
* In niîftoml viefH, йв fruntea 
acțiunii de mobilizare 
și educare a maselor!

— CONFERINȚA LOCALA a SINDICATELOR PETROȘANI —

Din activitatea tinerilor Aninoseni

Oțelarilor — 
fier

încadrați în brigăzi u- 
temiste de muncă patrio
tică, tinerii de la mina 
Aninoasa participă cu 
entuziasm la acțiunile de 
colectare a fierului vechi. 
De la înaeputul acestui

an, tinerii minei Aninoa- 
sa au colectat și pre
dat I.C.M. peste 35.000 
kg. fier vechi. Cele mai 
bune rezultate le-au ob
ținut 
din
VI și

brigăzile patriotice 
sectoarele I, II,
VIII.

Noi membri în U.T.M

In ultimii am la Vulcan au fost date in folosință 
Zeci de blocuri moderne. La parterul multora 
acestea s~au deschis magazine și alte unități 
deservire a populației.

IN CLIȘEU: Un aspect de la farmacia nr. 
deschisă nu de mult la parterul unui bloc nou 
Vulcan.
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BRIGADA FRUNTAȘA
Brigada condusă de 

KozbSș - loan lucrează^ la 
fabrica 
troșani. 
muncii 
brigada

de pîine din Pe- 
Drept prețuire a 

conștiincioase, 
dobîndit 
ori titlul 
întrecerea

ei 
a 

mai multe 
fruntașă în
cialistă. Acum ea se 
sețte din nou printre 
le care 
loc de 
re.

Acest
plător. In brigadă lucrea
ză tnulți 
care nu 
un efort

de 
de 
so- 
gă- 
ce-
UJcandidează la 

frunte în întrece

lucru nu-i întîm-

tineri harnici 
precupețesc nici 
pentru a-și în-

deplini cu succes sarci
nile de producție. Prin
tre tinerii brigăzii 
numără Mureșan 
Indreică Traian, 
Augustin, Cadar 
Popescu Silvia, 
Cornelia și alții.

Pe lîngă faptul dă obți
ne cu regularitate depă
șiri de plan de circa 5 
la sută, brigada are me
reu în centrul preocupă" 
rilor 
pîine

se 
Vasile, 
Cordea 
Traia.i, 
Osolko

să producă numai 
de calitate.

C. IOAN
corespondent

In zilele de 17 și 18 martie 
au avut loc la clubul munci
toresc din Petrila lucrările 
conferinței locale a sindicate
lor Petroșani, care au încheiat 
o perioadă importantă din ac
tivitatea sindicatelor — adu
nările generale și conferințele 
pentru dări de seamă și ale
gerea noilor organe. La lucră
rile conferinței
locale au parti- » 
cipat aproape * 
400 tie delegați * 
" re: ♦

In fiecare lună organizațiile U.T.M. de la mina 
Aninoasa își măresc rîndurîle prin primirea de mem
bri. Dovedind preocupare față de primirea în 
U.T.M., organizațiile de bază întreprind diferite ac
tivități cu tinerii neutemiști, îi ajută să înțeleagă sco
pul și caracterul organizației U.T.M. Acest fapt a 
făcut ca în ultima vreme un număr de peste 20 ti
neri, printre care Mate Iosif, Roman Elena, Nedescu 
Maria, Irina Minu, Halasz Bella și alții să ceară 
să fie primiți în rîndul utemiștilor. Noii primiți sînt 
tineri care au dovedit dragoste față de organizație, 
fruntași în producție și activitatea obștească.

-----------------©-----------------

Bogat program de spectacole
După premiera ce va avea loc sîmbătă cu 

piesa „Trenul regimentar11, în sala Teatrului de 
stat, în zilele ce urmează, vor avea loc alte spec
tacole. Astfel, duminică va fi prezentat specta

colul cu piesa 
„Doi medici" de 
H. Pfeiffer, iar 
apoi un specta
col concert al 
Teatrului de es
tradă Deva ;

. în ziua de 27 
martie pe scena 
petroșăneană vor 
evolua artiști de 
la Teatrul Na
țional din 
tală.

Indici de bază superiori 
celor planificați

Colectivul Uzinei electrice Vul- 
caz> muncește cu însuflețire pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aței, ținîiid seama de 
posibilitățile ce le au, de resur
sele interne existente, de pricepe
rea și forța lor de muncă s-au 
angajat să îndeplinească în mod 
ritmic planul la producția de e- 
nergie, să sporească productivita
tea muncii și să obțină economii 
la prețul de cost în valoare 
cel puțin 450.000 lei.

îndrumați de organizația 
partid ei s-au străduit ca, încă 
primele luni de muncă ale anului, 
să obțină rezultate frumoase în ac
tivitatea de producție. Pînă în pre
zent, deși uzina funcționa cu sar
cini de vîrf, ca de obicei în lunile 
de iarnă, procesul tehnologic de 
producere a energiei electrice s-a 
desfășurat în bune condiții. Pla
nul de producție a fost îndeplinit 
conform regimului de dispecer. In 
același timp s-a pus un mare ac
cent pe creșterea productivității 
muncii. Prin folosirea la capacita
tea maximă a agregatelor și insta
lațiilor, modernizarea și automati
zarea unora din ele și buna în
treținere a lor, randamentul pla
nificat al uzinei a fost depășit în 
medie pînă în prezent cu 6 la su
tă. La această depășire a contri
buit în mare măsură personalul 
de la secția exploatare, care a ur
mărit cu mare atenție funcționarea 
instalațiilor la parametri optimi. Din 
cadrul acestei secții, prin conștiin
ciozitatea în muncă, se evidențiază 
în mod deosebit muncitorii Miiryn 
Idsif, Udrea Ștefan, Sgoianu loan 

I și Gașpar Dumitru.
De asemenea, colectivul uzinei 

s-a preocupat îndeaproape de re-

de

de 
din

ducerea consumului propriu 
nologic. In acest scop au fost lua
te o serie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice cu eficacitate economi
că : S-a căutat ca mai tot timpul 
să fie în funcțiune instalațiile și 
agregatele, care au randamentele 
cele mai mari ; s-a evitat func
ționarea în gol sau în sarcină re
dusă a mașinilor și agregatelor etc. 
Astfel s-a reușit ca în perioada 
care a trecut din acest an consu
mul propriu tehnologic realizat să 
fie mai mic decît cel prevăzut cu 
3,3 la sută. In același timp, prin 
măsurile luate pentru o ardere cit 
mai completă a șlamului și altele, 
consumul specific de combustibil 
convențional a fost redus cu 1,4 
la sută față de cel planificat. Da
torită automatizării camerei de 
comandă pentru distribuirea ener
giei electrice și o mai bună între
ținere a liniilor, pierderile de 
nergie au fost reduse cu 16 
sută.

Toate acestea au contribuit 
la reducerea prețului de cost, 
acest capitol s-a înregistrat, 
primele două luni din 1962, o eco
nomie de 161.000 lei.

Reparațiile executate s-au făcut 
în termen redus și prin folosirea 
de resurse interne. Așa de pildă, 
reparația cazanului XI s-a termi
nat cu .14 zile înainte de termenul 
prevăzut. La aceste lucrări 
evidențiat echipa condusă de 
rul comunist Berețchi Petru.

Rezultatele obținute pînă 
prezent sînt un îndemn pentru 
lectivul uzinei de a munci și 
cu spor, de a obține indici de pro
ducție tot mai buni,

Gapi-

o -

Strungarul Prednț loan se 
numără printre muncitorii cei 
mai tineri, dar totodată și prin
tre cei mai harnici ai secției 
mecanice de Ia U.R.U.M.P. El 
iși depășește cu regularitate 
sarcinile de plan și execută 
lucrări de bună calitate.
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N. KOVENTA 
tehnician U. E. V.
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SCURT BILANȚ
IN DOMENIUL ECONO- 

. MIC ; Oamenii muncii din 
,, i Valea Jiului au pus la dis

poziția economiei naționale 
- • în 1960—1961 peste plan 

munci~ î. 217.268 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic, 
18.564 metri cubi de lemn 
de lucru, 42.796 kg. de mă
tase artificială și 14.500.000 
kWh energie electrică și au 
realizat, pe baza creșterii 
productivității muncii, a 
îmbunătățirii calității pro
duselor și 
samurilor 
24.000.000 
prețul de

IN DOMENIUL 
CULTURAL : In 
perioadă au fost date in 
folosință 1296 apartamen
te, peste 10.000 oameni ai 
muncii au fost trimiși la 
odihnă și tratament în sta
țiunile balneoclimaterice, 
salariile muncitorilor, teh
nicienilor, intelectualilor și 
funcționarilor au crescut 
cu 28.000.000 lei anual, iar 
pentru învățămînt. cultură 
și sănătate s-au cheltuit 
peste 100.000,000 lei.

și invitați, 
prezentanți 
celor 74 sintii- I 
cate din Valea ♦ 
Jiului: i 
tori, tehnicieni, 
ingineri, profe
sori, medici, oa
meni de știință 
și cultură, func
ționari. Au par
ticipat, de ase- ; 
menea la lucră- î 
rile conferinței J 
tovarășii Cotoț, 
loan, membru : 
al C.C. al ■
secretar al Con- j 
siliului Central j 
al Sindicatelor» 
din R.P.R., La- » 
zăr David, prim-* 
secretar al Co-1 
mitetului oră- » 
șenesc de partid, ? 
Negruț Clement, ț 
secretar al Co- ♦ 
mitetului 
șenesc de 
Matyas 
adjunct 
nistrului
lor și Energiei Electrice, Blaj 

Traian. Szuder Wiliam, Ghinea 
loan, membri ai Biroului Co
mitetului orășenesc de partid, 
activiști ai Uniunii miniere și 
ai ConsjliurUI regional al'^Sih- 
dieatelor.

Darea de seamă asupra ac
tivității sindicatelor pe peri
oada 1960—1961 a fost pre
zentată de tovarășul Momeu 
Samoilă, președintele Consi
liului local al sindicatelor.

! 
!*

*
»

oră- I 
partid, i 
Eugen,» 
al mi- $ 

ІѴІіпѳ-

partidului, muncitorii mineri 
au înfăptuit lozinca „Omul și 
tona", punînd o bază trainică 
pențru creșterea intr-un ritm 
accelerat a productivității mun
cii, iar în întîmpinarea celei 
de-a 40-a aniversări a parti
dului s-a creat o preocupare 
tot mai largă, de masă, pen
tru îmbunătățirea calității pro- 

. duselor, concre-
* tizată in înde- 
4 plinirea indici- 
i lot de calitate 
« re către mineri, 

din 
fores

ee la Vis-
Lupeni și 
alte unî- 
Un succes
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muncitorii 
sectorul 
tier, 
coza 
din 
tați.
de o mate im
portanță 
□ut in această 
perioadă 
renunțarea 
către 
I. F. 
șani, 
Lupeni 
țiile 
pentru acoperi-1 
rea unei părți 
din 
de producție și 
realizarea în 
1961 a 13 567.000 
lei beneficii 
peste plan.

A fost primită 
cu o caldă a- 
probare de că-: 
țre conferință a- 
precierea făcu
tă de tovarășul 

Matyas Eugen, adjunct al mi- 
• nistrului Mihelvr și Energiei 
Electrice, care a arătat că 
în primii doi ani ai șesenalu- 
lui muncitorii mineri din ca
drul C.C.V.J. au asfg srat pe 
deplin, cantitativ și calitativ, 
necesitățile de cărbune de Va
lea Jiului ale eeonondei națio- 
urrie.

Suceesele obținute, pe tărim 
economic de oamenii muncit 
din Valea Jiului se datoreSc in 
prhnul rînd creșterii conștiin
ței lor socialiste și aceasta 
este rezultatul activității mul
tilaterale și permanent^ des
fășurate de organele și orga
nizațiile de partid, de sindica
te, de organizațiile U.T.M. In

reducerii con- 
specifice, peste 
lei economii Ia 
cost.

SOCIAL 
această

I

obți-

este 
de 

C.C.V.J., 
Petro- 

Viscaza 
la dota- 

de stat

cheltuielile

Succese de prestigiu pentru 
oamenii muncii din Valea Jiului

Cu îndreptățită mîndrie au 
raportat conferinței delegații 
■și invitații care au luat cuvîn-
tul pe marginea dării de sea- această perioadă sindicatele au 
mă succesele obținute de oa
menii muncii din Valea Jiului 
In primii doi ani, ai șesenalu- 
lui, sub conducerea organiza • 
țiilor de partid și mobilizați de 
către sindicate, în traducerea 
In viață a sarcinilor . trasate 
de cel de-al Ш-lea Congres al 
P.M.R. Intr-adevăr în aceas
tă perioadă au fost obținute 
pe tărîm economic o seamă de 
succese de prestigiu. Astfel, în 
întrecerea socialistă desfășura
tă în anul 1960 în cinstea ce
lui de-al Ш-lea Congres al

I. МШХА

(Continuare în pag. 3-a)

SEMNE DE BELȘUG
In magazinul fero-metal din 

Lupeni e un dute-vino necontenit. 
Unii dintre vizitatori cumpără 
mașini de spălat, alții aragaze, 
aspiratoare de praf, aparate de 
radio ori alte obiecte. Cu cîtva 
timp in urmă, Alecu Iosif, miner 
la sectorul III al minei Lupeni 
a cumpărat un aragaz. Cirid mer
gea cu el acasă îl întrebă un or
tac :

— Luna ce vine се-ți cumperi 
Alecule ?

— Un aparat de radio din ăla 
cu vreo 2.500 lei.

— Frumos, tare frumos. Să știi 
că vin și eu să ascult o muzică-

— Să vii — îl invită Alecu în~ 
dreptîndu-se spre casă.

Din magazin a ieșit o pereche 
mai în vîrstă.

— Acum avem de toate — 
spuse mulțumită soția.

— Avem belșug. Aragazul ne 
mai lipsea și iată că îl avem f't 
pe ăsta.

— Am uitat acordeonul fetiței 
— spuse soția.

— O să-i cumpărăm și ei în 
cwînd n-ai nici o grijă — o 
consolă soțul.

Mai mulțumiți ca toți era pen
sionarul Jura loan, li cumpărase 
soției o mașină de spălat, 
omul de unde că abia în anii 
noștri a primit răsplata meritată 
pentru cei 53 de ani munciți în 
subteran.

De atunci au trecut mai multe 
zile. Din magazinul fero-metal din 
Lupeni au ieșit de atunci multe 
lucruri de uz casnic, semn de bel
șug și fericire.

P. BREBEN
corespondent
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Taborschi Anuța, este briga
dieră în secția răsucit a Vis-? 
cozei Lupeni și e una dintre 
femeile muncitoare care ve
ghează asupra calității produ
selor, lat-o verificind torsiunea 
firului de mătase, ta uhZ din 
mașinile secției.
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Certurile de studiere a 
de educare

statutului P. N. P mijloc important 
partinica а саімноаріѳг

*
♦
♦ Zilele trecute, redacția ziarului „Steagul roșu" împreună 
I cu Cabinetul de partid, a organizat Ia indicația Biroului 
ț Comitetului orășenesc de partid o consfătuire eu propa-
♦ gandlștli cercurilor de studiere a statutului P.M.R.

?
♦
i
•
j nieă a viitorilor membri de partid, in formarea lor ca a- 
j devărați comuniști.

In cadrul consfătuirii au fost expuse trei referate ca- 
ț re au înfățișat experiența pozitivă a unora din cele mai 
j bune cercuri de studiere a Statutului PJM.R. In continuare 
? au urmat discuții la care au participat numeroși pro- 
I pagandiști din minele, intre prinderile *i de pe șantierele 
♦ Văii Jiului.

Censacrată extinderii experienței pozitive in activita
tea cercurilor de studiere a Statutului P.M.R.. consfătuirea 
a reunit un Însemnat număr de propagandiști din toate 
localitățile Văii Jiului. Ea a reflectat rolul deosebit de 

important pe care II au aeeste cercuri in educarea parti-
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Efectiv în sprijinul muncii 
de primire în partid
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— =■ — preocupărilor sa-
10AN COROJAN le mobilizarea

P.MJS., propagandist — mina Petrila întregului colec- 
- tiv la realiza
rea sarcinilor pe 1962, am dat 
exemple de membri de partid 
care la locurile lor de muncă 
sînt cu adevărat conducători 
șl însuflețițorl ai luptei pen
tru înfăptuirea sarcinilor pu
se de cei de-al ПІ-Іеа Congres 
al P.MR. în fața industriei 
carbonifere. Printre cei pe ca
re i-am dat ca exemplu se nu
mără maistrul minier Deme
ter Ioan, minerii Ambruș Lu
dovic, Nagy Adalbert, frun
tași în producție și în același 
timp mobilizatori activi ai ce
lor din jur la muncă rodnică. 
Pe larg am ilustrat lecția des
pre drepturile și îndatoririle 
membrilor de partid, arătînd 
cum își îndeplinesc membrii de 
partid din organizația noastră 
de bază îndatoririle statutare, 
vorbind și despre unele aspec
te negative, Nu de puține ori 
chiar unii tovarăși din cerc se 
numără printre cei dați ca 
exemplu fie pozitiv, fie nega
tiv.

Preocuparea pentru ilustra
rea lecțiilor cu exemple din 
viața organizației noastre de 
bază a mărit interesul cursan- 
ților față de ședințele cercului, 
contribuind la o frecvență mai 
bună și in același timp la e- 
ducarea candidaților de partid.

Cercurile de 
studiere a Sta
tutului 
In care sînt în
cadrați cei mai mulți dintre 
candidații de partid, consti
tuie un ajutor de mare preț 
in munca organizațiilor de ba
ză pentru educarea candidați
lor de partid în perioada sta
giului. Acestei forme de învă- 
țămînt i se acordă o deosebită 
grijă, 
diază 
dltat 
cestor 
țață unor propagandiști cu o 
mai mare experiență, 
principală care stă în 
cestor cercuri este de 
candidații, precum șl 
varășii din activul fără de 
partid încadrați în aceste cer
curi, să cunoască temeinic Sta
tutul P.M.R,, drepturile și în
datoririle membrilor de partid, 
organizarea partidului, rolul 
de conducător al organizații
lor de partid în desăvîrșirea 
construirii socialismului In pa
tria nobstră. Mai mult,, aeeste 
careuri trebuie să contribuie 
la înțelegerea de către viitorii 
membri de partid a obligati
vității îndepliniri neabătute a 
prevederilor statutare.

Am considerat 
cesar. în vederea 
trlbuțiel cercului 
viitorilor membri 
lecțiile care se expun în fața 
eemumților, discuțiile purtate 
in cadrul seminArlilor, să' fie 
ilustrate cu exemple și fapte 
din activitatea organizației de 
bază respective, din munca 
membrilor și candidaților de 
partid.

Flecare propagandist, parti
cipînd efectiv la viața și acti
vitatea organizației de bază 
respective, culeglnd fapte sem
nificative din desfășurarea a- 
dunărllcr generale, din munca 
comuniștilor, are posibilitatea 
de a ilustra lecțiile pe care le 
expune In fața cursanțllor cu 
exemple și fapte de un deo
sebit interes, iată cîteva e- 
xemple. La lecția „P.M.R. de
tașament de avangardă al cla
sei muncitoare", am explicat 
cuisanților în ce constă acest 
rol, cum trebuie să muncească 
organizațiile de partid pentru 
s fi în fruntea maselor, con
ducătorul șl mobilizatorul lor 
pentru înfăptuirea programu
lui desăvîrșirii construcției so
cialiste. Am arătat cu acest 
prilej cum organizația noas
tră de bază, care își desfășoa
ră activitatea In sectorul I al 
minei petrila, pune In centrul

In ajutorul celor ce stu- 
Statutul P.M.R. s-au e- 
broșuri, conducerea a- 
cercurl a fost încredin-

Sarcina 
fața a- 
a ajuta 
pe to-

absolut ne- 
creșterii con- 
la formarea 

de partid, ca

Activitatea cercului de studiere 
a Statutului P.M.R. — formă speci
fică a învâțătnîntului de 
pentru candidați — trebuie să se 
reflecte puternic în munca și în 
viața candidaților, în preocuparea 
lor. pentru a fi la nivelul cerut 
unui comunist. Pe această temă a 
fost axat atît referatul prezentat 
de tov. Karpati Eugen, propagan
dist la mina Vulcan, cît și cuvîn
tul mai multor participanți la dis
cuții.

Au reținut atenția celor prezenți 
la consfătuire cele arătate în refe
ratul tov. Karpati Euge-j privim: 
sprijinul dat de cercul de studiere 
a Statutului P.M.R. îmbunătățirii 
muncii de primire în partid a or
ganizației de bază din sectorul e- 
lectromecanic al minei Vulcan. In 
acest cerc au fost încadrați 11 can
didați și 8 tovarăși 
ră de partid. Din 
din activ încadrați 
fost primiți pînă 
rindul candidaților. 
co Grigore, Albescu 
Stzoie Nicolae, Popa Dorina, Ghe- 
orghe Cornel, deveniți candidați, 
sînt oameni care prin munca si 
comportarea lor fac cinste colec
tivului. De asemenea, 6 dintre 
candidații încadrați în cefe, între 
care tov. Urgu Gheorghe. Voicu- 
lescu Constantin, Smith Petru au 
fost primiți în rindul membrilo 
de partid. Adunarea generală я 
acordat o bună apreciere muncii 
și pregătirii acestor tovarăși, și 
această apreciere s-a referit și la 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. condus de propagandistul 
Karpati, care a contribuit efectiv 
îa creșterea acestor oameni-

învățăminte prețioase s-au pu
tut desprinde și din discuțiile ce
lorlalți tovarăși asupra sprijinului 
pe care cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. trebuie să-l acorde 
îmbunătățirii muncii de primire in 
partid. Tovarășul Niculcscu Emil, 
propagandist la mina Petrila. a a- 
rătat că mulți dintre cursanții cer
cului pe care-1 conduce fac cinste 
organizației de bază, Candidatul 
Novac Alexandru, unul din cei 
mai activi cursanți ai cercului, a 
fost primit cu stagiul redus în 
durile membrilor de partid.

Despre contribuția cercului 
Învățămlnt pe care-l conduce 
îmbunătățirea muncii de primire 
a vorbit și propagandistul Cîrstoi 
Valentin de pe șantierul 7 Lu
peni. El a arătat că la începutul 
acestui an școlar. în cerc au fost

partid

acrivul fă- 
8 tovarăși 
cerc, 5 au 
prezent în

din 
cei 
în

în
Tovarășul Bo- 

G heorghe.

rîn-

de
la

fă-înscriși 9 tovarăși din activul 
ră de partid- îndrumat de biroul 
organizației de bază, propagandis
tul cercului a urmărit atent cul
tivarea la acești tovarăși a trăsă
turilor caracteristice membrilor de 
partid, educarea lor. Care a fost 
rezultatul ? Trei dintre acești tova
răși din activul fără de partid sînt 
acum candidați, alți trei și-au în
tocmit deja dosarele în vederea 
primirii îa rindul candidaților, iar 
ceilalți 3 au solicitat biroul 
ajute pentru a deveni și ei 
didați de partid.

Tovarășul Pop Tiberiu, 
conduce un cerc de studiere a 
tutului P.M.R. în sectorul II al 
minei Lupeni, a arătat că organi
zația de bază din sector a pri
mit în rindul membrilor de partid 
cu stagiul de candidat redus pe 
tovarășii Maghiari Matei. Balint 
Adalbert. Musta Alexandru, lucru 
la care oercul 
tutului P.M.R., 
fost încadrați, 
contribuția.

Sprijinul dat 
in partid desfășurată de organiza
ția de bază, contribuția adusă la 
formarea noilor membri de partid 
-- iată unul dintre cele mai im
portante criterii de apreciere a 
activității cercurilor de studiere a 
Statutului P.M.R.

»ă-i 
can-

care 
Sta-

de studiere a Sta
in cate aceștia au 

și-a adus din plin

muncii de primire

Toată grija 
pentru o frecvență bună

Consfătuirea a arătat că față 
de anii trecuti, cercurile de 
studiere a Statutului P.M.R. 
și-au îmbunătățit simțitor ac
tivitatea. Cele mal multe cer
curi au o frecvență bună, ma
joritatea cursanțllor vin pre
gătiți și participă la discuțiile 
ce se poartă tn 
n ariilor,

Slnt Insă unele 
ror activitate nu 
mea cerințelor. Oercul condus 
de propagandista Dumitrana 
IJie de la Vulcan, spre exem
plu, in care sînt Încadrați 
cursanți de la l.C.M.M. șl ga
rajul S.T.R.A, a avut, luni de-a 
rindul, o frecventă slabă. Deși 
propagandistul a cerut birou
rilor organizațiilor de bază să 
ia măsuri pentru îmbunătăți
rea frecvenței, să controleze 
participarea cursanțllor la șe
dințele de învățămlnt, modul 
in care se pregătesc, acest lu
cru nu s-a făcut de cît cu ma
re întîrzlere.

Asemenea 
festă și în 
cercuri. Este 
trol permanent din partea bi
rourilor organizațiilor de bază 
asupra activității acestor cer
curi, spre a asigura astfel In
tensificarea preocupării cândi- 
daților pentru propria lor 
pregătire.

cadrul semi-

cercuri a că- 
e la înălțb

lipsuri se mani- 
aetivitatea altor 
necesar un con-

------- - —eena ■■■■■ ■ 7_—_~---------

Caietele de notițe sînt absolut 
necesare!

In cercul de studiere a Sta
tutului P.M.R. cei mai mulți 
■dintre candidați fac cunoștin
ță cu invățămîntul de partidă 
Aici el fac primii pași pe ca
lea însușirii învățăturii mar
xist-leniniste despre partidul 
de tip nou, iar in anii urmă
tori îl așteaptă alte forme ale 
învățămîntului de partid, care 
îi vor ajuta să-și ridice ne
contenit nivelul politie șl Ideo
logic.

Propagandiștii cercurilor de 
studiere a Statutului P.M.R. 
trebuie să țină seama de acest 
lucru și să-i ajute pe cursanți 
să-și formeze deprinderea de 
a învăța, de a-și însuși temei
nic principalele teze cuprinse 
In programul de învățămlnt.

Mai mulți propagandiști, in
tre care tov. Bllahorca Ana de 
ia Viscoza Lupeni, Burcin

A" —

Contribuția cercului la educarea candidaților

Gheorghe de la mina Lonea, 
Croitorii Gheorghe de la mi
na Fetrlla au arătat că ei a- 
cordă o deosebită atenție a- 
cestui’ lucru, La Viscoza Lu
peni nu se amînă ședințele de 
îuvățămînt, ceea ce îi deprin
de pe cursanți cu disciplina. 
Propagandiștii folosesc metode 
variase pentru a-i antrena pe 
toți cursanții la discuții.

Insă In multe cercuri nu toți 
cursanții vin la învăț»nînt cu 
caiete de notițe. Unii propa
gandiști nu insistă asupra a- 
cestui lucru, a avea un Șbiet 
In care să se ia notițe atît la 
expunerea lecțiilor, cît și în 
decursul studiului individual, 
constituie o cerință elemen
tară, pentru care trebuie insis
tat. De 
rile de 
P.M.R. 
membri
să înțeleagă că în 
tul de partid trebuie studiat 
organizat, temeinic.

Ia Început, 
studiere a 
candidați! 
de partid

din cer cu - 
Statutului

— viitori
— trebuie 
învățimln-

Pentru asigurarea educării po
litice și ideologice a candidaților, 
organizația de bagă din sectorul 
JX al minei Lupeni i-a încadrat 
in cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. In acest cerc au fost înca
drați în total 23 candidați.

Printre cei mai activi cursanți 
sînt candidații Szabo Dominic, Sir, 
bu Aurel, Uilecan Aurel și alții. 
Participînd la discuții, ei se stră
duiesc să lege problemele teore
tice de munca practică în produc
ție. Am căutat ca întreaga acti
vitate a cercului să aibă drept re
zultat formarea la candidați a tră
săturilor specifice membrului de 
partid: atitudine înaintată în 
producție, disciplină, spirit inova
tor ; ei trebuie să fie în perma
nență mobilizatori activi ai mase
lor, prin exemplul personal și prin 
cuvîntul lor, la înfăptuirea poli
ticii partidului. Drept rezultat, o 
mare parte dintre candidații din 
cerc au devenit fruntași în pro
ducție ți inovatori. Tovarășul Flo- 
rea Florian a conceput un dispo
zitiv pentru confecționarea man~ 
șoanelor necesare cablurilor flexi
bile, tov. Murețan Vasile a per
fecționat unele piese la perforatoa
rele aduse"'la reparații, iar tov. 
Moraru Ioan a modificat contac
tele controlerelor pentru mașini de 
extracție realizând иояояи.

MIHAI ILT1U 
propagandist Lupeni

dinLa majoritatea candidaților 
cerc ș-a dezvoltat spiritul parti
nic, răspunderea pentru îndeplini
rea sarcinilor încredințate, hotărî' 
rea de a înfăptui cu fermitate po
litica partidului și guvernului.

Deseori, în cadrul dezbaterilor 
care au loc în cadrul cercului, sub
liniez că datoria candidaților nu 
este numai de a cunoaște ce pre- 
vede Statutul, ci de a îndeplini, 
prin activitatea de zi cu zi aceste 
prevederi, de a fi la înălțimea 
încrederii pe care partidul o acor
dă celor primiți în rîndurile sale. 
Am constatat cu bucurie că atîț în 
producție, cît și în cadrul organi
zației de bază, candidații din cerc 
se străduiesc să fie la înălțimea 
acestor cerințe.

Astfel, mecanicul, de compresoa- 
re Covaci luliu, strungarul 
Iacob, electricianul Gavrilă 
și alți candidați dovedesc o 
conduită morală în muncă 
viață, sînt apreciați de cei cu care 
lucrează. Candidații Drăghici loan. 
Moraru loan și alții participă ac
tiv la discutarea problemelor în a- 
duaărUe generale. donedarc coar

Stoica 
loan 

înaltă 
si în

botivitate partinică față de lipsu
rile ce se manifestă atît în acti
vitatea organizației de bază cit și 
în procesul de producție. •

Pentru a mări contribuția cer- j 
culu, la educarea candidaților de* 
partid, am acordat ți în cadrul 
cercului de învățămlnt o atenție 
deosebită acelor candidați care în 
activitatea lor manifestă unele lip
suri. Vreau să arăt cum m-am ocu
pat de candidatul de 
losif, electrician, care 
avut lipsuri destul de 
neori își cam neglija 
nea la lucru mirosind a băutură, j 
era certat cu disciplina.

De acest tovarăș m-am ocupat 
în mod special. In lecțnle noastre 
am amintit deseori că asemenea 
fapte sînt străine moralei proleta
re. Ceilalți candidați de partid din 
cerc au luat atitudine botirîtă fa
ță de asemenea manifestări. Pu
tem acuma arăta că munca noas
tră n-a fost zadarnică- Sprijinul j 
dat la timp, l-a ajutat pe acest can- * 
didat să se îndrepte, să devină 
un tovarăș bun.

Experiența dobîndită pînă acum 
ne va ajuta să asigurăm ridica
rea continuă a nivelului activi
tății cercului spre a spori neconte
nit contribuția acestei forme de 

Ьиіяі Іл cdttcerea слтійіл~ 
tdor Ле partid.

partid Biro 
înainte a 

serioase. U~ 
munca, ve-

Numeroși participanți Ia J 
ț discuții au subliniat utilita- • 
ț tea consfătuirii organizate de • 

redacție împreună cu Cabi- î 
netul de partid, arătînd eă •
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ea a constituit pentru pro
pagandiști un prilej de & în
văța unii din experiența al
tora, de cunoaștere a celor 
mai eficace metode de con
ducere a activității cercuri
lor. Așa cum a subliniat în 
cuvîntul său și tov. Popon 
Nicolae, activist al Cabinetu
lui de partid, învățămintele 
trase din lucrările consfătui
rii trebuie folosite din plin 
pentru ridicarea nivelului ac
tivității cercurilor de studie
re a Statutului P.M.R., pen

a .. ♦tru încheierea cu succes 
actualului an școlar.

Ridicarea nivelului 
tații acestor cercuri 
reflecta in creșterea 
buției lor Ia îmbunătățirea 
muncii de primire in partid, 
in pregătirea politică și ideo
logică a viitorfler amkri de 
partid.

activi- 
se va 
contri-
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hi mijlocul vieții, in fruntea acțiunii 
de mobilizare și educare a maselor I

La biblioteca din Iscroni

(Urmare din pag, l-a)

organizat mai temeinic Între
cerea socialista și consfătuirile 
de producție, au acordat un 
sprijin mai mare extinderii 
Inițiativelor valoroase cum 
sînt ,.Preluarea de către frun
tași a brigăzilor rămase In ur
mă", „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist*' și 
altele, precum și extinderii 
metodelor avansate.

Partlcipanțli la discuții au 
subliniat faptul că in această 
perioada s-a îmbunătățit Sim
țitor organizarea consfătuiri
lor de producție jos, în sec
toare și secții. In această pri
vință a fost instructiv pentru 
toți delegații și invitații cu- 
vîntul tovarășului Drîmborea- 
nu Pavel, maistru minier, pre
ședintele comitetului de sec
ție sindicală de la sectorul П 
al minei Lupeni, despre apor
tul adus de consfătuirile de 

. producție la îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de producție 
și scoaterea brigăzilor de sub 
plan, in acest sector, înainte 
de tinerea consfătuirilor de 
producție, comitetul secției 
sindicale și conducerea secto
rului studiază problemele care 
urmează a fi puse în dezbate
rea oamenilor muncii, prin 
colective formate în acest scop. 
Un astfel de colectiv a studiat 
cauzele rămînerli în urmă a' 
unor brigăzi de mineri și a 
venit cu propuneri eficace care 
au dus într-o perioadă scurtă 
la reducerea aproape comple
tă a numărului de brigăzi ră
mase sub plan.

Ocupîndu-se de succesele do- 
bîndlte pîriă in prezent, de me
todele folosite pentru obține
rea lor, majoritatea delegații
lor și invițaților care au luat 
cuvintul au privit lucrurile în 
perspectivă. Astfel, tovarășa 

- litiu Adela, președinta comi
tetului sindicatului de la vis- 
coza Lupeni a arătat că reali
zările obținute pînă în prezent 
permit colectivului fabricii 
să-și mărească angajamentul 
de 2000 kg. fire de mătase de 
bună calitate, tovarășul Cris- 
tea Aurel, miner șef de briga
dă de la mina Aninoasa, s-a 
ocupat de posibilitățile de a 
realiza o avansare de 6 cîm- 
puri pe zi din fiecare aripă In 
abatajele cameră, iar tovară
șul Gorboi Mihai, secretarul 
ocmitetulul de partid de la I.F. 
Petre іапі a vorbit despre preo
cupările muncitorilor forestieri 
de a înfăptui in următorii 
ani sarcina trasată de Con
gresul partidului cu privire la 
refacerea patrimoniului fores
tier și de a ridica indicele de 
utilizare superioară a masei 
lemnoase la nivelul realizărilor 
mondiale.

Cu fața la sectoarele 
rămase în urmă!

In darea de seamă și în dis
cuțiile purtate în jurul ei au 
fost scoase la iveală și o seamă 
de lipsuri în activitatea eco
nomică și în grija față de con
dițiile de muncă și de viață' 
ale celor ce muncesc, de care 
se fac vinovate șl sindicatele. 
Așa de exemplu, în anii 1960- 
61 constructorii din Valea Jiu- 

. lui au rămas datori oameni
lor muncii cu 553 apartamen
te și au continuat să lucreze 
scump. O activitate economică 
sub nivelul posibilităților și 
cerințelor au desfășurat și co
lectivele I.C.O., I.L.L., „6 Au
gust", organizațiile comerciala 
de desfacere, care au diminuat 
realizările obținute pe bazin 
în ce privește economiile. Au 
mal fost scoase In evidență u- 
nele lipsuri în ce privește res
pectarea N.T.S. și a legislației 
muncii, condițiile de cazare 
din construcții și transportu
rile auto, deservirea populației 
prin unitățile comerciale.

— Minerii au obținut reali
zări frumoase în producție — 
arăta tovarășul Andrei Ștefan, 
miner la mina Petrila — dar 
aprovizionarea și deservirea 
prin unitățile comerciale nu 

este întotdeauna la nivelul e- 
forturilor pe care le depun, in 
magazinele O.C.L. Alimentara 
din Petrila lipsesc unele sor
timente de mărfuri, la chioș
curile O.A.D.L.F. se aduc ra
reori păsări și ouă, iar unele 
unități T.A.P.L. sînt necores
punzător întreținute. Organi
zațiile comerciale nu țin sea
ma de sesizările făcute de con
trolul obștesc.

Lipsurile privind aprovizio
narea șl condițiile de muncă 
și de viață au fost criticate și 
de alți delegați între care to
varășii Cadaru loan, Mureșan 
Mareu, Deladi Eugen și alții.

De răminerea in urmă a sec
torului de construcții și a al
tor sectoare s-a făcut vinovat 
și Consiliul local al sindicate
lor, în frunte cu biroul său e- 
xecutiv. o lungă perioadă de 
timp Consiliul local al sindi
catelor n-a analizat munca 
sindicală desfășurată pe șan
tierele de construcții și astfel 
n-a reușit să asigure organi
zarea temeinică a întrecerii 
socialiste pe aceste șantiere, 
ca de altfel șî în cadrul trans
porturilor auto șl a comerțu
lui. In aceste unități a fost 
antrenat in Întrecerea socia
listă un număr mai restrins 
de oameni ai muncii decît în 
celelalte sectoare economice 
(sub 50 la sută din efective).

Conferința a cerut noului 
consiliu local al sindicatelor 
care a fost ales, biroului său 
executiv, să acorde o atenție 
deosebită construcțiilor pentru 
ca In acest an să fie predate 
In întregime cele 1224 apar
tamente planificate (plus res
tanțele din anul trecut), să 
vegheze la continua îmbunătă
țire a condițiilor de muncă și 
de viață ale constructorilor, 
muncitorilor din transporturile 
auto, din sectorul forestier, să 
organizeze temeinic controlul 
obștesc.

Esențialul în lichidarea ră- 
mînerii în urmă a construc
țiilor constă in asigurarea de 
fronturi de lucru, în stabiliza
rea cadrelor șl în ridicarea 
continuă a nivelului lor de ca
lificare.

Mai mu't
pentru educația oamenilor!
O deosebită atenție au acor

dat lucrările conferinței mun
cii cultural-educative desfășu
rate de sindicate, activității 
desfășurate de ele pentru ridi
carea conștiinței socialiste a 
celor ce muncesc. Și, foarte 
important este faptul că raulți 
vorbitori, care au luat cuvin
tul asupra acestei importante 
laturi a muncii sindicatelor, au 
aiătat că munca cultural-edu
cativă de masă trebuie să stea 
la baza rezolvării tuturor sar
cinilor care stau in fața oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui, a sindicatelor.

— Pentru a rezolva proble
ma scoaterii brigăzilor de sub 
plan și a respectării normelor 
de tehnica securității este ne
cesar să muncim cu toată per
severența pentru ridicarea ni
velului de conștiință și cultu
ră generală a oamenilor mun
cii — spunea in cuvîntul său 
tovarășul szuder Wlllam.

- Faptul că nu ne-am ocu
pat o lungă perioadă de timp 
de ridicarea calificării și de e- 
ducarea muncitorilor din sec
torul de panificație a fost una 
din cauzele principale ale ca
lității slabe a plinii — arăta 
pe bună dreptate tovarășul 
Bota Gheorghe, care muncește 
în acest sector.

Delegații la conferință au 
arătat necesitatea vitală a in
tensificării muncii cultural- 
educative pentru lichidarea 
răminerii în urmă a construc
țiilor, pentru îmbunătățirea 
deservirii populației prin uni
tățile comerciale și în mod deo
sebit pentru mobilizarea cu 
succes & oamenilor muncii la 
Îndeplinirea marilor sarcini 
care le stau în față.

Conferința a apreciat că sin
dicatele dispun de o însem

nată bază materială pentru 
desfășurarea muncii cultural- 
educative șl au obținut unele 
rezultate în folosirea ei. For
mațiile artistice de amatori do 
pe lîngă cluburi și din între
prinderi au prezentat numai 
anul trecut peste 1400 acțiuni 
cultural-educative, în fața oa
menilor muncii, s-au ținut a- 
proape 900 conferințe, numă
rul cititorilor la bibliotecile 
cluburilor a crescut cu aproa
pe 6000. Pentru munca cultu
ral-educativă s-au cheltuit 

peste 10.000.000 lei. Față de baza 
materială creată și mai ales 
față de cerințe munca cultu- 
ral-educatlvă desfășurată de 
sindicate este Încă rămasă In 
urmă. Principalele el slăbi
ciuni sînt lipsa de continuita
te, cuprinderea în această ac
tivitate a unui număr restrins 
de oameni ai muncii (în con
ferință s-a criticat participa
rea unui număr restrins de In
gineri și alți intelectuali în a- 
ceastă muncă), axarea în in
suficientă măsură a conținu
tului acestei munci pe crearea 
opiniei de masă față de ma
nifestările străine din conști
ința oamenilor în producție 
și în afara ei.

In hotărîrea conferinței lo
cale se trasează sindicatelor 
sarcina de a folosi din plin 
baza culturală existentă, de a 
asigura în fiecare zi activități 
cult ural-educative la cluburi 
șl colțuri roșii, de a apropia 
munca cultural-educativă de 
producție, de a populariza mai 
larg cartea și a îmbunătăți 
conținutul muncii cultural- 
educative.

☆

In cadrul lucrărilor confe
rinței locale a sindicatelor a 
luat cuvîntul tovarășul Cotoț 
Ioan, care a dat prețioase în
drumări noului organ ales, sin
dicatelor din Valea Jiului.

Vorbitorul s-a ocupat pe 
larg de sarcinile care revin 
sindicatelor în organizarea în
trecerii socialiste, a consfătui
rilor de producție și a publici
tății rezultatelor obținute în 
întrecerea socialistă. Sindica
tele și conducerile tehnico-ad- 
ministrative trebuie să dea 
toată atenția extinderii iniția
tivelor care și-au dovedit efi
ciența practică — „Nici un va
gonet de cărbune rebutat pen
tru șist", „Preluarea de către 
fruntași a brigăzilor rămase 
în urmă", „3 fîșii la două zile 
în frontale" și altele — și să 
folosească toate mijloacele a- 
gitației vizuale și auditive 
pentru popularizarea operativă 
a rezultatelor obținute In în
trecerea socialistă. Consiliul 
local al sindicatelor trebuie să 
ia măsuri pentru organizarea 
mai temeinică a întrecerii so
cialiste în construcții, sectorul 
forestier, transporturi, la T, C. 
Paroșeni, să extindă schimbu
rile de experiență, să ridice 
caracterul educativ al consfă
tuirilor de producție.

In continuarea expunerii sa
le. tovarășul Cotoț loan s-a 
ocupat de sarcinile ce revin 
sindicatelor în urmărirea în
făptuirii măsurilor privind 
mecanizarea muncilor grele — 
tăiere și transport, încărcări - 
descărcări —, în sprijinirea ino
vatorilor, în crearea de către 
întreprinderi a condițiilor teh- 
nico-materiale necesare înde
plinirii angajamentelor luate 
în întrecere de oamenii mun
cii. în intensificarea muncii 
cultural-educative și folosirea 
posibilităților locale de lărgi
re. a bazei materiale culturale.

Consiliul local al sindicate
lor — a arătat în încheiere 
vorbitorul — trebuie să fie mai 
aproape de viață, să munceas
că pentru ridicarea prestigiu
lui organelor sindicale de jos. 
să activizeze comisiile pe pro
bleme și controlul obștesc, să 
studieze cu cea mai mare a- 
tenție valoroasele propuneri 
făcute de oamenii muncii în 

adunările generale și conferin
țele de alegeri și asigura în
făptuirea IOT.

Nu-j zi ca la biblioteca cămi
nului cultural din Iscroni să nu 
vină cîțiva din cei 506 cititori în
scriși aici. Vin și împrumută cărți- 
In scurta vreme care s-a scurs 
din acest an, ei au citit nu mai 
puțin de 2276 cărți.

Cînd au loc acțiuni de masă, 
cu cartea, atunci spre cămin se în
dreaptă și mai mulți oameni. Sea
ra de întrebări la cartea „Biblia 
pentru credincioși ți necredincioși" 
a fost foarte interesantă. Cu atenție 
a fost asaultată și conferința despre 
„Apariția vieții pe pămînt'1. In 
total, în Iscroni s-au organizat, în 
perioada scursă din acest an, 15

0

Printre brigăzile minere fruntașe de la Aninoasa este și cea 
condusă de Molsiu Remus din sectorul IV. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent brigada a extras din abatajul în care 
lucrează 1130 tone de cărbune peste plan. Randamentul mediu 
obținut depășește 5 tone cărbune pe post.

IN CLIȘEU : Șeful de brigadă Moisiu Remus Impreung cu 
cîțiva ortaci de-ai săi. ’ j

------------©----------- ;
NOTE

Serviciu de
La spitalul din Petroșani, la 

serviciul de urgență sună telefo
nul :

— Alo l Vă rog trimiteți salva
rea la stația Petroșani-Triaj. Un 
tovarăș de-al nostru, mecanic de 
locomotivă, s-a îmbolnăvit grav. 

. Vă așteptămI
In fața unei asemenea chemări, 

ai vrea să zbori ca gindul, să fii 
acolo unde un om e în suferință 
și să i~o alini.

Ce se întîmplase ? In stația Pe - 
troșani’Triaj, un mecanic de lo
comotivă s-a Îmbolnăvit pe neaș
teptate. II chinuiau crampe, se 
ZVtrcolea, iar tovarășii săi nu știau 
cum să-l ajute. Atunci tovarășul 
Crișan Cligor, mecanic instructor 
care se afla de față, ridică tele
fonul și sună la serviciul de ur
gență al Spitalului unificat. Asta 
a fost la ora 8,45.

Dar în loc să primească răs
punsul că salvarea va pleca ime
diat spre stația Triaj, o salariată 
de la urgență începu să pună în
trebări :

— Cum îl cheamă ? Cîți ani

De mai bine de 3 luni.,.
In jurul orei 14, cînd schimbul 

1 termină șutul iar cei din schim- 
bul II se îndreaptă spre abataje, 
minerii aninoseni se obișnuiseră să 
asculte emisiunea stației de radio
amplificare, în care erau eviden
țiate brigăzile fruntașe, erau cri
ticate cele care nu munceau așa 
cum trebuie. Veștile despre intro
ducerea tebnicii noi, buletinul cali
tății cărbunelui, satirizarea celor 
care absentau nemotivat — toate 
acestea făceau ca emisiunile statiei 
de radioamplificare să fie ascultate 
cu deosebit interes. Puteau fi auzite 
din cînd în cînd scurte conferințe 
și chiar cîntece dedicate fruntași
lor în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere.

Toate acestea, au fost pînă a- 
cum vreo 3—4 luni. Atunci s-au 
defectat cîteva piese ale statiei de 
radioamplificare. Și tot de atunci, 

acțiuni cu cartea. E o realizare 
frumoasă.

Ar fi greșit însă să se creadă că 
s-a făcut totul. Recenzii, seri lite
rare, dimineți de povețti pentru 
copii, organizarea odată pe săptă- 
mînă de standuri de cărți la școa
lă, sînt doar cîteva din acțiunile 
ce se pot organiza cu regularitate. 
Atunci biblioteca căminului din 
Iscroni va contribui cu și mai mult 
succes la răspîndirea științei și 
culturii în rindurile țăranilor în
tovărășiți și muncitorilor din co
mună.

R. BALȘAN 
corespondent

are i Cum s-au întîmplat lucru’ 
rile ?

Cei din fund telefonului au în
ceput si se întrebe t oare aceste 
întrebări sînt utile în acest mo
ment S Cu ele puteau rezolva ce
va l

S-a așteptat să sosească mași- 
na. s-a dat noi telefoane, dar ni’’ 
mic. Și cit de greu se vurg mi
nutele în asemețtea situații! Tre
cuse aproape o oră și salvarea nu 
era nicăieri.

Tovarășul Crișan a ridicat atunci 
receptorul căutîndu-l la telefon 
chiar pe directorul spitalului. In’ 
tr-adevăr directorul spitalului și-a 
dat seama că un om se află. în 
pericol și a anunțat că în curîrtd 
va sosi o mașină după bolnav.

La ora 9,45 salvarea și-a făcut 
apariția. Din fericire n-a fost prea 
ttrziu. Se pune însă problema : de 
ce nu se putea proceda în felul 
acesta de la început ? Oare tova
rășii de la serviciul de urgență 
nu știu că în asemenea situații 
este vorba de viața unui om și 
lucrurile nu trebuie deloc tărăgă
nate ?

în curtea minei, s-a strecurat tă
cerea. ,

Minerii, muncitorii aninoseni nu 
s-au putut împăca cu această si
tuație, In consfătuirile de produc
ție. în cîteva sesizări făcute de co
mitetul sindicatului s-a cerut să se 
procure cele cîteva lămpi și con
densatoare care s-au defectat. Dar 
la toate aceste întrebări un singur 
răspuns: nu se găsesc piese de 
schimb.

Cei de la Aninoasa nu sînt însă 
împăcați cu acest răspuns. Nit; 
pentrucă stația de radioamplificare 
e fabricată în țară, la Electromag
netica, și pot fi procurate piese 
de schimb. Este vorba mai curînd 
de neglijență, dar o neglijență care 
dăunează mult muncii politice de 
masă pentru mobilizarea colectiva* 
lui mțnei la îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere.

I. B.



STEAGUL ROȘU

lucrările Conferinței ic la Geneva
Ecoul propunerilor prezentate de delegația R. P. Romîne

GENEVA 21 — De la trimi
sul special Agerpres, —N. Puicea: 

Propunerile prezentate de dele- 
! gația R.P. Romîne în ședința din 
20 martie a Comitetului pentru 
dezarmare sînt studiate cu interes 
și atenție la Geneva, apreciindu-se 
spiritul lor constructiv. Ele sînt 
considerate ca o ilustrare atît a 
modului realist în care Republica 
Populară Romînă abordează pro
blemele puse în discuția confe
rinței rit și a dorinței de cola
borare pe care delegația romînă 
o manifestă în cadrul lucrărilor 
Comitetului.

Una din propunerile supuse Co
mitetului celor 18 state de către 
delegația R.P.R. și anume aceea 
privind instituirea unui subcomi
tet al puterilor nucleare care să 
examineze problema încetării de
finitive a experiențelor nucleare a 
fost adoptată și acest organ a și 
început miercuri să lucreze.

Redînd cuvîntările rostite de

delegați în ședința de marți a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, presa din numeroase 
țări occidentale subliniază propu
nerile cuprinse în cuvîntarea ros
tită marți de reprezentantul țării 
noastre, ministrul Afacerilor Ex
terne al Romîniei, scrie „Times", 
a făcut propunerea oficială ca ce
le trei puteri nucleare (sau 4 dacă 
Franța va lua parte) să formeze 
un subcomitet pentru a discuta in
terzicerea experiențelor nucleare. 
Această propunere a fost adoptată 
la ședința restrinsă de după-amia- 
ză a conferinței. Ziarele „Daily 
Worker", „Daily Telegraph and 
Mo'ring Post", „Guardian", și al
tele informează de asemenea pe 
cititori asupra celor trei propuneri 
prezentate de delegația R.P.R. 
Comitetului celor 18 state.

Referindu-se, de asemenea. Ia 
cuvîntarea șefului delegației R.P. 
Romîne ziarul francez „Combat" 
scrie „Corneliu Mănescu a propus

Papă semnarea acordurilor de la Evian
Dezbateri în Adunarea Națională 

a Franței
PARIS 21 (Agerpres).
După citirea mesajului președin

telui de Gaulle și după declara
ția primului ministru, Debre, în 
Adunarea Națională Franceză au 
început dezbaterile pe marginea 
acordurilor franco-algeriene și a 
pro ctului de lege care va fi su
pus referendumului în Franța. 
Prin acest project se aprobă acor
durile de la Evian și se lărgesc 
împuternicirile președintelui în do
meniul colaborării franco-algerie
ne și al semnării decretelor refe
ritoare la aplicarea acestor acor
duri.

Deputatul de extremă dreaptă 
Portolano, care a luat primul cu
vântul, a atacat vehement politi
ca guvernului, Cînd a luat cuvin" 
tul, deputății de dreapta s-au ri
dicat demonstrativ și l-au ascultat 
în picioare. Lor li s-a alăturat so
cialistul Max Lejeune cunoscut 
prin sprijinul pe care îl acordă 
lozincii ultracolonialiste „Algeria 
franceza".

Deputatul socialist Leenhardt a 
declarat că partidul sodalist a - 
probă politica guvernului

In numele grupului parlamentar 
al Partidului Comunist Francez a 
luat cuvîntul Waldeck Rochet. El 
a subliniat importanța acordurilor

încheiate la Evian și a declarat 
că comuniștii și toți oamenii mun
cii se bucură de semnarea lor.

Waldeck Rochet a declarat că 
comuniștii spun „DA" păcii în 
Algeria și vor lupta cu toate for
țele pentru îndeplinirea acorduri
lor încheiate la Evian, pentru pro
movarea unei politici bazate pe 
relații prietenești cu poporul alge- 
rian. Ё1 a chemat poporul francez 
la luptă împotriva O.A.S.

Franța este interesată în exis
tența unor relații pașnice între 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială; pentru a se putea 
înfăptui dezarmarea generală și 
controlată și pentru a se conso
lida coexistența pașnică în intere
sul tuturor popoarelor.

„In sfîrșit, a continuat el; noi 
rămînem adversarii neîmpăcați ai 
regimului puterii personale. Toc
mai de aceea; pronunțîndu-se în 
sprijinul acordurilor de la Evian 
și pentru pace în Algeria; parti
dul comunist va continua să lupte 
pentru alianța tuturor forțelor de
mocratice în lupta împotriva fas
cismului și a puterii monopoluri
lor, pentru progres social și pace 
între popoare, pentru reinstaura- 
rea și reînnoirea democrației în 
Franța".

ca însuși comitetul să examineze 
problema dezarmării în ansamblul 
ei, ca un subcomitet să fie creat 
pentru a studia măsuri parțiale 
menite să ducă la reducerea încor- • 
dării internaționale și ca un alt 
subcomitet să fie însărcinat cu exa
minarea problemelor privind înce
tarea experiențelor nucleare (cu 
participarea Franței)". Ziarul „Li
beration" subliniază că propunerea 
R.P. Romîne de creare a Comite
tului puterilor nucleare „a fost ar 
doptată în unanimitate, urmând ca 
ea să se pună neîntârziat în prac
tică".

Presa elvețiană a acordat la rin- 
dul ei multă atenție cuvintării mi
nistrului Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Romîne. Ziarul 
„Voix Ouviere" scrie: „Corneliu 
Mănescu a prezentat o serie de 
sugestii interesante: să începem 
mai întîi cu analizarea proiectului 
de tratat sovietic și a tuturor pro
punerilor care ne-au fost supuse; 
să însărcinăm un subcomitet care 
să discute măsuri parțiale de de
zarmare ; un altul, cuprinzînd pu
terile nucleare își va desfășura dis
cuțiile asupra încetării experien
țelor. In sfîrșit, Corneliu Mănescu 
a cerut Statelor Unite să precizeze 
propunerile făcute prin dl. Rusk 
și de a le face mai concrete, în
deosebi acelea privind reducerea 
cu 30 la sută a rachetelor nucleare 
și armamentelor clasice, sau trans
ferul a 50 de tone de material 
fisionabil în scopuri pașnice".

Referindu-se tot la ședința de 
marți a Comitetului pentru dezar
mare, ziarul italian ,11 Giorno" 
scrie : „ Răspunzînd imperativului 
concretizării, Unden și Mănescu au 
făcut propuneri precise : Unden — 
de a se suspenda în timpul confe
rinței orice experințe nucleare; 
Mănescu — de a se supune dis
cuției unui subcomitet planul pre
zentat de către U.R.S.S. și mă
suri pentru îndepărtarea pericolului 
unui război".

Mare тШпд
MOSCOVA 21 (Agerpres). - 
Prima mare întâlnire a reprezen

tanților opiniei publice sovietice 
consacrată pregătirii Congresului 
Mondial pentru dezarmarea gene
rală și pace a întrunit la 
martie 10.000 de persoane.

Acest miting-concert a fost a- 
nunțat acum două săptămîni și nu
mai după patru zile nu mai pu
teai găsi nici un bilet pentru u 
riașul Palat al Sporturilor din 
Lujniki.

la Moscova

20

Sumele strînse la acest miting- 
concert sînt destinate „Fondului 
păcii".

Intîlnirea a fot prezidată de Ni
kolai Tihonov, președintele Comi
tetului sovietic pentru apărarea pă
cii. Au participat numeroși diplo
mați străini, corespondenți ai a- 
gențiilor de presă și ai ziarelor 
din diferite țări, studenți ai Uni
versității Prieteniei popoarelor „Lu
mumba".

©

Cuvîntarea lui E. Guevara
HAVANA 21 (Agerpres).
Din inițiativa Ministerului In

dustriei al Cubei, la Havana a 
avut loc o consfătuire pe întreaga 
țară a directorilor de întreprinderi 
și a cadrelor de activiști sindicali 
din Cuba.

La consfătuire a luat cuvîntul 
ministrul Industriei al Cubei; Er
nesto Gueva'ra. In cuvîntarea sa, 
el a acordat o mare atenție pro
blemelor organizării întrecerii so
cialiste, precum și creării unui 
nou sistem de salarizare și de con-

tracte colective. Guevata a subli
niat că pînă la aplicarea unei ho- 
tăr’ri definitive noul sistem 
salarizare
Industriei trebuie să fie discutat 
amănunțit în
rile țării. El a cerut muncitori
lor din toate ramurile industriei 
să-și ridice pregătirea 
nivelul cultural general, conștiința 
revoluționară și să lupte pentru 
creșterea producției și productivi
tății muncii.

de
propus de Ministerul

roate întreprinde-

tehnică și

©
Intensificarea intervenției S.U.A. 

în Tailanda

Scrisoarea adresată 
lui Ben

de Otto
Khedda

Grotewohl

din ziua 
martie

(Agerpres).
la Palatul Națiu-

BERLIN 21 (Agerpres).
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R.D.G., Otto Grote
wohl, a adresat lui Ben Khedda, 
președintele guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria, o telegramă 
de felicitare în care declară că gu-

sprijină înfăptuirea 
naționale juste ale 
exprimă convinge- 

curind se va încheia

Ședința 
de 21

GENEVA 21 
La 21 martie 

ailor din Geneva a avut loc sub 
președinția lui C. Russo, minis
tru adjunct al Afacerilor Externe 
al Italiei, cea de-a 6-a ședință a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, la care au luat cuvân
tul reprezentanții R. P. Polone, 
R.A.U., Etiopiei și Birmaniei.

Următoarea ședință oficială are 
loc în dimineața zilei de 22 mar
tie.

In după-amiaza zilei de 21 
martie a avut loc o nouă ședință 
neoficială a membrilor comitetului.

NEW YORK 21 (Agerpres).
In decurs de câteva zile o su

medenie de diplomați și militari 
americani, printre care consilierul 
special al președintelui Kennedy, 
Chester Bowles, comandantul for
țelor navale americane din Pacific, 
amiralul Felt, comandantul forțe
lor de uscat din regiunea Pacifi
cului, generalul Collins, 
dantul 
S.U.A., Adams, și-au făcut apa
riția la Bangkok. Aceste vizite ur
mează tratativelor purtate recent 
de ministrul de Externe tailandez 
Khoman la Washington. Ele sînt 
dovezi ale interesului sporit ma
nifestat de S.U.A. față de Tailan- 
da.

După cum subliniază observa
torii, acest interes se explică în 
primul rînd prin rolul tot mai im
portant pe care Tailanda îl joacă 
ca bază de agresiune împotriva 
Vietnamului de sud și Laosului. 
Nu este însă mai puțin adevărat 
că o explicație în plus rezidă în 
faptul că regimul dictatorului Să
rit Thanarat se clatină, ceea ce 
determină S.U.A. să depună efor
turi tot mai susținute pentru a 
preveni repetarea situației 
Vietnamul de sud în

Tocmai acest ultim 
relevat de revista 
.Newsweek". Revista

parte a populației Tailandei 
nemulțumită de regimul lui 
Thaaarat. Frontul de elibe- 
creat recent se bucură de

doman-
unităților , mobile ale

landez „nemulțumit de oligarhia 
coruptă a lui Sărit".

Pentru a sprijini din punct de 
vedere militar „aliatul vulnera
bil", cum se exprimă „Newsweek"; 
S.U.A. au cheltuit pînă acum 341 
milioane dolari și s-au angajat să 
sporească substanțial ajutorul. Pen
tru a sublinia aceasta, scrie revis
ta, spre Bangkok au fost trimise 
un escadron de avioane america
ne de vînătoare Sabre și opt a- 
vioane de antrenament. Se inten
ționează dublarea efectivelor ar
matei tailandeze. La aceasta se a- 
daugă promisiunea Statelor Unite 
de a interveni în termen de 24 
de ore cu forțele lor armate la 
cererea guvernului tailandez.

vemul R.D.G. 
revendicărilor 
Algeriei și își 
rea că în
lupta pentru realizarea indepen
denței totale a Republicii Algeria.

din 
Tailanda. 
aspect este 

americană 
scrie că o

bună
este
Sărit
rare
sprijin în ridurile tineretului tai

Declarația 
lui Ben Khedda

ROMA 21 — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Președintele Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria, Ben 
Khedda, care a sosit luni la Ro
ma în drum spre Tunis a făcut 
presei următoarea declarație : „In 
cetatea focului nu înseamnă încă 
instaurarea definitivă a păcii întru
cât în Algeria mai există dușmani 
ai păcii, grupuri care au tot in
teresul să saboteze instaurarea pă
cii.

Pacea în Algeria — a subliniat 
Ben Khedda — cere o luptă ho
tărâtă împotriva acestor grupuri 
criminale. O.A S. poate să mai u- 
cidă încă, să masacreze persoane ne
înarmate, dar ea nu este în putere 
să răstoarne situația".

6. P. R. A. se va întruni 
în Maree

RABAT 21 (Agerpres).
La 20 martie Ben Khedda; pre

ședintele Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria, a organizat 
o conferință de presă.

La 19 martie, a spus el, a in
trat în vigoare încetarea focului 
în Algeria. Dar aceasta nu în
seamnă încă pacea spre care tind 
popoarele algerian și franoez. Ele
mentele fasciste și rasiste au vor 
să rămînă inactive. Este necesar 
să declarăm o luptă intransigen
ță împotriva lor.

Ben Khedda a comunicat că gu
vernul provizoriu al Republicii 
Algeria se va întruni în Maroc.

BUDAPESTA. — La 20 martie 
a avut loc adunarea festivă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala Ungariei consaarată 
celei de~a 43-a aniversări a pro
clamării Republicii Sovietice Un*- 
gare. Cu acest prilej, Sandor Nog- 
radi; membru al C.C. al P.M.S.U., 
a rostit o cuvîntare.

NEW YORK. — Guvernul Si
riei a cerut convocarea Consiliului 
de Securitate pentru examinarea 
situației de la granița dintre Si
ria și lzrael.

BERLIN. — Prezidiul Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști 
a dat publicității o declarație în 
care se arată că încercările auto
rităților din R.F.G. de a interzice 
Uniunea reprezintă o nouă ofen
sivă împotriva forțelor din R.F.G. 
care condamnă politica nefastă a 
războiului rece și a anticomunis
mului și se pronunță pentru schim
barea acestei politici.

ROMA. *— Răspunzând cbemă- 
rii Comitetului national de luptă 
pentru reforma agrară. 25.000 de 
țărani italieni s-au adunat în o- 
rașul Verona în cadrul unei puter
nice demonstrații cu prilejul des
chiderii în acest oraș a unei ex
poziții internaționale a agriculturii. 
Erau acolo muncitori agricoli, di)~ 
mași și mici agricultori din satele 
Lombardiei, Piemontului, din Tos 
cana, Emilia, Umbria și Abruzzi-

ISTANBUL. — In regiunile de 
sud-vest ale Turciei continuă să 
cadă ploi torențiale care au pro 
vocat pînă în prezent mari pagu
be într-o serie de localități. Io 
urma ploilor torențiale căzute la 
Izmir au lost inundate 2.000 de 
clădiri. Numeroase familii au ră
mas fără adăpost. In apropierea 
stricătorii Bosfor din cauza vîntu- 
lui puternic au eșuat mai multe 
nave.
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PR06RAM DE RADIO
23 martie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Salut voios de pioniA, 8,30 
Muzică populară romînească, 9,00 
Concert de dimineață, 10,35 -Яіп- 
bece de Gheorghe Bazavan, f2,10 
Muzică de estradă, 12,45 Din re
pertoriul orchestrei de muzică 
populară a Filarmonicii de Stat 
din Arad, 13,Q5 Muzică din ope
retele lui Johann Strauss, 14,00 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 15,10 Muzică de cameră de 
compozitori români, 15,45 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Maria Tănase și Ion Luca Bă- 
nățeanu, 16,15 Vorbește Moscova!,
16.45 Tineretul lumii luptă pentru 
pace și prietenie, 18,40 Melodii 
de dragoste de compozitori ro- 
mîni, 19,25 Formații artistice de 
amatori premiate la cel de-al VI- 
lea concurs pe țară, 19,45 Muzică 
populară romînească, 21,20 Cons
tructorii de tractoare despre urina 
lor, 21,35 Muzică de compozitori 
sovietici, 23,15 Concert de noapte. 
PROGRAMUL II. 12,15 Melodii 
populare românești și ale minori
tăților naționale, 14,03 Muzică co
rală romînească, 15,00 Muzică 
populară din țări socialiste, 17,00 
Cîntece și jocuri populare româ
nești, 18,05 Muzică simfonică, 19,00 
Concert de muzică din operete. 
19.30 Teatru la microfon: „An- 
gello, tiranul Padovei" de Victor 
Hugo, 22,35 Muzică ușoară romî
nească.

-=©==_
CINEMATOGRAFE

23
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Străzile au amintiri ; Al. Sabia: 
Caidul ; PETRILA : Acțiunea Co
bra ; ANINOASA : Muzicantul 
orb ; VULCAN : Vaca și prizonie
rul ; LUPENI : Te iubesc viață; 
URICANI : Bătrina pianină.

Tiparul : ifi August" — Poligrafie


