citi și ei, uni? 
poate reușeau să-și facă șl 
conspecte, in orice саг, citind 
o parte din lecție, flecare ar 
fl ciștlgat mai mult, și-ar f) 
memorat mai multe lucruri de 
cit prin ascultarea citirii lec
ției de către propagandist. Așa 
procedează Moldovan Eugen 
propagandist la cursul serai 
anul i din cadrul organizației 
de bază nr. 9 de la mina Lu- 
penl.

O slabă preocupare pentru 
pregătirea lor personală do
vedesc și alți propagandiști de 
la mina Lupenl, intre care tov. 
Marcionl Petru, Boldor Cornel, 
Zeleneac Gheorghe. Ei nu frec
ventează cu regularitate cursu
rile de pregătire, nu-și întoc-

o muncă perseverentă!
mese planuri la lecțiile pe ca
re urmează să le expună 
cursanților. se înțelege că, a- 
vînd în fruntea lor propagan
diști care nu-șl fac datoria, 
aceste cercuri desfășoară o 
muncă nesatisfăcătoare. In ca
drul seminariilor participă pu
țini cursanți la discuții, iar in 
privința frecvenței este semni
ficativ următorul exemplu : La 

1 primele trei ședințe de învă- 
țftmînt ale cercului condus de 
tov. Zeleneac Gheorghe, din 
24 cursanți au fost prezenți 
7, 8, respectiv, 13 cursanți, iar 
la cercul condus de tov. Bol- 
dor Cornel, din 14 cursanți au 
fost prezenți doar 7-9 cursanți. 
Iată unde duce superficialita
tea în munca unor propagan
diști. Este timpul ca organi
zațiile de bază cărora aparțin 
aceste cercuri să ia măsurile 
cuvenite.

O in№ ce reM griji 
miri ма miinlf*

In anul de învățămînt 1961— 
1962 în cadrul U.R.U.M. Petroșani

învățămînt 1961

cercuri de la mina Aninoasa 
pînâ acum nu și-au începui 

activitatea<
In noul an 

tului de partid 1961 —1962, ia mi
na Aninoasa s-au obținut o serie de 
rezultate îmbucurătoare. Printre 
cercurile și cursurile care își tră
iesc din plin viața se numără cele 
conduse de gropagandiștii Călinoiu 
Petru din sectorul I, Costea Nico- 
lae din sectorul V, Nagy Eugen 
din sectorul VI, Finișeru loan din 
sectorul III și altele unde lecțiile 
sînt predate lă zi, cursănții parti
cipă activ la discuții.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. al cărui propa-

școlar al învățămîn gandist este tov. Ccuțâ Nandra. 
La acest cerc nu s-a predat pînă 
în ziua de 12 decembrie a.c. nici 
o lecție. Nici cursul seral anul I, 
din sectorul II al minei Aninoasa 
nu și-a început încă activitatea. 
Tovarășul propagandist, ing. An. 
drițoiu Ioan a neglijat complet sar
cina încredințată de organizația de 
partid, iăsînd în părăsire, pe cei 2.5 
de cursanți.

De asemenea, , propagandistul 
Popa loan, din sectorul IV al mi
nei a ținut numai o singură lecție 
în fața celor 32 cursanți înscriși 
la cursul seral anul I. Tov Popa 
nu
se

Ce părere are biroul organizației de bază ?
Cercul de studiere a Istoriei 

P.M.R. anul П din sectorul III 
al minei Petrila cuprinde 21 
de membri și candidați de 
partid. Cu toate că tov. Hanc 
iVaslle, conducătorul cercului, 
este propagandist cu experien
ță șl pregătește temeinic fie
care lecție, unii cursanți nu se 
străduiesc în suficientă măsu
ră să-și însușească materialul 
predat.

La primul seminar ținut în 
cadrul cercului a fost o parti
cipare slabă, din care cauză 
a trebuit să fie ținut de două 
ori. Și la a doua ședință Insă, 
prezența a 
slabă, iar 
scăzut. La 
numai tov. 
bu Aristică. 
țele propagandistului, nici unul

fost, de asemenea, 
nivelul discuțiilor 
seminar au vorbit 
Slșu Virgil și Cor- 
Cu toate inslsten-

dln ceilalți cursanți nu a mai 
luat cuvlntul. Niciimul din cei 
prezenți la seminar nu au ve
nit cu lecția conspectată, nu 
au citit materialul bibliografic. 
In acest seminar care a durat 
aproape o oră și jumătate, 
majoritatea timpului a vorbit 
propagandistul, iar restul, cei 
doi cursanți. Cursanți ca Co
conet Tiberiu, Văsîi loan, bu
nel Marin, Klș Dionlsie, cu 
toate că sînt anunțați din timp 
asupra datei cind se ține în- 
vățămîntul de partid, totuși 
ei lipsesc.

Biroul organizației de bază 
trebuie să se ocupe mai în
deaproape de acest cerc de în- 
vățămînt, să mobilizeze pe fie
care cursant la ședințele cer
cului, să controleze felul în ca
re aceștia se pregătesc.

ioqooooooooooooooooooooooo oo oooo oo oooooo ooocroo COCO 030000000000oom 
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participă nici la pregătirile ce 
fac la cabinetul de 

troșani. In acest an el 
4 ori de la pregătiri, 
cru se poate spune și 
Ilinescu loan, propagandist la cer
cul de studiere a Statutului P.M.R. 
din sectorul II care la fel negli
jează pregătirile de la cabinet.

Toate aceste lucruri se petrec 
din cauză că birourile organizații
lor de bază din sectoarele respec
tive nu acordă atenția cuvenită în* 
vățămîntului de partid, nu trag 
la răspundere pe acei membri de 
partid cărora le-a fost încredința
tă sarcina de propagandist și nu se 
achită de ea. Este necesar, ca bi
roul organizației, de bază din sec
torul II al minei Aninoasa să ia 
măsuri urgente pentru ca cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. și cursul 
seral anul I să-și înceapă activita
tea, să fie luate măsuri de recu
perare a lecțiilor care nu au fost 
predate. Același lucru trebuie să-l 
facă și biroul organizației de bază 
din sectorul IV și celelalte bi
rouri unde învățămîntul de partid 
se desfășoară defectuos.

partid Pe- 
a lipsit de 
Același lu- 
despre tov.

iși desfășoară 
curi și cursuri 
partid. Pentru 
rarea cu succes a activității aces
tora, comitetul de partid și orga
nizațiile de bază din secțiile uzinei 
s-au îngrijit ca în noul an de în- 
Yățămînt conducerea cercurilor să 
fie încredințată unor propagandiști 
cu experiență, bine pregătiți. Din 
cei 14 propagandiști, 9 au o ve
chime de peste 3 ani în munca de 
propagandă. Așa sînt tov. Bortea 
Aurelian, Dalcoș E., Voinici Șt.

Alături de grija pentru încredin
țarea conducerii cercurilor de în- 
vățămînt celor mai buni propar 
gaiidiști, comitetul de partid a a- 
COrdat o deosebită atenție eliberă
rii propagandiștilor de alte sarcini 
în afară celor eligibile.

Tov. Voinici Ștefan, de pildă, a 
făcut parte din comisia de mun
că culturală de pe lîngă comitetul 
sindicatului, din comisia de valo
rificare a rezervelor interne. De 
aceste sarcini tov. Voinici a fost 
eliberat. A fost eliberat de sarci
nile pe care le-a avut în legătură 
cu activitatea grupelor sindicale și 
propagandistul Atitienei Nicolae, 
precum și alții.

Aceste măsuri creează propagan
diștilor posibilitatea de a-și înde
plini în bune condițiuni sarcinile 
încredințate.

activitatea 14 cer- 
de învățămînt dc 

a asigura desfășu-
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ȘERBAN IOAN 
mina iAipeni

MOGOȘ SIMION 
mina Lonea

POP ZOLTAN 
mina Petrila

KARPATT EUGEN 
mina Vulcan

în loc de concluzii
S-a insistat mult asupra u- 

nor aspecte negative din ac
tivitatea cercurilor învățămîn - 
tului de partid pentru a sub
linia necesitatea luării de mă
suri urgente în vederea înlă
turării lor. Se impune necesi
tate* participării mai active a 
secretarilor și membrilor comi
tetelor de partid de întreprin
deri, precum și a secretarilor 
șl membrilor birourilor orga
nizațiilor de bază la ședințele 
de Învățămînt, deoarece aces
ta este cel mai eficient mijloc 
pentru descoperirea la timp a 
lipsurilor în vederea înlătură
rii lor. Este, de asemenea, ne
cesară organizarea de pețiuni 
consacrate stimulării muncii 
propagandiștilor : schimburi de 
experiență, consfătuiri, trebuie 
pus un accent mai mare pe le
garea învățămîntului de sar
cinile concrete ale cursanților, 
pe ridicarea nivelului de pre
gătire a propagandiștilor. La 
gazetele de perete e necesar să 
apară cu regularitate articole 
despre activitatea cercurilor și 
cursurilor.

In perioada care urmează 
este necesar ca organizațiile de 
bază să analizeze învățămîn
tul și să adopte măsuri efi

ciente menite să ridice munca 
de propagandă la nivelul im
portantelor sarcini ce le stau 
in față.
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Din activitatea organizațiilor de partid 
de la mina Vulcan

Mobilizatorii colectivului 
spre noi succese

Una din prevederile hotărî - 
rit adoptate de conferința or
ganizației de partid de la mi
na Vulcan, care a avut loc In 
octombrie a. c„ se referă ia in- 
tărirea muncii politice de ma
să. conferința a cerut noului 
comitet de partid ca pînă ia 
începutul anului să fie mărit 
numărul agitatorilor orga
nizațiilor de partid din
sectoarele minei la cel
puțin 450 de tovarăși. A- 
ce&sta prevedere din hotărirea 

> conferinței comuniștilor de la 
mina Vulcan a fost îndeplinită 
In termenul prevăzut. Toate 
organizațiile de bază, Îndru
mate de comitetul de partid, 
și-au completat colectivele de 
agitatori cu membri și candi
dați de partid și tovarăși din 
activul fără de partid care se 
bucură de prestigiu in rindul 
muncitorilor. Colectivele de a- 
gitatori au crescut cu peste 
100 de tovarăși, numărlnd In 
prezent 450 de agitatori. Prin 
tre noii agitatori al organiza
țiilor de partid se numără tov. 
lonuț Joan, miner șef de brl 
gad^ Dudric Ștefan, maistru 
mecanic, sicomaș Tlberiu, 
maistru miner, seprddi Fran- 
cisc, electrician și alții.

Agitatorii au fost instruiți 
recent In legătură cu popu
larizarea în rlndurile mineri
lor a sarcinilor sporite de plan 
și a angajamentelor luate de 
colectivul exploatării pe anul 
1962 șl în privința mobilizării 
brigăzilor la atingerea Încă 
din acest an a indicilor de 
plan pe 1962.

Se lărgesc rîndurile 
activului fără de partid

In cursul ultimelor săptă- 
mlni, rîndurile activelor fără 
de partid de pe lingă organi
zațiile de bază de la mina Vul
can au fost lărgite cu încă 180 
tovarăși, ele numărîrid în pre
zent 620 de membri — sarcină 
stabilită de conferința de 
partid pe mină. In activul fă
ră de partid au fost atrași to-

f
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Complexul industrial Uricani 
să fie pus în funcțiune !

i.(Urmare din pag. l-a)

că la sfirșîtui anului 1960. Apoi, 
termenul a fost... lungit cu încă 
un an ! Dar, sîntem la mijlocul 
lunii decembrie, complexul respec
tiv tot nu este pus în funcțiune 
și nici în lunile următoare nu se 
întrezărește vreun indiciu în a- 
ceastă direcție.

De ce nu este folosită o instala
ție așa importantă, care ar aduce 
ușurări serioase activității minei 
Uricani ?

Nici puțul de extracție nu-i încă 
gata. Brigada lăcătușului Szekely

=©= -----------

и РйИйіе
Vinovății au fost 

sancționați
, In numărul 3770 al ziarului nos

tru a apărut foiletonul „Microbii", 
in care s-a luat poziție critică față 
de taptul că autosalvarea spitalu
lui din Petroșani era folosită de 
către unii salariați în alte scopuri, 
chiar și atunci cind mașina era în 
drum spre domiciliul unei bolnave. 

Printr-o adresă trimisă redacției, 
direcțiunea Spitalului unificat Pe
troșani ne-a informat că cele re
latate în ziar corespund realității. 
Drept măsuri, șeful serviciului a- 
provizionării, Dîlja Miton a fost 
sancționat cu „mustrare cu avertis* 
ment", iar felcerul Marcu Gheor- 
ghe cu mustrare.

In răspunsul adresat redacției, 
conducerea spitalului nu mențio
nează nimic despre vreo măsură 

у menită să asigure folosirea auto- 
salvărilor exclusiv în scopul apără- 

f ' rii sănătății oamenilor muncii, pen
tru ca asemenea abateri grave, ca 
cele relatate în materialul men
ționat, să nu se mai repete. 

varăși din rindul celor mai 
buni muncitori și tehnicieni, 
fruntași in producție, elemen
te cinstite. Printre aceștia se 
numără tov. Demeter Adalbert, 
Dioancă Lucian, Călin loan, 
Cozma Ștefan, Ionașcu Petru 
și alții.

Birourile organizațiilor de 
bază au instruit activele asu
pra sarcinilor ce le stau in 
față; membrii de partid au 
fost îndrumați să se ocupe de 
pregătirea politică a cite 1-2 
tovarăși din activul fără de 
partid. Printre comuniștii ca
re se ocupă cu multă răspun
dere de educarea tovarășilor 
din activul fără de partid se 
numără tov. Jina Ștefan, Cos- 
tea Ioan, Vass Martin șl alții.

Pentru rezolvarea situației 
candidaților cu stagiul expirat

O deosebită atenție au acor
dat In ultimul timp organiza
țiile de bază din sectoarele mi
nei Vulcan rezolvării situației 
candidaților de partid cu sta
giul expirat. In acest scop s-a 
întocmit o evidentă cu candl- 
dații de partid a căror stagiu 
a expirat și s-au luat măsuri 
pentru procurarea documente
lor necesare primirii lor In rln
durile membrilor de partid. In 
urma măsurilor luate, în cursul 
lunii trecute a fost soluționa
tă situația a peste jumătate 
din candidații care în timpul 
conferinței de partid au avut 
stagiul expirat. Dintre aceștia, 
un număr de 14 tovarăși prin
tre care minerii Petrovski Mi
hai, Bucuiel Viorel, lăcătușul 
Isac Vladimir și tehnicianul 
Brinzan Vasile au fost primiți 
In rlndurile membrilor de 
partid.

Tot in cursul lunii trecute 
organizațiile de partid s-au 
Întărit prin primirea în rln
durile candidaților de partid 
a unul număr de 13 mineri 
fruntași în producție. Printre 
organizațiile de bază care au 
obținut cele mai bune rezul
tate în munca de primire în 
partid se numără cele din sec
toarele I, III, IV șl V.

0----------------  

nu poate monta moletele în tur
nul puțului pentru că axa molete- 
lor este mai scurtă, lăcătușii-mon- 
tori Manea Alecu, Băcilă Remus, 
Vlad Ioan, Tomescu Constantin, 
Klein Tiberiu, Butoi N. nu pot 
monta coliviile pentru că mașina 
de extracție nu-i pusă la punct cu 
frînele, instalațiile împingătoarc ți 
altele nu sînt încă gata.

Aceste construcții importante, 
pentru care s-au cheltuit mulți 
bani stau nefolosite. Punerea lot 
in funcțiune ar ușura întregul cir* 
cuit de la suprafața minei Uricani. 
In același timp, instalațiile respec
tive ar produce, ar începe amor
tizarea lor, aducînd noi sume în 
bugetul statului, sume necesare 
pentru alte investiții.

De ce atita tărăgănare în pu
nerea în funcțiune a noului corn-» 
plex industrial de la mina Uri
cani.

Pregătiri pentru sărbătorirea majoratului
(Urmare din pag. l-a)

activitatea tineretului în procesul 
de producție, în munca patriotică 
și din activitatea tineretului în ca
drul formațiilor cultural-artisrice și 
sportive. Tot in cadrul emisiunilor, 
au fost invitați în fața microfonu
lui tinerii Calotiță Anghel, strun
gar la U.E.V. și elev la liceul se
ral, Datu Maria, funcționară, care 
au împlinit în acest an 18 ani. In 
cadrul emisiunii, tinerii au vorbit 
despre condițiile frumoase de via
ță pe care le asigură regimul de
mocrat tineretului, despre marile 
drepturi .si libertăți acordate de 
Constituția R.P.R. cetățenilor pa
triei.

In cuvîntul său, tînătul Calotiță 
Anghel a mulțumit partidului pen
tru condițiile create fiilor oameni

I

FILMUL SÂPTĂMINII

PRO OM AVARA FETELOR”00
Incepînd de azi, 17 decem

brie, pe ecranul cinematogra
fului „7 Noiembrie" din Pe
troșani rulează filmul „Pri
măvara fetelor", o producție 
a studiourilor „M. Gorki" din 
Moscova. Filmul este realizat 
cu concursul ansamblului co
regrafic de stat „Beriozka".

Ansamblul artistic „Berioz 
ka" se întoarce dintr-un tur
neu întreprins în Statele Uni
te și-șl reîncepe spectacolele 
la Moscova.

Volodea Markeev, tlriăr mais- 
tru-opticean, este un înfocat 
admirator al ansamblului și 
mai ales al solistei Galea So- 
bolieva. Insistențele sale nu 
trezesc însă ecoul scontat și

-=0=s- --------

Continuă seria 
succeselor

Colectivul sectorului I de la 
mina Lonea se numără prin
tre primele colective de sec
toare miniere din Valea Jiului 
care și-au îndeplinit cu mult 
Înainte de termen planul a- 
nual de producție. Continuînd 
să muncească cu aceeași însu
flețire în abataje, minerii din 
sectorul I au înscris pe grafi
cul de întrecere noi succese. 
In primele două săptămîni a 
lunii curente ei au trimis la 
suprafață încă 211 tone dd 
cărbune de bună calitate pes
te plan, sporul de producție 
a fost realizat în special pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Brigăzile minerilor Berlndei 
Aurel, Burdea Nicolae și Bă- 
lănescu Manoilă s-au situat și 
de astă dată în fruntea între- 1 
cerii pe sector. In abatajele în 
care lucrează, aceste brigăzi 
au obținut randamente în ju- i 
rul a 5 tone cărbune pe post. 
Producția extrasă a fost de 
bună calitate.

lor muncii pentru a deveni oameni 
culți, folositori societății. El a ară
tat că va munci și învăța cu sîr- 
guință pentru a răsplăti grija par
tidului.

Pentru tinerii majori, comitetul 
orășenesc U.T.M. a organizat și o 
frumoasă joie de tineret. Cu acest 
prilej tinerii s-au întîlnit cu tov. 
ing. Milițescu Gheorghe, fost stu
dent în U.R.S.S., directorul termo
centralei Paroșeni care a. povestit 
despre munca' și viața tineretului 
sovietic. După întîlnire ei au par
ticipat la un program artistic de
dicat lor.

Obținînd rezultate frumoase în 
muncă și la învățătură mulți ti
neri care împlinesc 18 ani sînt pri
miți în organizația U.T.M. Printre 
tinerii primiți in U.T.M. recent se 
numără tov. Argheșan Pândele,

Printre tinerii 
care lucrează iui 
atelierul electric 
al preparației 
Lupeni . se nu* 
mără și elevii! 
seraliști Roșeai 
Vasile și Tripoli 
Horia (din cli
șeu). Amîndoi 
sînt socotiți 
printre cei mai 
buni muncitori 
ai preparației 
pentru calitatea 
bună a lucrări
lor executate.

Iată-i preocu
pați de repara
rea unui rotor.

atunci Volodea se hotărăște 
să însoțească ansamblul într-o 
călătorie pe care acesta o în
treprinde pe Volga.

Cum prezența sa pe vapor 
nu se poate lesne justifica, el 
e nevoit să accepte un post 
în colectivul bucătăreselor.

Asistăm la repetițiile și e- 
xercițiile renumitului ansamblu 
și la spectacolele improvizate, 
dar cu atît mai fermecătoare, 
în cadrul pitoresc al Volgăi, 
în fața constructorilor gigan
ticelor hidrocentrale și pe ma
lurile fluviului străjuit de 
suavii mesteceni albi.

Pe acest fundal șe țese In 
continuare acțiunea, în ritmul 
mereu crescînd al comediei. 
Galea, căreia de fapt Volodea 
nu-i e indiferent, pare neplă
cut surprinsă de urmărirea lui 
și mai ales de postura lui de 
bucătar.

Nastia, o tînără bucătărea
să, se îndrăgostește de Volo
dea și, necunoscînd antece
dentele, ar vrea să-l ajute să 
pătrundă din plin tainele noii 
lui meserii. Ea pune la cale o 
farsă, impiediclnd venirea pe 
vapor a bucătarului al cărui 
loc îl ținea opticeanul. Apro
pierea dintre Volodea șl Nas
tia nu scapă Galieî. Acțiunea 
se complică și mai mult. Ga
lea începe să se neliniștească 
pentru Volodea.

încurcăturile pline de voie 
bună se țin lanț, dar, dincolo 
de ele, ceea ce face farmecul 
comediei muzicale „Primăvara 
fetelor" sînt cîntecele și dan
surile pline de grație și vita
litate.
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Vacanța de iarnă 
a elevilor

Vacanța de iarnă pentru elevii 
din școlile de cultură generală, pe
dagogice, profesionale, de meserii 
și tehnice începe în ziua de sîm- 
bătă, 23 decembrie 1961, după ul
tima oră de activitate școlară și 
durează pînă în ziua de 10 ianua
rie 1962 inclusiv.

Cursurile trimestrului al Il-lea 
vor începe în dimineața zilei de 
11 ianuarie 1962.

Vasiu Liviu, Wilk Crista, Rapolțan 
Victor, Cosma Viorel, Sorioatcă 
Marin și alții.

Pînă în ziua sărbătoririi majo
ratului comitetul orășeneșc U.T.M. 
Vulcan va întreprinde și alte ac
țiuni cu tinerii de 18 ani. Tinerii 
ce devin majori vor fi antrenați la 
acțiuni de muncă patriotică, vor 
participa la concursuri „Cine știe 
cîștigă", „Drumeții veseli”.
• Ne mai desparte puțin timp de 
ziua cînd cei aproape 100 de ti
neri din orașul Vulcan, care împli
nesc 18 ani, vor sărbători intrarea 
lor în rîndul cetățenilor majori. 
Acest eveniment va fi o sărbătoare 
a întregului tineret din orașul nos
tru, a părinților tinerilor majori, a 
tuturor colectivelor unde muncesc 
cei mai tineri cetățeni majori ai 
patriei noastre dragi.

• PUBLICITATE

Luna cadourilor
1—-31 decembrie

Magazinele de produse 
industriale din orașul Pe- \ 
troșani au pregătit din vre
me un bogat sortiment de
— tricotaje
— articole de galan

terie
— lenjerie
— cosmetice

; — jucării
—* confecții
— diferite pachete cu ; 

cadouri
— podoabe pentru po

mul de iarnă
din care puteți alege pen
tru cei dragi un cadou 
util și frumos.

Vizitați raioanele spe- ! 
ciale organizate la toate ; 
magazinele O.C.L. Pro- 1 
duse Industriale Petro
șani.

IJ.P.L Ptliosaoi
Anunță că

оштані ввита 
ійШишГии-fli 

la toate întreprind 
rile >i organizațiile de 

masă solicitante.

Comenzile și orice alte 
informații se pot primi la 
sediul trustului la servici
ul comercial (Petroșani 
sir. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 104, telefon 287).

0. C. L. Produse 
Industriale 
PETROȘANI Г

Anunța cumpărătorii 
că la data de 31 XII ax. 

expiră vinzările 
în rate la :

Motociclete și 
Frigidere „Fram"

Folo siți timpul scurt ca- 
rea mai rămas pînă ia 
ac eastă dată și profitați 
de condițiile avantajoase 
de plată ce vi le oferim 
procurîndu-vă obiectul 
preferat.
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Comitetul Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv — 
Petroșani anunță vinătorii 
și pescarii, membri ai filia
lei, care mai au de achitat o 
parte din cotizațiile pe anul 
1961 să achite în cel mai 
scurt timp sumele restante.



STEAGUL ROȘU

І'

Congresul Sindical Mondial 
încheiat lucrările*si-a

9

(Agerpres). — 
in Palatul 

au

MOSCOVA 
iTASS transmite : 
Congreselor din Kremlin 
fost reluate la 15 decembrie 
lucrările celui 
Congres Sindical Mondial.

. Cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial a aprobat pro
gramul de acțiuni ale sindica
telor (un delegat a votat îm
potrivă).

Congresul 
probat în 
asigurărilor

Congresul 
nlmltate noile documente pre
zentate de comisiile pentru 
propuneri.

Congresul Sindical Mondial 
В aprobat raportul lui Ibrahim 
Zakaria, secretar al F.S.M,, cu 
privire lâ dezvoltarea activită
ții și solidarității organizații-

de-al V-lea

sindicatelor a a- 
unanimitate Carta 
sociale.
a aprobat în una-

lor sindicale în cadrul luptei 
popoarelor pentru lichidarea 
colonialismului și a adoptat 
o rezoluție pe marginea aces
tui raport (un delegat a votat 
împotrivă).

Congresul a adoptat apoi în 
unanimitate mai multe rezo
luții și telegrame.

Congresul a aprobat în una
nimitate Chemarea către oa
menii muncii din întreaga 
lume.

Rostind cuvîntul de închide
re în cadrul celui de-al V-loa 
Congres Sindical Mondial, Re
nato Bitossi, noul președinte 
al Federației sindicale Mon
diale, a declarat: Sîntem con
vinși căTpot fi rezolvate toate 
problemele internaționale liti
gioase 
Pacea

și-a exprimat recunoștința fa
ță de sindicatele sovietice, gu
vernul sovietic și față de N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
Cuvlntarea rostită de N. s. 
Hrușciov la Congres, a decla
rat Bitossi, a constituit o ex
presie a solidarității celei mai 
frățești eh oamenii muncii din 
toate țările.

Președintele F.S.M. a rostit 
cuvinte de salut în cinstea unl- 
ЭДЯ. solidarității și frăției oa- 
й Mia muncii din Întreaga

pe calea tratativelor, 
poate fi asigurată. El

ium«.
Pupi cuvlntarea de închi

dere răstită ’de Renato Bitossi, 
top ggtogații au cîntat „Inter-

Cel de-al V-lea Congres 
Sindical Mondial și-a încheiat 
lucrările.

Di n țările socialiste

Programul de acțiuni al sindicatelor 
pentru apărarea intereselor și

în etapa actuală 
drepturilor

moscova (Agerpres). — 
TASS transmite : La 15 de
cembrie, Congresul Sindical 
Mondial a adoptat „Progra
mul de acțiuni al sindicatelor 
în etapa actuală pentru apăra
rea intereselor și drepturilor 
oamenilor muncii".

In acest document se arată 
că Congresul Sindical Mondial 
constituie un eveniment de 
mare importanță în viața sin
dicală internațională. Aproxi
mativ 1.000 de delegați, obser
vatori și oaspeți, au reprezen
tat la Congres 143 de milioa
ne de membri ai sindicatelor 
oamenilor muncii din 97 de 
țări din toate continentele.

Caracterizînd transformările 
care au loc pe arena mondia
lă, programul relevă că după 
cel de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor, oamenii muncii 
din țările socialiste au obținut 
noi succeed în construirea vie- 
țft noi. In prezent în Uniunea 
Sovietică este adoptat și se 
înfăptuiește programul gran
dios ale cărui sarcini urmăresc 
eroarea în decurs de două de
cenii a bazei tehnice materiale 
a comunismului, asigurarea 
Celui mai înalt nivel de trai 
pentru oamenii muncii. Suc
cesele țărilor socialiste sporesc 
nemăsurat forțele clasei mun
citoare internaționale.

Programul de acțiuni al sin
dicatelor în etapa actuală con
stată că sistemul capitalist 
dovedește în practică incapa
citatea sa de a soluționa pro- 
biemele importante ale con
temporaneității. Monopolurile 
americane — se arată în pro
gram — sînt cele mai agresi
ve șl creează primejdia de 
război. Ele au devenit cauza 
principală a încordării inter
naționale.

Coeziunea forțelor uriașe ale 
țărilor socialiste, clasei mun
citoare internaționale, mișcării 
naționale de eliberare din toa
te țările, care luptă pentru 
рцсе și progres, se arată în 
program, au dus la schimbări 
radicale în situația internațio
nală în „favoarea clasei mun
citoare.

In aceste condiții favorabi
le, sindicatele își propun să 
stabilească cele mai largi le
gături cu toate organizațiile 
sindicale indiferent de apar
tenența lor națională și de 
deosebiri ideologice, care des
fășoară concret lupta 
să și antiimperialistă. 
tea oamenilor muncii 
mea întreagă, se arată
gram, va permite înfrînarea 
forțelor reacțiunii, imperialis
mului și războiului, asigurarea 
menținerii păcii și obținerea 
unor noi victorii hotărîtoare

de cla- 
Unita- 

din lu- 
în pro-

oâfhenilor muncii 
în lupta pentru 'democrație, 
independență națională a po
poarelor și pentru progres so
cial.

Problema menținerii și con
solidării păcii și a preîntâmpi
nării unui nou război mondial 
constituie problema de impor
tanță vitală a contemporanei
tății.

F.S.M. cheamă la luptă pen
tru stabilirea unei atmosfere 
de coexistență pașnică, pentru 
desființarea blocurilor milita
re, lichidarea tuturor bazelor 
străine militare și retragerea 
trupelor străine de pe terito
riul altor state, realizarea de
zarmării generale și totale sub 
un control internațional, înce
tarea experiențelor cu arma 
termonucleară, soluționarea pe 
calea tratativelor a problemei 
acute și urgente a încheierii 
tratatului, de pace german pe 
baza recunoașterii existenței 
reale a celor două state ger
mane, rezolvarea problemei 
Berlinului occidental în vede
rea lichidării focarului pericu
los de provocări și 
dare internațională 
trul Europei.

In continuare, 
cheamă Ia anularea 
lui de securitate" 
rican și la restabilirea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chine
ze în O.N.U. Programul cere 
să nu fie permisă o agresiune 
împotriva revoluției cubane, să 
se creeze condiții pentru uni
ficarea pașnică și democratică 
a popoarelor Coreei și Vietna
mului, să înceteze ocupația Ile
gală â Talvanului și a Irianu- 
lui de vest, să se recunoască 
independența Algeriei, să în
ceteze amestecul străin în 
Congo și Laos.

Cu cit se vor uni mai strîns 
oamenii muncii în organizații
le lor de clasă pe plan națio
nal și internațional, cu atlt 
mai repede se va pune capăt 
colonialismului și va fi dată 
o lovitură nimicitoare imperia
lismului, se subliniază în pro
gram.

Unul din capitolele progra
mului este consacrat activită
ții organizațiilor sindicale ale 
oamenilor muncii din țările 
socialiste.

Nu există loc în lume, se 
subliniază în program, unde 
sindicatele să aibă atîtea drep
turi în viața societății, o ast
fel de libertate de acțiune și 
o răspundere atlt de mare ca 
în țările socialiste. Sindicate
le din țările socialiste contri
buie 
care 
tății 
gesc

privind majora
și garantarea 

salarizare, redu- 
timpului de lu-

de încolr- 
din cen-

programuT 
„tratatu- 

japono-ame-

cu toate mijloacele de 
dispun la întărirea uni- 
mișcării sindicale, lăr- 

neobosit legăturile lor in-

ternaționaliste cu sindicatele 
altor țări, duc o luptă activă! 
pentru pace șl prietenie între 
popoare, împotriva imperialis
mului și colonialismului.

Programul expune sarcinile 
sindicatelor din țările capita
liste în lupta pentru revendi
cările social-economice ale oa
menilor muncii, împotriva ex
ploatării capitaliste. Sînt for
mulate cereri 
rea salariilor 
minimului de 
cerea duratei
cru, fără reducerea salariilor, 
lărgirea garanțiilor Împotriva 
șomajului și .concedierilor, lăr
girea drepturilor de a încheia 
contracte colective, extinderea 
sistemului de prevederi și b- 
sigurări sociale, Îmbunătățirea 
securității muncii.

Sint analizate, de asemenea, 
problemele luptei în apărarea 
drepturilor sindicatelor și ale 
libertăților democratice.

Programul declară că unita
tea, solidaritatea internaționa
lă activă vor asigura Victoria 
clasei muncitoare. F.S.M. con
tinuă cu perseverență să-și 
desfășoare politica sa de uni
tate pe plan național și inter
național.

In încheiere se 
meni ai muncii: 
hotărîre pentru 
mascați uneltirile
lor capitaliste și ale agenților 
lor care încearcă să scindeze 
rîndurile voastre ! Uniți-vă 
toate forțele in numele dobîn- 
dirii unei vieți mai bune, li
bertății și păcii pe pămînt, în 
numele prosperității întregii 
omeniri I

1
0 vizită în noul cartier 

al orașului Pribram 
Orășelul Pribram este o ve

che așezare a minerilor din 
Cehia care are 25.000 de lo
cuitori. In ultimii 8 ani în o- 
rășel s-a construit mult, a a- 
părut chiar un întreg cartier 
nou de locuit.

In noul cartier s-au înălțat 
blocuri de cite 11 etaje cu 
balcoane de culoare galbenă 
și roșie, cu spații verzi, alei 
cu trandafiri etc. Recent a 
fost terminată construcția 
noii case de cultură a orașu
lui — un complex alcătuit 
dintr-un hotel, o braserie, un 
restaurant, o sală de cinema
tograf, o sală de dans și un 

> club al minerilor.
( Hotelul casei de cultură are 
( camere cu tot confortul, cu 
) baie, telefon, balcon, radio și 
> dulapuri în perete. Restau- 
/ rantul și braseria de obicei 
? sînt pline pînă la refuz, iar 
t uneori și coridoarele de tre- 
( cere dintre restaurant și ma- 
\ rea hală de la intrarea în sala 
\ de dans sau în club. Fără a 
> mai ieși în stradă, din hotel 
) poți ajunge, trecînd prin res- 
) taurant, pe lingă sala de dans 
f și cinematograf, la teatru.
' Teatrul are un repertoriu 
I bogat și prevede în actuala 

stagiune printre altele, piese
le „Lysistrata" de Aristofan, 
„Opera de cinci parale" (Je 
Bertolt Brecht, „Soldatul 

Șweik" de Jaroslav Hasek.

După spectacol în casa de 
cultură rareori găsești o ma
să, un scaun liber. Minerii din 

\ Pribram cîștigă și trăiesc 
( bine l (Agerpres)

C

brici de cherestea, fabrici de 
produse chimice și diferite în
treprinderi ale industriei u- 
șoare, precum și școli, maga
zine etc. In total, în aceste 
orașe locuiesc circa 100.000 
de muncitori forestieri 
preună cu familiile lor.

Cinhocen, unul dintre 
orașe, a luat naștere în
1958, pe locul unor foste re
giuni mlăștinoase. Recent a 
fost construită o șosea care 
unește exploatările silvice cu 
fabrica de prelucrare a lem
nului din acest oraș.

(Agerpres) 
(China Nouă)

îm-

noile 
anul

ii

„Satul motorizat"
, Satul Orvdnyes din județul 

Veszprem (R. P. Ungară) 
este numit pe bună dreptate 
„satul motorizat". In fiecare 
din cele 50 de case care al-, 
cătuiesc satul există o moto
cicletă, iar trei familii, prin
tre care tractoristul Jozsef 
Pergo și șeful de echipă Kug
ler Istvăn au autoturisme 
„Moskvici".

Secretul bogăției constă în 
hărnicia acestor oameni care 
muncesc uniți în cooperativa 
agricolă de producție „Petofi 
Săndor". (De la coresponden
tul Agerpres).

Extinderea 
și modernizarea 
șantierului naval 

din Gdansk
Pe șantierul naval din 

Gdansk se desfășoară lucrări 
pentru lărgirea și moderniza
rea șantierului. După termi
narea primei etape a lucrării 
lor, șantierul va putea con
strui vase cu un deplasament 
de pînă Ia 65.000 tope/țiar 
după terfninarea celei'* fle-a 
doua etape — vase cu un de
plasament de pînă la 100.000 
tone. Potrivit planului de re
construire, vasele se vor con
strui pe docuri uscate.

Pe un doc uscat, lung dei 
140 de metri, larg de 40 m. 
și adînc de 8 metri, se vor 
putea construi vase cu un de
plasament de 65.000 tone. Do
cul va fi înzestrat cu două 
macarale de 80 tone și o ma
cara de 20 tone, precum și cu 
diferite alte instalații. La’ doc 
va fi instalat un pod rulant 
de 250 tone care va transpor
ta blocurile mari ale corpului 
navelor la locul de montaj.

(Agerpres)

I

spune: Oa- 
Luptați cu 

unitate, de- 
monopolurl-

Orașe noi s
Ca rezultat al dezvoltării < 

impetuoase a silviculturii și ( 
industriei de cherestea în Chi- 
na, în regiunea munților Ma- S 
rele Kingan, cea mai mare re- ) 
giune silvicolă a țării, au a- ) 
părut o serie de orașe noi. '

Cele 15 orașe noi, fiecare a. •[ 
vînd o populație între 5000— < 
10.000 de locuitori, au fost [ 
toate construite după elihe- ') 
rare. Cu toate că sînt orașe 'i 
mici, ele au propriile lor fa- )

:i

Fascismul — 
al Franței

ROMA 16. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

La inițiativa Comitetului 
italian de solidaritate cu lupta 
popoarelor împotriva colonia
lismului, a avut loc la Roma 
o adunare a reprezentanților 
vieții publice și culturale din 
Italia, consacrată problemei 
algeriene. La această adunare 
au participat, de asemenea, 
scriitorul și filozoful francez 

/Jean Paul Sartre, precum și 
tTajeb Bulharuf, reprezentant 
al guvernului prozivoriu al 
Republicii Algeria.

Luînd cuvîntul, senatorul 
Feruccio Parriuj, fost preșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, a vorbit despre lupta cu
rajoasă și eroică a poporului 
algerian pentru libertate și in
dependență.

Cu viu interes a fost ascul-

:——===■•■ - —

dușman comun 
și Algeriei
tată cuvlntarea rostită de J. 
P. Sartre pe tema „Democra
ția franceză și problema alge
riană". După ce a vorbit des
pre dreptul legitim al poporu
lui algerian la libertate și in
dependență, despre solidarita
tea francezilor cinstiți cu lupta 
de eliberare a poporului al
gerian, Jean Paul Sartre s-a 
referit pe larg la primejdia 
fascistă care planează asupra 
Franței și instituțiilor sale de
mocrate.

Sartre a declarat în înche
iere că „exiștă o singură cale 
spre salvarea Franței de peri
colul fascist: aceea de a face 
pe toți francezii să înțeleagă 
că alianța cu poporul algerian 
este o alianță obligatorie. 
Dușmanul este comun și deci 
eomună trebuie să fie voința 
de a-1 învinge".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani. Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

PRODRAM DE RADIO
18 decembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din prasaz de 
astăzi, 8,30 Muzică tdșoară, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 
10,08 Cîntece de Ion Chirescu, 
10,30 Muzică de estradă, 11,03 
Arii din opere, 12,15 Lectură 
dramatizată: schița „O viaită 
la Lenin" de Âlexandr Serafi- 
movici, 13,05 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 14,00 
Muzică populară din țări so
cialiste, 14,30 Muzică din ope
rete, 15,10 Estrada melodiilor, 
15,45 Muzică distractivă, 16,15 
Amintiri despre N. D. Cocea 
de I. Peltz, 17,30 Prietena noas
tră cartea, 19,00 Almanah ști
ințific, 19,30 Soliști și forma
ții artistice de amatori, 20,50 
Tribuna Radio, 21,30 Pagini 
din istoria discului. PROGRA
MUL II. 12,15 Fragmente din 
opera „Pe Donul liniștit" de 
Dzerjinșki, 12,45 Concert de 
muzică ușoară romînească, 
13,25 Din viața de concert a 
Capitalei, 14,03 Muzică din o- 
perete, 14,30 Cîntece și jocuri 
populare romîneșți, 15,00 Mu
zică din opere cerută de ascul
tători, 15,30 Muzică de estra
dă, 16,30 Vorbește Moscova I 
18,05 Melodii de estradă, 18,35 
Muzică populară romînească 
din Moldova, 19,00 Cîntă corul 
ansamblului artistic al U.T.M., 
19,40 Ghid muzical (5) (re
luare), 21,30 Lecturi la cere
rea ascultătorilor, 22,00 Din 
muzica popoarelor.

_=©=_
CINEMATOGRAFE

18 decembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM-i 

BRIE : Primăvara fetelor; AL. 
SAHIA : Am supraviețuit mor- 
ții mele; PETRILA: La înce
putul secolului; LONEA: Unde 
nu ajunge dea voiul; LUPENI: 
Mizerabilii (seria I-a). (Res-< , 
ponsabilii cinematografelor Li- 
vezenl, Aninoasa, Vulcan și U- 
ricani n-au trimis programa-, [ 
rea filmelor pe luna decem
brie).

Tiparul : „6 August” — Poligrafie


