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Adunarea festivă din Capitală

Pregătiri pentru alegerile de la 3 martie

Activitate intensă la Uricani
intens 

de de-

au participat 
au fost 
de la 3

care au

pro- 
mar-

luai 
au

In Uricani se desfășoară 
pregătirile pentru alegerile 
putați în sfaturile populare de la 
3 martie a. s.

;In .eadrul celor 11 adunări popu
lare care au avut loc pentru pro
punerea de candidați 
3000 de alegători și 
puși pentru alegerile 
tie 46 de candidați.

Cei 119 cetățeni
cuvintul în cadrul adunărilor 
vorbit cu mîndrie despre realiză
rile înfăptuite în anii regimului 
democrat-popular în ridicarea ni
velului urbanistic al localității, în 
dezvoltarea și înfrumusețarea noii 
așezări miniere — Uricani. Numai 
în cătunul Firizoni, de pildă, unde 
a fost propus pentru a doua oară 
candidat de deputat tov. loan Mo- 
goș. alegătorii au arătat că în a- 
nul trecut în acest cătun cu spri- 

o

In această perioadă organizațiile 
de partid desfășoară o bogată ac
tivitate în cadrul punctelor de a- 
gitație. La activitățile din cadrul 
punctelor de agitație participă sute 
de alegători. Astfel, la punctul de 
agitație nr. 1 din cadrul sfatului 
popular de pildă, au fost expuse 
pînă acum numeroase conferințe ca: 
..Superioritatea democrației socialis
te asupra democrației burgheze", 
.Dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii". Aceste conferin
țe au fost 
pregătite.

Punctele 
.lin Uricani

expuse de cadre bine

de agitație nr 
desfășoară 

activitate pe bază de 
sediile punctelor de 
de serviciu agitatori 
muriri cu privire la
alegerilor de la 3 martie.

1 și 2 
întreaga 

program La 
agitație fac 
care dau lă- 
desfășurarea

jinul cetățenilor s-a construit 
goală de patru ani.

V. COCHECI
corespondent

La punctele de
In toate 

Văii Jiului 
șoară în < 
o bogată 
cultural-artistică 
punctele de agitație

localitățile 
i se desfă- 
aceste zile 

activitate 
la

agitație F.D.P
muncitorești șiburile

căminele culturale din 
localități prezintă zil
nic diferite programe 
artistice în legătură 
cu evenimentul de la

jos 
alte 
tatie 
din

La 
agi- 
cele

I.uni după-amiază a avut loc în 
sala Teatrului C.G.S. . din , Capitală 
adunarea festivă, organizată de 
Comitetul orășenesc București al 
P.M.R.. Comitetul Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei și Con
siliul general A.R.L.U.S., eu prile
jul aniversării a 15 ani de la sem
narea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Romînă și 
U.R.S S.

I.a adunare au participat tovară
șul Petre Borilă, membru al Bi
roului Politic al» C.C. al P.M.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.M.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai organizații
lor obștești și ai instituțiilor cen 
trale, oameni de cultură, generali, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capita
lei

Au fost intonate 
stat ale celor două

Adunarea a fost 
tov. M. FI. Ionescu,
al Consiliului general A.R.L.U.S.

A: luat cuvintul
Dănălache, membru
P M.R., prim-secretar
tului orășenesc București al P.M.R, 
care a arătat că Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R.P. Romînă și 
U.R.S.S. — document de însemnă
tate istorică — exprimă hotărîrea 
comună a celor două popoare de

imnurile 
țări.
deschisă

vicepreședinte

de

de

tov. Florian 
al C.C. al 

al Comite-

F.D.P., la casele ale- 3 martie. Astfel, for
gătorului. mația de teatru

Peste 50 de forma- căminului cultura] din
ții artistice de <ama- Jiet a prezentat pie-
tori de pe lingă clu- sa „Sus Tudorache-

Tudorache' 
puncte de 
cum sînt

Banița. Uricani,
Aninoasa și altele, 
brigăzile artistice de 
agitație au prezentat 
programe artistice ca
re au 
zări 
nostru 
Iar.

oglindit reali- 
ale regimului 
democrat-popu-

Strungarul Grecu Pavel, după te 
a executat o comandă de piulițe 
de reglare la funicular, controlea
ză încă o dată calitatea lucrării. Și 
e mulțumit, pentru că piesele sînt 
bine lucrate.

a dezvolta și întări- continuu prie
tenia trainică și colaborarea fră
țească reciproc avantajoasă, pe 
baza înaltelor principii leniniste 
ale internaționalismului socialist, 
egalității și respectului reciproc.

In această zi de sărbătoare a 
marii noastre prietenii — a spus 
vorbitorul — poporul romîn trans
mite popoarelor sovietice cele mai 
sincere felicitări și le urează 
din adîncul inimii să pășească din 
victorie în victorie, în lupta pen
tru realizarea mărețului program 
de construire a comunismului și 
apărarea păcii în lume

A luat apoi cuvintul ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, I. K. Jegalin, care a subli
niat că Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Romînă și 
U.R.S.S. a devenit o bază trainică 
a dezvoltării continue a prieteniei 
frățești și colaborării dintre po
poarele celor două țări.

Oamenii sovietici — a spus vor
bitorul — urează cu acest prilej 
din toată inima, tuturor oamenilor 
muncii din R.P. Romînă, noi și 
mari succese în lupta pentru des
fășurarea construirii socialismului, 
pentru pace în lumea întreagă.

Cuvîntările au fost îndelung a- 
plaudate de asistență.

In încheierea adunării festive a 
fost prezentat un bogat program 
artistic.

(Agerpres).
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Recepția oferită de I. K. Jegalin
P.M.R., ai Consiliului dș,. Stat și

Primul pas pe calea îndeplinirii 
angajamentului anual

găzile sectorului care au încheiat 
luna cu cele mai însemnate depă
șiri de plan se numără cele din 
abatajele cameră unde lucrează 
minerii conduși de brigadierul 
Cristea Aurel, Gali Francisc și An- 
gheluță Enache care au extras 
peste plan 201, 458 și, respectiv, 

265 tone de cărbune.

Cărți în valoare
de..-60.000 lei

„Cine se scoală de dimineață, 
departe ajunge" — așa și-au zis 

r și minerii sectorului I de la Ani- 
noasa după prima zi de muncă din 
acest an cînd au trimis la ziuă 
nu mai puțin de 189 vagonete de 
cărbune peste planul zilei. Anga
jamentul lor anual este de a da 
patriei 6000 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. Mineri1 
sectorului au dat în contul anga
jamentului, încă din prima lună, 
1402 tone de cărbune. Dintre bri-
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Fier vechi oțelâriilor

Prin librăria noastră din Petro
șani au fost desfăcute în luna 

trecută cărți în valoare de peste 
60 000 lei, mai mult cu 17 la sută 
decît în aceeași 
trecut.

Prin cele 28 
cărți organizate
muncă din diferite întreprinderi și 

instituții, 
rea 
dute 
23,5
valoarea 
cărților 
prin librăria noas
tră din 
șani.

perioadă a anului

de standuri 
la locurile

еіШчі'і

Ambasadorul , Uniunii Sovietice
în R.P. Romînă, I. K. Jegalin, a' ’ai guvernului, conducători ai'tint>r 
oferit luni seara o recepție în sa
loanele ambasadei cu prilejul' ce- 

aniversări a sem- 
prietenie, co- 
mutuală între
și Republica

lei de-a 15-a 
nării Tratatului de 
laborare șl asistență 
Uniunea Sovietică 
Populară Romînă.

Au luat parte
Gneorghe Maurer, 
Corneliu Mănescu, 
cerilor externe, membri al C.C. al

tovarășii Ion 
Ștefan Voitec, 
ministrul Afa-

instituții centrale și organizații 
obștești, generali, oameni de știin
ță și cultură.

In timpul ; recepției; ambasado
rul Uniunii Sovietice, I. K. Jegă- 
lin și președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, ai 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Fruntași în activitatea 
de colectare

In toate localitățile Văii Jiului 
ș-a desfășurat luna trecută o lar
gă acțiune de colectare a fierului 
vechi.

Prin întreprinderea de colectare 
а metalelor din Petroșani au fost 
expediate oțelâriilor din țară peste 
400 tone fier vechi șî 11000 kg. 
fontă veche.

Cele mai frumoase rezultate în 
colectarea fierului vechi au fost 
obținute de colectivele exploată
rilor miniere Vulcan. Lupeni 
U.R.U.M. Petroșani.

Utemiști harnici
Organizația U.T.M, de la prepa- 

rația Lupeni se preocupă îndea
proape de colectarea fierului vechi 
atît de necesar oțelăriilor. Zilele 
trecute Linerii din 
nere a preparației 
în brigada U.T.M. 
triotică, condusă de
mitru la colectarea a 7500 kg. fier 
vechi, la încărcarea în vagon și 
la expedierea lui pe adresa Com
binatului siderurgic Hunedoara.

Urmîndu-le exemplul, tinerii 
la sectorul transport în frunte 
Hamzu Gheorghe au colectat 
expediat 8 700 kg. fier vechi,

acțiunile de colectare a fie- 
vechi s-au 
Moldovan 
Tripon Vasile,

mînă. ca 
spinare, au 
bibliotecă, 

și eu în- 
într-o

Și

secția întreți- 
au participat 

de muncă pa- 
Brezoianu Du

de
cu
și

evidențiat ute- 
Stefan, Stîngâ 

Rusu loan

In 
tului 
miștii 
loan
Brișcan loan și alții.

FLOREA TIGOIANU 
corespondent

peste 10.000 de

masă, bibliotecc- 
înconjurată de 
40 de copii 

cu

Pe strada ce duce la 
clubul muncitoresc ai 
sindicatelor din orașul 
nostru doi copii mergeau 
discutînd.

— Vii ia bibliotecă vă 
luăm o carte ? — între
bă unul dintre ei.

— Hai I Răspunse ce
lălalt. Și amindoi prin- 
zîndu-se de 
ghiozdanul la 
pornit-o spre

Am intrat
ăuntru. La club, 
cameră destul de încă
pătoare erau aranjate în 
ratturi 
cărți.

La o 
ia era 
vreo
Era ioarte ocupată 
împărțitul cărților.

Așezat pe un scaun 
nu mă mai săturam pri
vind cum iiecare copii 
alerga de la raitui de 
cărți lu masa de înre
gistrare, Unul ce de-a- 
bia ajungea la clanța
ușii cu o carte cu poze 
sub braț, aștepta 
minte să-i vie î
să-și semneze 
cai totecă.

lat-o și pe 
Mioara, elevă 
Il-a В a Scolii de 8 ani 
nr. 2 din Petroșani. Și-o 
luat și ea două cărți. Un 
băiețel ținea două cărți 
în mînă ■ „Tăunul" și 
„Copiii din strada Pal!"

I cu-
rindul 

numele in

Oprinescu 
în clasa

L-am întrebat dacă le va 
citi pe amîndouă. 
spus că una o ia j 
el, iar alta pentru 
său. Intr-adevăr 
dintre acești mici < 
duc acasă o carte sau 
două pentru părinții lor. 

in această după-amia- 
ză și-au ales cărțile pre- 
ierate zeci de copii. îna
inte de a pleca au în- 
trebat-o pe tovarășa Io- 
nescu Aurica.

— Tovarășă 
cară, duminică 
dimineață de

— Sigur, că da. Să ve- 
niți cu toții.

— Venim au răspuns 
cei mici intr-un glas. A- 
poi elevii Hornak luliu 
din clasa V-a elementa

ră a școlii nr. 1, Cursan 
Gtișa din clasa IV-a de 
Ia școala elementară nr. 
2, Alexandrescu Rodica 
elevă în clasa Ill-а ele
mentară a școlii nr. 4 au 
plecat spre casele lor.

. Inserarea s-a lăsat 
de multișor. La gura so- 

’bei sau lingă ca orifer, 
coiiiii stau și citesc cu 
pasiune. Dorința de a 
învăța, seiea de cultu
ră ii face 
mulfi copii, 
vîrstnici să 
cărțre, să-și îndrepte tot 
mai des pașii spre bi- 
b iotecă.

Mi-a 
peni ru 
tăticul 

mulfi 
cititori

bibliote- 
o să lie 

basme ?

pe tot mai 
tineri și 

îndrăgească

C. IOAN ;
corespondent i

valoa- 
cărților vîn- 

reprezintă 
sută din 
totală a 

desfăcute

la

Petro-

Cei mai destoinici au fost realeși
In cursul lunii ianuarie, au a- 

vut loc alegeri la 15 grupe sin
dicale din cadrul prepmației din 
lupeni. Ca organizatori ai gri
pelor sindicale au fost realeși un 
număr 
depus 
tească 
aceștia

de 12 tovarăși care au 
o rodnică activitate obș- 
pe linie sindicală. Printre 
se numără comuniștii Wilk

Emil de la secția flotație. Anghel 
Traian de la laboratorul tehnolo
gic. Bedean Gheorghe de la în
treținere și 'Jtemistul Brișcan loan. 
'Ca noi organizatori de grupă sin
dicală au fost aleși tovarășii Fe- 
her Simion, Nagy Gheorghe, Ma-

♦
rian Vasile și alții.

Minerii sectorului IV de la mina Vulcan au extras ritmic cărbunele planificat pe 
luna ianuarie. Pe baza ritmicității producției, determinată de condițiile bune de muncă 
asigurate brigăzilor miniere, sectorul IV a depășit planul în prima lună a anului 1963 cu 
peste 700 tone de cărbune. IN CLIȘEU: Maistrul minier Petru Tatu discutînd cu mi
nerii Chirilă Gheorghe, Szakacs Mihai, Biro Emeric și ajutorul miner Breaz Ioan des
pre modul cum trebuie organizat lucrul în luna februarie pentru ca realizările secto
rului să se dezvolte continuu.



1 STEAGUL ROȘU

Campionatul R. P. R- la schi 
pe anul 1963 — etapa orășenească

Pentru iubitorii de natură

Farmecul adlncurilor de piatră

№ ziua de 3 februarie s-a des
figurat la Petrila concursul de 
schi etapa orășenească, din cadrul 
campionatului republican de schi 
ediția 1963. Au luat parte la con
curs un număr de 60 de concu- 
renți din care numai patru fete. 
Regretabilă este absenta de la 
concurs a unor asociații sportive 
cu secții puternice de schi, cum 
sint Minerul Lupeni, Viscoza Lu- 
peni, Minerul Vulcan. De remar
cat afirmarea tot mai puternică de 
la concurs la concurs a asociației 
sportive Paringul Petroșani care a 
prezentat un lot numeros și cu 
schiori buni.

Un aport deosebit în organiza
rea concursului a dat asociația 
Preparatia Petrila, care a asigu
rat tot ceea ce era necesar bunei 
desfășurări a concursului.

Rezultate tehnice : SLALOM U- 
RIAȘ JUNIORI CATEGORIA Il-a : 
1. Gherman Ioan. II. Crișan Valen
tin, III. Sava Cornel, toți din a- 
sociatia sportivă Preparația Petri
la; SLALOM URIAȘ JUNIORI CA
TEGORIA I-a: I. Bîrlida Dumitru 
(Paringul Petroșani), II. Venczel 
Anton (Retezatul Uricani), III. 
Maygtith loan (Retezatul Uricani), 
SLALOM URIAS SENIORI : I. Ie- 
jek Ladislau (Parîngil Petroșani) 
și Hoțea loan (Preoaratia Petri!,'1''

----------- o-----------

Minerul Lupeni se pregătește pentru returul 
campionatului categoriei A la fotbal

Era o zi cu ninsoare abundentă, 
cu temperatură mai puțin scăzută. 
Cînd am intrat in sala de sport 
a asociației Minerul, am fost întîm- 
pinat de Lazăr Vâșile și prof. Iri- 
шіе Gheorghe, antrenorii echipei de 
fotbal Minerul. Aici am văzut la 
lucru lotul care spre deosebire de 
alte dăti exersa la inele, făcea 
.exerciții grele de gimnastică, de 
forță, rezistență fizică și chiar și 
controlul balonului.

„Noi ne-am reluat antrenamente
le in mod foarte serios încă din 3 
ianuarie — a spus antrenorul La- 
Zfir. La început ele se țineau în

—=0=_ _____

Din nou absente
In ziua de 3 februarie, urma să 

•e desfășoare etapa a Ш-a a cam
pionatului republican pe eehipe 
mixte Ia șah. La Lupeni eehipele
focale Minerul și Preparatorul tre
buiau să întllnească pe Parîngul 
Lonea și, respectiv, Jiul Petrila, 
dar din păcate ambele eehipe oas- 
pe nu s-au prezentat. La Petro
șani, C.C.V.J.. de asemenea, a cîș- 
tigat cu 6—0 prin neprezentarea 
echipei Știința din localitate.

Tinlnd seama de faptul eă pînă 
la data de 3 februarie a. c., con
form regulamentului, trebuia să ia 
*Hrșit acest campionat, neseriozi
tatea unor echipe care nu înțeleg 
M se prezinte atunci elnd sînt 
programate nu face altceva 'decît 
•a creeze o serie de greutăți co
misiei orășenești prin neîncadra- 
rea în termenul prevăzut și ea 
atare echipa cea mai bună urmea
ză să fie lipsită de posibilitatea 
de a putea participa la etapa re
gională.

Față de aceasta situație, comi
sia de resort vă trebui să progra
meze una din etape în cursul săp- 
tiinînii acesteia, iar ultima etapă 
să ia sfîrșlt cel tîrziu la data de 
10 februarie.

■ S. BĂLOI
- . ' A .' corespondent 

ambii au înregistrat același timp; 
pe locurile următoare s-au clasat, 
Vladislav Silviu (Jiul Petrila) și 
Ulman Francisc (Retezatul Uricani); 
SLALOM URIAȘ FETE : I. Dengel 
Utte (Paringul Petroșani), IL 
Gerștembrein Margareta (Voința 
Petroșani); COBORlRE JUNIORI 
CATEGORIA A Il-a : I. Crișan 
Valentin, II. Sava Cornel, III 
Gherman loan (toți de la asocia
ția sportivă Preparatia Petrila), 
COBORÎRE JUNIORI CATEGORIA 
I-a: I, Bîrlida Dumitru (Parîngul 
Petroșani), II. Venczel Anton (Re
tezatul Uricani), III. Gavriș Ale
xandru (Preparatorul Petrila); CO
BORÎRE SENIORI: I. Todor Glieor- 
ghe, II. Iejek Ladislau. III, Peterfy 
Eugen (toți de la Parîngul Petro
șani); COBORlRE FETE: I. Dengel 
Utte (Parîngul Petroșani), II. Ger
ștembrein Margareta (Voința Pe
troșani), Ш. Макау Ana (Paringul 
Petroșani).

Dacă la probele alpine partici
parea a fost mai numeroasă, nu 
același lucru putem spune despre 
participarea fondiștilor cu toate că 
dispunem de sportivi multi la a- 
ceste probe.

A. ANGER
președintele comisiei orășenești 

de schi

aer liber iar acum ne pregătim 3 
zile în sală și 3 af3ră. Respectăm 
întrutotul instrucțiunile F.R.F. Ast
fel, lecțiile predate prezintă un in
teres mare ce face ca jucătorii să 
asculte și să se prezinte cu toții la 
antrenamente. Absentează nemotivat 
doar Izghireanu, iar Mihăilă face 
parte din lotul U.E.F.A.

Deocamdată ne bazăm pe urmă
torul lot: PORTARI : Siklayi și Mi- 
halache; FUNDAȘI : Dan II, Sima 
II și Teică,- MIJLOCAȘI : Mihaly, 
SzOke și Nicola; ÎNAINTAȘI : Co- 
troază, Comșa, Staudt, Ion C. Ion, 
Drăgoi, Cărare, Oltan și Nicolau".

Am plecat mulțumit de la sala 
de sport. Seriozitatea cu care se an
trenează componenții lotului dă 
speranțe înflăcărațîlor suporteri ai 
echipei.

I. CIORTEA 
corespondent

Pe cînd și atletism?
Atletismul se poate numi pe 

drept cuvînt părintele tuturor ra
murilor sportive. Cursele de fond 
și semifond măresc rezistența or
ganismului, cele de sprint — vite
za, săriturile în înălțime și lun
gime, detenta și agerimea. Nu e- 
xistă deci probă atletică să nu 
contribuie la dezvoltarea fizică, 
tehnică și morală a sportivului, 

fie el fotbalist, rugbist, handbalist 
sau practicant al oricărei ramuri 
sportive. Valea Jiului are o veche 
tradiție in atletism. Minerul Szi- 
lagyi, maistrul lăcătuș Hiszem de 
la Petrila și alți atleți din Valea 
Jiului au clșțigat, în condiții grele 
de antrenament în treeut, curse 
de fond la sare participau unii 
dintre cei mai buni sportivi ai tă
rii. Atletism făcea și fotbalistul 
Bulea Teodor care în trecut, după 
8—10 ore de muncă istovitoare în 
subteran venea pe jos de la Ani- 
noasa la antrenamentele echipei 
de fotbal din Petroșani. E drept 
că în trecut puțini oameni ai 
muncii din Valea Jiului au putut 
să praetiee sportul. Lipsa de echi
pament și baze sportive, mizeria, 
orele îndelungate de trudă nu le 
permiteau să se gîndeasaă la așa 
ceva.

zile de ger. alternînd cu 
abundente, vrînd parcă sâ 
in ciudă schiorilor, tem-

s/
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După 
ninsori 
le iacă
petatura s-a ridicat brusc, iar de 
sus din înalt a început șă cadă 
o ploaie măruntă și deasă. Zăpa
da 
s-a 
tiet,

a început să se înmoaie de 
tăcut bună pentru o luptă in- 
copii, dar nu pentru schiat.

— Ce facem, mai plecăm azi ia 
schi, ori nu? — a întrebat un 
miner de la Petrila pe un ortac de 
mancă și drumeție.

— Cum de nu. Doar azi e con
curs în cadrul spartachiadei.

—Crezi că o să se fină pe ploaia 
asta ?

-—Cumde nu. Ce,
— Și zăpada-i cam moale de se 

lipește de schiuri...
— N are nimic. Le ceruim

și mergem.
...Pe dealul unde urma sâ 

loc concursul, lume multă, 
de schiori, organizatori,
spectatori. Dragostea pentru schi 
a, biruit vitregia naturii. Că in
tr-adevăr au fost multi concurenti 
o spune și clișeul alăturat. Ploaia 

( n-c fost Un obstacol pentru indră- 
$ gostî'tii de schi.
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aibă
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dar si
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Astăzi însă în toate centrele 
miniere din Valea Jiului sînt crea
te condiții optime de practicare a 
sportului. Dacă în trecut, în în
treagă Vale a Jiului nu exista 
nici un teren de fotbal gazonat, 
astăzi numărul lor se ridică la 5. 
Aproape că nu există stadion fără 
piste de atletism bine amenajate, 
gropi de sărituri, terenuri pentru 
aruncări și multe altele. In maga
ziile eu echipamente sportive se 
găsește din belșug material nece
sar practicării atletismului. Totuși 
numărul atleților e departe de a 
fi la nivelul posibilităților mate
riale existente. Să nu fie oare în 
Valea Jiului tineri dornici de a 
practica atletismul ? Faptele dove
desc contrariul. Exemple sînt mul
te. La tradiționalele întreceri atle
tice organizate în fiecare an în 
cinstea zilei de 1 Mai, la crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie", nu
mărul concurenților e de ordinul 
miilor. Apoi, echipamentul „hiber
nează" din nou în magazie. Or
ganizarea de întreceri atletice doar 
de cîteva ori pe an dovedește sla
ba preocupare a asociațiilor spor
tive în atragerea a cît mai multi 
tineri la practicarea atletismului.

Mijloe ’ de atragere a tineretu-

Frumusețile naturii patriei noas
tre se întind mult dincolo de ceea 
ce vedem cu ochii. Adesea, pe in 
perete abrupt de munte se des
chide o văgăună întunecoasă Te 
aștepți parcă să iasă de acolo cine 
știe ce animal al erelor dispărute. 
La Șura Mare, în regiunea Hune
doara, deschiderea unei peșteri 
măsoară peste 40 de metri, cît înăl
țimea unui bloc de 10 etaje. Ase
menea peșteri mai mari sau mai 
mici, studiate cu amănunțime de 
speologii noștri, sînt pînă acum în 
număr de peste 600. Mai mult de 
jumătate din ele au fost explorate 
pentru prima dată in anii din ur
mă, de cînd în acest domeniu șe 
duce o muncă de cercetare asi
duă. De pildă, anul trecut a fost 
cercetată pînă la capăt cea mai 
lungă peșteră din tara noastră și 
una din cele mai mari din lume. 
Peștera Topolniței din Oltenia : ga
leria principală pătrunde cu peste 
10 km. in măruntaiele pămîntului.

Cu cît înaintezi în interiorul a 
cestor peșteri, începi să citești pa
ginile unui tratat pasionant de is
torie naturală. Vezi pînă hăt de
parte, în adîncul epocii cuaternare, 
aspecte inedite ale vieții omului 
și animalelor care au trăit pe teri
toriul tării noastre, ies la iveală 
specii noi de viețuitoare, necunos
cute pînă acum științei, se desco
peră cursuri de ape subterane și 
freatice, care aduc lămuriri cu pri
vire la geografia și geologia tării 
noastre.

In peștera amintită, Șura Mare, 
se ascund apele rîului Ohaba, care 
ies apoi din nou la lumină, după 
rnulți kilometri de curs subteran. 
Tot așa. Peștera Vfntului din Mun
ții Apuseni adăpostește la un mo
ment dat calea subpămînteană a 
rîușorului cu același nume, care își 
oprește cursul în apele Crișului 
Repede. Iar lîngă Baia de Aramă 
în Peștera Bulba, își află ieșirea a- 
pele Lacului Zăton din apropiere, 
care sînt absorbite în goluri sub
terane. Pe aceste ape de s'*l>  pă- 
mint, speologii plutesc despicînd 
întunericul în bărci de cauciuc, a- 
vînd ca îndreptar busolele, ca 
niște adevărați navigatori pe mări 
necunoscute. Din cînd în cînd ei 
se opresc. Făcliile lămpilor de ace- 
tilenă se concentrează asupra cine 
știe cărui colt, provpcînd un ade
vărat cataclism în lumea de gîze 
subpămîntene și de firavi răcușori 
cavernicoli, care se plimbă fără 
grijă pe planșeul de calcită sau 
pe argila peșterii. Cîțiva sînt luați 
în vîrful pensetelor, iar tuburile 
cu alcool îi imobilizează pentru a 
fi cercetați cu toate mijloacele 
științifice în laboratoarele centrale. 
Speologii au descoperit pînă acum 
în peșterile noastre aproape 100 
de specii noi de animale. De pildă, 
„Lesertiella dobrogica" este un gen 
nou și o specie nouă pentru știin
ță, descoperită de cercetătorul ro- 
mîn Margareta Dumitrescu, de la 

lui spre atletism, de popularizare 
a lui, erau și întrecerile organi
zate înaintea începerii întîlnirilor 
de fotbal, între cele două reprize. 
Din asemenea întreceri, precum și 
din cele din școli și ocazionale 
s-au ridicat talente ca : săritoarea 
în înălțime Nemeș din Petroșani, 
fondiștii Witt și Lupaș din Lupeni 
și multi alții. Performanta tinerei 
Nemeș la săritura în înălțime s-a 
ridisat aproape la nivelul campi
oanei de juniori la această probă.

Pentru a obține succese de per
formantă e necesar insă muncă 
multă și perseverentă, sînt nece
sare antrenamente metodice pe 
baze științifice si concursuri, cît 
mai multe concursuri Condiții 
tehnico-materiale sînt. E necesar 
ca ele să fie valorificate din plin. 
Pentru aceasta e necesar însă ca 
toate conducerile asociațiilor spor
tive să includă atletismul printre 
„copiii" lor buni și să-i acorde a- 
tenția cuvenită. Bineînțeles, eă în 
această direcție o sarcină impor
tantă îi revine și U.CF.S.-ului o- 
rășenesc, precum și profesorilor 
de educație fizică.

Cum sezonul de atletism bate 
la ușă, dacă se va pune temeinic 
umărul, iubitorii sportului din Va
lea Jiului nu-și vor mai pune în
trebarea : Pe cînd atletismul ?

Institutul de Speologie din Bucu
rești, în Peștera Liliecilor din Do- 
brogea. Prima descriere a acestui 
păianjen cavernicol a apărut recent 
și în revista cehoslovacă „Acta Soc 
Entomologica Cehoslovaca". In peș
terile din Oltenia cercetătorii V. 
Decu și Maria Serbănescu din Bu
curești ju descoperit două alge noi, 
albastre, necunoscute pînă acum, 
cărora le-au dat numele Loriella 
Racovitzai și Atractella Clavata. 
Specia de Loriella este a doua din lu
me, prima fiind descoperită în 
Indonezia. In celebra peșteră „La 
Adam" din Dobrogea au fost: des
coperite peste 70 specii de mami
fere cuaternare, care au trăit pe 
teritoriul țării noastre. Săpăturile, 
care au ajuns la o adîncime de 14 
metri, dau la iveală noi vestigii 
ale vieții de acum zeci și sute de 
mii de ani. Speologii au scos de 
aici un craniu de rinocer aproape 
întreg, o piesă extrem de rară 
pentru țara noastră. Explorarea peș
terilor a dat la iveală prezenta 
pe aceste meleaguri, în trecutul 
îndepărtat, a unor animale aparți- 
nînd astăzi altor latitudini: vulpea 
polară, mamutul, renul, alături de 
fosile de elefant, de leu și chiar 
măsele provenind de la oameni pri
mitivi.

Multe din aceste peșteri — ale 
căror bogății științifice erau lăsate 
pe vremea burghezo-moșierimii -«pu 
cadă pradă vandalismului ucpr 
așa-zlși „turiști", care se dedau la 
tot felul de distrugeri, — sînt as
tăzi ocrotite de stat, ca„monumente 
ale naturi". Și, într-adevăr, vizita
torul rămîne uimit în fata unor 
podoabe naturale ca „stalagmitele 
de gheată", care se întind ca o 
adevărată pădure de luminări, ade
sea mai înalte decît omul, în peș
tera denumită „Ghețarul de la Scă
rișoara" (raionul Cîmpeni), sau în 
fata minunatei dantelării de calcită 
care s-a depus pe stalactitele din 
Peștera Muierii (regiunea Oltenia) 
și mai ales în fața nesfîrșitei bo- 

^gății -de cristale ■flin peștera de la 
Cloșani (raionul Baia de Aramă).

Conștiința necesității păstrării in
tacte a acestor bogății ale adîncu- 
rilor pămîntului nostru a pătruns 
astăzi în straturile cele mai largi 
ale oamenilor muncii. Un episod 
foarte elocvent s-a petrecut în ex
plorarea peșterii de la Soronlște, 
de lîngă Băile Herculane: în fun
dul galeriei principale se deschidea 
o grotă adîncă, prăpăstioasă, a că
rei fizionomie dezarma oarecum în
drăzneala oamenilor de știință — 
deși trebuie spus că aceștia, în ne
numărate rînduri, devin nu numai 
navigatori, dar și alpiniști, în exe
cutarea sarcinilor lor profesionale. 
Alpiniști de profesie au venit atunci 
în ajutorul oamenilor de știință 
coborîndu-se cu frînghiile în gro
ta pînă la 40 de metri adîncime, 
unde au dat de fundul „avenei", 
și astfel s-a putut cartografia și ri
dica planul complet al acestei peș
teri.

Astăzi, în toate regiunile țării 
funcționează comisii pentru ocro
tirea naturii, care colaborează cu 
organele de stat și în ocrotirea 
peșterilor, ajută pe oamenii de 
știință în îndeplinirea misiunii lor 
care urmărește să facă lumină a- 
colo unde, du mii și mii de ani, 
domnește întunericul cel mai a- 
dînc...
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Campionatul feminin 
de popice

In cadrul campionatului orășe
nesc de popice rezervat echipe
lor feminine, în ziua de 3 februa
rie 1963 au fost programate două 
inlîlniri. La Lupeni, echipa Mine-, 
rul a întîlnit echipa Utilajul Pe
troșani, iar la Lonea ttnăra for
mație din localitate a primit vi
zita formației Viscoza din Lupeni.

La Lupeni, echipa Minerul a în
trecut cu 1 940 p.d. la 1 665 e- 
chipa oaspete. La Lonea, victoria 
a ievenit experimentatei echipe 
Viscoza Lupeni care tealizînd 
1920 p.d. a depășit net formația 
gazdă.

S-au evidențiat: Vlădiceanu A- 
malia, Naprodean Irina, Nemeș 
Maria de la Minerul Lupeni, Gur- 
ka Florica, FOldp Margareta și 
Tipfer Irina de la Utilajul și al
tele.



STEAGUL roșu

V I A I A D E PARTID

Muncii de întărire a organizației 
mai multă atenție!

r olului or- 
în mobjli- 
munciton 
înfăptuirea

secto- 
desfă- 
unuia

Intărirea continuă a 
ganizațiilor de partid 
zarea colectivelor de 
ingineri și tehnicieni la
sarcinilor economice puse de partid 
cer o preocupare sistematică pen 
tru lărgirea rîndurilor lor.

Organizația de bază din 
rul I В al minei Lupeni își 
șoară activitatea in mijlocul
dintre cele mai mari colective ale 
exploatării, colectiv în rîndurile 
căruia se găsesc multi fruntași în 
producție, mineri destoinici. In 
fața organizației de bază și a co
lectivului sectorului stau sarcini 
tot mai mari. Mobilizarea coleati- 
vului sectorului la realizarea sar
cinilor ce-i revin in lupta pentru 
sporirea producției și a producti
vității muncii impun ca organiza
ția de bază să-și lărgească necon
tenit rîndurile prin primirea în 
partid a celor mai buni dintre cei 
mai buni muncitori mineri.

In cursul ultimelor 7 luni, orga 
nizația de bază și-a întărit rîndu- 
rile prin primirea a 6 candidați și 
2 membri de partid. Cei primiți 
în partid sînt cu toții muncitori 
mineri, oameni apreciați pentru 
conștiinciozitatea pe care o dove
desc in îndeplinirea obligațiilor Ce 
le revin in producție și în munca 

^{•obștească. Dar este oare aceasta 
run rezultat mulțumitor ?

Eficacitatea muncii politice a or
ganizației de bază este cu atît 
mai mare cu cit sfera activității 
comuniștilor este mai largă și cu
prinde locurile de muncă hotărî- 
toare pentru 
de plan. Or, 
în activitatea 
ză sînt încă 
brigăzi întregi
lucrează nici un membru sau can
didat de partid. Rău este faptul

realizarea sarcinilor 
în această privință, 
organizației de ba- 

multe puncte slabe, 
în cadrul cărora nu

©

OBȚIN INDICI
In timp ce din magazia stației 

C.F.R. Petroșani se încărcau în 
autocamion diferite mărfuri, șofe
rul Ciobanu Constantin nu sta de
geaba : îi mai făcea o verificare 
motorului.

Preocupat de această muncă 
nici nu observă cind lingă el opri 
un alt autocamion. Șoferul Groza 
Gheorghe sări sprinten din cabi
na mașinii și i se adresă t

— Ei,
— Mă 

torul.
.— Nu

/
I

cum stăm ? 
apucasem isă verific mo

te întrebam, ci 
stăm ?

Pînă in 
l I în în- 

Dar
urmă 

ne-o

tare 
cei 
vor

și încă

I.R.T.A.

cele
ca aceste

de motor 
de întrecere. Cum

— Deocamdată bine, 
prezent sîntem pe locul 
trecerea dintre coloane, 
mi-e teamă că pînă la 
de la garajul central i 
lua înainte. Cam greu poți să te 
întreci cu șoferi ca Ajităritei Con
stantin. Colțatu Gheorghe 
multi alții ca ei.

— Dar nici noi cei de 
mert" nu ne lăsăm...

...Pe porțile garajelor 
din Petroșani e un dute-vino. Zeci 
de camioane sosesc și pleacă. U- 
nele se înapoiază din cureă, al
tele pleacă să facă noi transpor
turi.

Datorită muncii depuse de în
tregul colectiv de aici realizările 
obținute în muncă sînt din 
mat frumoase, 
realizări să fie 
tătite, comitetul 
I.R.T.A. Petroșani, ! 
rea organizației de 
tiat o nouă formă 
între coloane.

Avînd ca obiectiv 
pășirea sarcinilor de 
transportate și la tone kilometrice, 
șoferii de aici contribuie efectiv 
la realizarea planului de produc
ție la cele 22 întreprinderi cu care 
I.R.I.A. Petroșani 
contracte.

Pînă acum pe 
situat coloana a 
care a depășit planul la tone trans
portate cu 179,3 la sut; Dar tiCi 

Pentru
continuu tmbună- 
sindicatului de la 

sub îndruma- 
! partid, a ini- 

de întrecere

principal de- 
plan la tone

are încheiate

primul 
doua

loc s-a 
„comerț"

că In asemenea situația se găsesc 
și unele brigăzi cu un efectiv 
sporit de muncitori care lucrează 
la locuri de muncă care au o ma
re pondere în producția sectorului, 
în abataje frontale. In această 
situație se găsește, de pildă, bri
gada condusă de tov. Gîrea Ioan 
din abatajul frontal de pe stratul 
18. In brigadă lucrează 24 de mi
neri, printre ei însă nu e nici un 
membru de partid. Brigăzi care nu 
numără în sînul lor nici un mem
bru sau candidat de partid sînt 
și cele conduse de tov. SSlăgean 
Dănilă și Bobita loan. Iar în alte 
brigăzi, ca de pildă cele conduse 
de tov. Săvati Aurel și Peter Ca
rol există doar cite un membru 
sau candidat de partid. Or, este 
evident că în scopul exercitării 
unei puternice influente politice 
asupra întregului colectiv este ne
cesar ca în fiecare brigadă, și în 
cazul brigăzilor mari din frontale, 
în fiecare schimb să lucreze co
muniști, agitatori care prin cuvîn- 
tul lor însuflețit și exemplul lor 
in muncă să mobilizeze pe cei din 
jurul lor la obținerea unor reali
zări mereu sporite.

Iată deci, că rezultatele obți
nute de organizația de bază din 
sectorul I В in munca de lărgire 
a rîndurilor sale nu sint încă la 
nivelul cerințelor, a sarcinilor 
mari ee-i stau în față. De ce a- 
cest neajuns ?

Organizația de bază și-a format 
un activ fără de partid care cu
prinde 34 de tovarăși. Fără îndo
ială există posibilități pentru ca 
activul fără de partid 
mai puternic, să cuprindă 
oameni din rîndul celor 
mineri și muncitori din 
să răspundă astfel și mai bine me
nirii de a fi rezerva de cadre a 

să fie $i 
mai multi 
mai buni 
sector și

coloana de la garajul „central" n i 
stă rău. Ea s-a situat pe locul II. 
Aici tonele kilometrice planifica
te au fost depășite cu 138,8 la 
sută. Deci Inițiativa luată s-a do
vedit a fi valoroasă.

întrecerea ce se desfășoară în
tre șoferii de la autobaza I.R.T.A. 
va contribui la realizarea sarcinilor 
de plan ale autobazei cit și la 
Întreprinderile care fac transpor
tul cu autocamioanele acestei u- 
nitați.

I. CJUȘAN
corespondent

Carnet: întrecerea continuă...

aceeași
o 

o dată cei 
întîlnesc și 
producției, 
propus să
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Compodi loan și Solovan loan 
sint mineri de frunte. Amtndoi sînt 
comuniști și lucrează ia sectorul 
Iii al minei Lonea. Au
funcfie: fiecare conduce cite 
brigadă de mineri. Nu 
doi șeii de brigadă se 
discută despre mersul 
despre ceea ce și-au
iacă ca munca lor sd fie mai rod
nică. Ambele brigăzi sint frunta
șe. Și una și cealaltă are in față 
aceleași obiective: cărbune mai 
mult, de bună calitate și cu chel
tuieli mai puține. In luna decem
brie 1962, minerii din sectorul 111 
au dezbătut cifrele de plan pe 
1963. Compodi loan a ascultat cu 
atenție noile sarcini. La discuții 
și-a spus și el părerea și a che
mat ia întrecere brigada comu
nistului Solovan loan.

— împreună cu ortacii mei chem 
la întrecere socialistă brigada din 
abatajul 600 condusă de Solovan 
loan. Ne propunem ca pe seama 
creșterii productivității muncii sd 
extragem în noul an 300 tone căr
bune peste plan.

— Primim, tovarăși I — răspunse 
Soiovan. Sînt de acord să ne între, 
cern. Noi ne angajăm ca în anul 
1963 să dăm 500 tone cdrbune în 
atara sarcinilor de producție.

...De aici a pornit întrecerea 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate, in abatajele 600 și 604 brl-

generală în care să se 
preocuparea comuniști- 

educarea tovarășilor 
fără de partid. Așa se

din 
de 

conferințe 
partid, de 
partidului 
de partid.

organizației de bază, 
este preocuparea organizației, 
bază pentru educarea politică 
tovarășilor din activul fără 
partid, pentru atragerea lor la 
zolvarea sarcinilor ce 
fata organizației de bază î

Activitatea desfășurată 
ceastă direcție de organizația 
bază este incă sporadică. Toată 
munca educativă s-a rezumat la 
sarcina trasată unor membri de 
partid de a răspunde de pregăti* * 
rea politiaă a celor din activul 
fără de partid. Dar, biroul orga
nizației de bază a neglijat urmă
rirea a ceea ce e mai important t 
felul cum își îndeplinesc membrii 
de partid această sarcină. In or
ganizația de bază nu s-a ținut nici 
o adunare 
fi analizat 
lor pentru 
din activul 
explică faptul că unii membri de 
partid cu experiență, între care 
tov. Grumăzescu Егйапоіі, Sandu 
loan, Stănescu Veronică, Dămian 
Mihai și alții nu se ocupă de e- 
ducarea tovarășilor din activul 
tără de partid, nu au pregătit de 
multe luni nici un tovarăș 
activ spre a deveni candidat 
partid. Organizarea de 
pentru activul fără de 
expuneri despre rolul 
și calitatea de membru 
sau atragerea tovarășilor din activ 
la acțiuni ale organizației de ba
ză au fost, de asemenea, negli
jate. La fel, din cei 34 

din activ abia 8 au fost 
la invătămintul 
8 participă la 
tămînt. La fel, 
litico-educativă 
în vederea 
celor mai 
utemiștilor 
membri de 
despre lupta eroică a partidului, 
despre înalta cinste de a:', 
parte din rîndurile partidului.

truirile organizate pentru propagai 
diști de către cabinetul de partid, 
pregătindu-se temeinic pentru cu- 
vîntul introductiv, el reușește să 
țină în fata cercului expuneri inte
resante, să orienteze atenția cursan- 
ților spre cele mai importante pro
bleme din cadrul lecției.

Pregătindu-se pentru ședințele de 
invățămînt, propagandistul are în 
vedere însă nu numai latura teo
retică a unei lecții, ci se strădu
iește să-și exemplifice ’expunerile 
cu aspecte concrete din viață, din 
activitatea practică a organizației 
de bază, asigurind astfel ca expu
nerile să aibă un conținut bogat. 
De pildă, în cadrul expunerii pe 
tema „Calitatea de membru de 
partid", vorbind despre îndatoririle 
și drepturile membrilor de partid, 
despre cine poate fi primit în 
partid, despre disciplina de partid, 
propagandistul a relevat exemple 
concrete din viața organizației de 
bază dm sector — a dat ca exem
ple pe tov. Drăghici loan, Florea 
Florean care în întreaga lor acti
vitate se străduiesc să îndepli
nească obligațiile ce le revin. A 
dat exemple negative pe tov. Ga
bor Nicolae, Fedoranici loan. Gros 
Aurel și alți membri și candidați 
de partid care nu participă cu re
gularitate la adunările generale, la 
învătămîntul de partid. In urma a- 
cestei expuneri, cursanții au înțe
les mai bine că pentru a fi la înăl
țimea calității de membru de paT,tid 
înseamnă a-ți îndeplini cu conș
tiinciozitate sarcinile pe care ti le 
încredințează organizația de bază,

Cursanții primesc indicații dfb 
partea propagandistului pentru < 
studia un bogat material bibliografic 
spre a stăpîni astfel bine lecția pe 
care urmează să o dezbată în ca
drul cercului. La lecția despre ca
litatea de membru de partid, el a 
recomandat cursanților să studieze 
capitolul despre viata internă de 
partid din raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
documentele plenarei C.C. al P-M.R. 
din 23—25 aprilie 1962, precum și 
lucrări literare consacrate luptei 
comuniștilor.

Intre ședințele 
propagandistul dă 
tentie îndrumării 
a se pregăti temeinic pentru fie
care seminar. Propagandistul ștă 
de vorbă individual cu cursanții, îi 
sfătuiește asupra întocmirii cons
pectelor, asupra studierii materia
lului bibliografic. Așa a procedat 
de pildă cu cursanții Anghel Doi
na, Chitimia Gheorghe și alții.

Pregătind expuneri atractive și 
bogate în conținut, acordînd spri
jin continuu cursanților în însuși
rea materialului studiat, propagan
distul litiu Mihai asigură ca cer
cul de studiere a Statutului P.M.R., 
condus de el să-și îndeplinească 
tot mai bine rolul în educarea par
tinică a viitorilor comuniști.

Iată 
munca 
torul I 
ridice

Organizația de bază 
posibilitățile pentru îmbunătățirea 
substanțială a muncii de primire 
în partid. O cale sigură de reme
diere a neajunsurilor de pînă a- 
cum este de a îmbunătăți munca 
educativă în rîndul activului fără 
de partid și a utemiștilor, de a 
asigura ca fiecare comunist să-și 
îndeplinească obligațiile ce-i revin 
în legătură cu întărirea continuă 
a rîndurilor partidului.

I. DUBEK

tovarăși 
încadrați 
și numai 
de învă-

de partid 
ședințele 
o slabă muncă po
se desfășoară și

atragerii în partid a 
buni utemiști. In fața 
nu au luat cuvîntul 
partid pentru a vorbi

face

ca
sec*

deci cauzele care fac 
de prfmire în partid în 
В al minei Lupeni să nu se 
încă la nivelul cerințelor.

are toate

gadietii Solovan loan ți Compodi 
Ioan discutau cu oamenii. Ei în
demnau pe minerii Cîmpeanu loan, 
David Ștefan, Pădure Simion, Zo- 
rilă Nicolae ți ceilalți sd respecte 
riguros disciplina perforării și tă- 
erii astfel ca în fiecare schimb, 
în fiecare abataj sd fie scoase cîle 
două cimputi dintr-o aripă. Pen
tru îndeplinirea obiectivelor pro
puse — spunea tovarășul Solovan 
— trebuie să intrăm în șut la 
timp și să preluăm lucrul din 
mers. Ajutorii mineri Pădure Ma
rin, Gheorghifă Vespasian, vago
netarii Bale a Simion, Ciobanu Za- 
haria, Ciobanu Nicolae și alții au 
fost chemați să aleagă cu grijă 
șistul vizibil din cărbune, astfel 
ca producția brigăzii să fie de ca
litate. Întrecerea dintre cele două 
brigăzi era 
interes nu 
din abataje, 
pregătiri șt 
riști, de tofi meseriașii din sector.

Munca neobosită in adincuri, 
entuziasta întrecere între cele două 
brigăzi și-a arătat pe deplin roa
dele. In cursul lunii ianuarie or
tacii iui Compodi loan au trimis 
ia ziuă peste 100 tone cărbune 
peste plan. Acesta este un suc
ces demn de laudă, mai ales prin 
iaptul că brigada lucrează la cel 
mai greu ioc de muncă, unde mi
nerii nu sînt in lupta numai cu

urmărită cu deosebit 
numai de muncitorii 
dar și de cei de ia 
întreținere, de ctafe-

MsJv*  ''' * v Л г. Фуг.

Oriunde se găsesc colecții de ziare, ele sînt răsfoite cu plăcere 
de mineri. In ziare se vorbește despre succesele obținute de el și or
tacii lor în producție, metodele folosite. De aceea minerii acordă o a- 
tenție deosebită citirii presei in timpul lor liber.

IN CLIȘEU: Minerii Popescu 
xandru, artificierul lonaș Traian și 
toți

Dumitru, Salo Ștefan, Bdjte Ale*  
ajutorul miner Călinoiu Dumitru, 

din sectorul I al minei Aninoa sa studiind o colecție de ziare.

©

Din experiența propagandiștilor

Mijloc valoros m educarea
partinică

este unul 
la mina 

a condus

Tovarășul litiu Mihai 
dintre propagandiștii de 
Lupeni. In ultimii ani el 
activitatea unui cerc d« studiere a
Statutului P-.M.R. de la sectorul IX 
electromecanic. In cercul de învă- 
tămînt condus de el au crescut 
multi tineri, candidați de partid, 
azi fruntași în producție și în ac
tivitatea obștească. Așa sînt, de 
pildă, tovarășii Dreptate Nicolae, 
Szabo Donrinic, Sîrbu Nicolae. Cu 
totii sînt azi membri de partid, oa
meni înaintați care prin întreaga 
lor activitate se dovedesc demni de 
a purta înaltul titlu de comunist.

Propagandistul cercului, comunis
tul litiu Mlhăi. urmărește cu per
severență și răspundere ca cercul 
condus de el să-și îndeplinească 
pe deplin misiunea de a fi unul 
din mijloacele principale ale orga
nizației de bază în educarea parti
nică a candidaților de partid, a 
tovarășilor din activul fără de par
tid și a utemiștilor, încadrați în 
cercul de studiere a Statutului.

Una din condițiile eficacității ac
tivității unui cerc de învățămînt 
este calitatea expunerilor ținute de 
propagandist în fata cursanților. 
Propagandistul litiu Mihai se stră
duiește să răspundă acestei cerințe. 
Participînd cu regularitate la ins- 

stratul de cărbune, ci și cu pre
siunea muntelui, cu infiltrațiile de 
apă. Pînă în toamna anului tre
cut, s-au perindat în acest abataj 
o serie de brigăzi care nu au 
obfinut rezultatele dorite. Dar co
munistul Compodi loan împreună 
cu ortacii săi Plorea Nicolae, Bo
lea Simion II, Ancău Avram, Nagy 
Adalbert, Dincă Ștefan, Florea 
Andrei, Onut Dumitru și tofi cei 
21 membri ai brigăzii au știut sd 
înfrunte greutățile, s-au gîndit 
mereu ia prestigiul brigăzii, la 
iaptul că ei s-au avintai în în
trecere cu una dintre cele mai 
bune brigăzi nu numai din sector 
ci din întreaga exploatare.

Dar, ia sftrșilul lunii ciștigăto- 
li erau minerii din brigada lui 
Solovan Ioan care au extras 400 
tone cărbune peste pian. In ace
iași timp el au realizat o produc
tivitate de 7,2 tone cărbune pe 
post cu 1,6 tone mai mult decît 
prevedea planul.

La sfirșitul lunii, Compodi loan 
a strîns mina tovarășului sdu.

— Ați ciștigat pe merit, 
lucrat mai bine de cit noi. 
știți însă că in luna aceasta 
luăm revanșa.

întrecerea continuă. Fiecare bri
gadă e dornică sd ajungă fn frun
te, sd trimită industriei noastre 
socialiste tot mai mult cărbune 
de bună calitate.
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de învățămlnt, 
o deosebită a- 

cursantilor spre



4 STEAGUL ROȘU

Se lichidează 
în minele

să

in-

Minerii japonezi luptă 
împotriva „raționalizării

TOKIO 4 (Agerpres).
Congresul Federației naționale 

a sindicatelor muncitorilor din in
dustria cărbunelui din Japonia ca
re și-a încheiat lucrările la Tokio, 
a reafirmat hotărîrea minerilor de 
a lupta împotriva politicii de „ra
ționalizare" în industria cărbune
lui, împotriva închiderii minelor 
și a concedierilor în masă.

In cuvîntările lor, delegații la 
congres au avertizat pe patroni 
că dacă vor închide, măcar o sin
gură mină, fără consimțămîntul fede
rației, minerii vor fi nevoiți 
recurgă la contraacțuni

—=Q=—
Întrunire secreta 
a participanților 
!a piața comună

BRUXELLES 4 (Agerpres).
La Bruxelles a avut loc o

trunire secretă la care au parti
cipat 40 de reprezentanți ai țări
lor membre ale pieței comune cu 
excepția Franței.

După cum se subliniază în cer
curile bine informate, scrie agen
ția U.P.I., reprezentanții Olandei, 
Belgiei, Luxemburgului și Germa
niei occidentale și Italiei care au 
studiat printre altele și probleme
le legate de eșecul tratativelor în 
legătură cu aderarea Angliei la 
piața comună au ajuns la conclu
zia că „potiția lui de Gaulle față 
de această problemă reprezintă un 
pericol mortal pentru Europa". 
(Europa occidentală — N.R.).

Delegația olandeză la această 
întrunire a cerut amînarea reuni
unii anunțată pentru 11 februarie 
la nivelul ministerial a pieței co
mune pentru a se putea trece, po
trivit 
zuire 
opus 
piața

In
se desfășoare 
între cei cinci membri ai pieței co
mune pe de o parte și între An
glia și Statele Unite pe de altă 
narte.

agenției U.P.I., „la o revl- 
tragică In lumina veto-ului 

de Franța intrării Angliei în 
comună".

această perioadă urmează să 
consultații secrete

con-

NOUL VAL DE TEROARE 
ÎN SINGAPORE

SINGAPORE 4 (Agerpres).
Autoritățile din Singapore

tinuă valul de arestări în rîndul e- 
lementelor progresiste din acest te
ritoriu.
lănțuite 
legătură 
toriu a 
britanice pentru a înăbuși luptele 
din Borneo de nord, preGum și 
pentru a reprima orice manifesta
re de împotrivire față de crearea 
Federației Malaieze. Primul minis 
tru al Singapore, Lee Kaun Jew. 
a anunțat că numărul arestaților 
se ridică în prezent la 107 persoa
ne. El a încercat să justifice noul 
val de teroare prin „situația deli
cată și periculoasă creată în unele 
din teritoriile învecinate".

Represiunile au fost dez- 
în urmă cu două zile în 
cu sosirea în acest teri- 

unor noi efective militare

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Nikita Hrușciov și-a exprimat 

încrederea că cea de-a treia con
ferință a solidarității țărilor Ariei 

constitui 
la 
al 
și 
în 
adresa pre- 

șeful gli
ded ară : Numai 
de solidaritate 
Africii este în 

și pe viitor un

o nouă 
cauza în- 
poporne- 

libertate" 
orașul

și Africii „va 
contribuție importantă 
tăririi frontului unit 
lor iubitoare de pace :

In mesajul trimis 
Moshi (Tanganica) pe 
ședintelui conferinței, 
vernului sovietic 
unitatea mișcării 
a țărilor Asiei și 
stare să-i asigure 
rol important în lichidarea defini
tivă a 
rea și 
rate în 
lismului, 
în întreaga lume și pentru cola
borare între popoare.

„Oamenii sovietici, subliniază N. 
S. Hrușciov, au sprijinit și vor 
sprijini întotdeauna cu fermitate 
și consecvență lupta eroică a po
poarelor pentru eliberare de sub

colonialismului, în întări • 
prosperarea țărilor elibe- 
lupta împotriva imperia- 
pentru menținerea păcii

robia colonială și se bucură sin
cer de importantele succese rea
lizate de popoarele Asiei și Afri
cii in vederea cuceririi și întări
rii independenței lor naționale".

Forțele imperialiste încearcă cu 
disperare să împiedice popoarele 
să-și cucerească independența na
țională și să se dezvolte liber, în
cearcă să mențină tinerele state 
națieaaie in robia economică, se 
amestecă grosolan în treburile lor 
interne. N. S. Hrușciov a dat drept 
exemplu grăitor în acest sens re
centa criză din regiunea Mării 
Caraibilor. Un rol hotărîtor în re
glementarea acestei crize, a sub
liniat șeful statului sovietic, „l-au 
avut coeziunea și eroismul po
porului cuban, puterea Uniunii So
vietice, a țărilor socialiste, a tu
turor forțelor iubitoare de liber
tate și pace care se pronunță îm
potriva provocărilor imperialiștilor 
americani, în apărarea libertății și 
independentei poporului cuban".

(Agerpres). 
rezolvă pe scară 
lichidării muncii 

în minele din bazinul 
carbonifer Donețk.

In anul 1970 această problemă 
va fi rezolvată complet, 
TASS.

Industria carboniferă 
niunii Sovietice dispune 
neral de toate mașinile 
canismele necesare pentru acest 
lucru. In Donbas a fost introdu
să mecanizarea complexă în nu
meroase mine și în 200 de aba-

DONEȚK 4 
In prezent se

J largă problema 
V manuale î„ _
♦*

!i
4
I taje. Șapte zecimi din cantita-

anunță

a U- 
în ge- 
și me

munca manuală 
din Donețk
tea de cărbune este extras cu î
ajutorul combinelor. Anul aces- * 
ta nivelul de mecanizare al ex- ♦ 
fracției cărbunelui din straturi 
în pantă va crește de trei ori. 
Se desăvirșește 
portului minier 
bandă rulantă.

Uzinele din 
sporesc producția de combine 
și de alte mașini.

Se construiesc noi secții Ia u- 
zinele de utilaj minier. Crește 
numărul de Ingineri și de insti
tute de cercetări și de proiec- J 
tăti. J

4

trecerea trans
la sistemul pe

bazinul Donețk

Doi ani de la marea răscoală 
din Luanda

februarie se împlinesc doi 
la marea răscoală de la 
a patrioților angolezi îm 
colonialiștilor portughezi;

o

Pe marginea conflictului 
americano-canadian

WASHINGTON 4 (Agerpres).
După cum relatează agenția Reu

ter, la 4 februarie au început la 
Washington cercetări secrete pe 
marginea conflictului dintre Statele 
Unite si Canada în legătură 
propunerea 
în Canada 
țările sînt 
sia pentru 
a Comisiei
ceri externe.

Intr-o declarație dată publicității 
senatorul George Aiken, preșe
dintele subcomisiei subliniază în 
tre altele: „Am vrea să ni se 
explice motivele care au determi-

nor-

i
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et
S.U.A. de a amplasa 
arme nucleare. Cerce 

organizate de subcomi 
problemele canadiene 

senatoriale pentru afa-

o

nat Departamentul de Stat să-și 
exprime printr-o declarație publi
că, nu pe cale diplomatică 
mala, atitudinea sa față de po
ziția canadiană referitoare la tra
tativele în problema nucleară. A- 
eeastă controversă între S.U.A. și 
Canada este deosebit de 
bilă în momentul în care 
gerea cererii britanice de 
la piața comună provoacă
dare serioasă în alianța atlantică"

Agenția Reuter anunță, de ase 
menea, că în Camera Comunelor 
din Canada a început, la 4 februa
rie, dezbaterea problemelor legate 
de conflictul americano-canadian.

regreta- 
respin- 

aderare 
o scin-

ALGER 4 (Agerpres).
La 4 

ani de 
Luanda 
potriva
Răscoala, după cum se știe, a mar 
cat începutul luptei armate a popo
rului angolez împotriva jugului co
lonialist. Cu acest prilej, unul din 
liderii mișcării de eliberare din

Angola, Eduardo Dps Santos, a a- 
cordat la 3 februarie un intervip 
unor corespondenți de presă. El a 
trecut în revistă momentele impor
tante din lupta patrioților angolezi, 
subliniind că în ciuda cruntelor re
presiuni „poporul din această țară 
este hotărît să continue lupta pî- 
nă lă victoria finală". îngrijorați 
de rezistența opusă de populația 
băștinașă a spus Eduardo Dos San
tos colonialiștii portughezi și-au
sporit numărul soldaților pînă la 
mai bine de 200 000. La aceasta.

trebuie adăugat sprijinul pe care 
îl primesc în arme și muniții din 
pai tea statelor membre ale N.A.T.O. 
Santos a subliniat apoi importanța 
sprijinului moral, diplomatic și ma
terial pe care poporul angolez 1-Țț. 
primit din partea popoarelor 
Asia și Africa.

Totodată el a demascat mane
vrele unor dușmani ai poporului 
angolez, manevre menite să pro
voace o scindare în 
eliberare națională și 
acesteia.

După cum anunță
tul agenției Reuter, cu prilejul i- 
naugurării Biroului de la Alger 
al Frontului Național de Eiberare 
din Angola primul ministru algerian 
Ben Bella a adresat o chemare tu
turor țărilor să sprijine lupta pa
trioților angolezi care ca și cele
lalte popoare 
înlăture jugul 
tughez.

mișcarea de 
între liderii

coresponden-

africane, doresc să 
colonialismului por

(ooiunitat al Miolsieroloi
o----------

infornallilor al Indoneziei
Trupele yemenite controlează 

în întregime teritoriul R. A. Y
SANAA 4 (Agerpres).
La 3 februarie la Sanaa a avui 

loc o consfătuire între mareșalul 
As Sallal, președintele Republicii 
Arabe Yemen, mareșalul Amer 
adjunct al comandantului suprem 
al forțelor armate ale R.A.U. și 
Anwar El-Sadat, membru al Con
siliului prezidențial al R.A.U. La 
consfătuire au fost prezenți, de 
asemenea, mai mulți ofițeri supe
riori egipteni și yemeniți.

As-Sallal a subliniat că tru
pele R.A.U. și Yemenului contro
lează în întregime teritoriul Re . 
publicii Arabe Yemen și sînt gata 
în orice moment să dea o ripostă 
nimicitoare oricăror tentative de a- 
gresiune,

Ulterior, mareșalul Amer s-a în- 
tîlnit la Sanaa cu comandanții u- 
nităților militare ale R.A.U. sta
ționate la frontiera dintre R.A.U,

Arabia Saudită și emiratul Beihan
După consfătuire mareșalul A- 

mer a inspectat armamentul și mu
nițiile capturate de la mercenarii 
Arabiei Saudite și Iordaniei care, 
după cum s-a constatat, sînt fabri
cate în S.UA. și Anglia.

DJAKARTA 4 (Agerpres).
„Poporul indonezian sprijină lup

ta de eliberare națională a popula
tei din Kalimantanul de nord (Bor
neo) și se pronunță cu hotărîre 
împotriva planului de creare a 
Federației Malayeze", se spune 
într-un comunicat dat publicității 
la 4 februarie de Ministerul Infor
mațiilor al Indoneziei', în legătură 
cu declarația ambasadorului Mala-

vei în Indonezia potrivit căreia 
poporul indonezian „ar saluta" crea
rea Federației Malayeze.

Poporul și guvernul Indoneziei, 
se subliniază în comunicat, pro
testează împotriva acestei decla
rații a ambasadorului Malayei, 
întrucît ea poate aduce prejudicii 
relațiilor dintre Indonezia și Ma
laya.

Farsa alegerilor din Nicaragua
MANAGUA 4 (Agerpres).
La 3 februarie în Nicaragua au 

avut loc alegeri generale pentru 
desemnarea noului președinte al 
țării, precum și pentru alegerea 
unui număr de 16 senatori și 42 
deputați. întreaga campanie elec
torală desfășurată în condițiile ce
lei mai flagrante lipse de libertate 
a culminat în această zi, în care 
regimul lui Somoza a făcut uz de 
toate metodele de reprimare.

Ca răspuns la acțiunile autori
tăților, unele partide că, de pil
dă, partidul conservator tradițio
nalist, condus de Fernando Ague
ro, au cerut membrilor lor să boi
coteze alegerile. După cum men
ționează agenția France Presse, 
partidul și-a desfășurat campania

„reproșînd autorităților că nu au 
acordat candidaților opoziției posi
bilitățile pe care le-au acordat 
candidaților guvernamentali".

Ziua alegerilor a fost marcată 
prin demonstrații puternice de 
protest împotriva farsei alegerilor 
din Nicaragua. Potrivit agențiilor 
de presă, cea mai importantă dintre 
manifestații a avut loc în capita
la țării, Managua, în Piața Repu
blicii, unde partizanii boicotării a- 
legerilor s-au întrunit pentru a pro
testa împotriva acestor alegeri.

In orașul Leon, al doilea oraș 
ca mărime din țară, și centru uni
versitar, a avut loc un mare miting 
studențesc, cu prilejul ■ căruia vor
bitorii care preconizau boicotarea 
alegerilor au criticat sever politi
ca guvernamentală.

fiecare dormitoare pentru 
persoane, un stadion cu 
locuri, un bazin de înot 
un club pentru tinerii 
o școală tehnică și de

MOSCOVA. — Gu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și R.P. Romînă, la Mosco
va a început Săptămîna filmului 
romînesc.

MOSCOVA. — In apropiere de 
Tuapse, pe malul Mării Negre se 
construiește un nou orășel pen
tru odihna copiilor: „Orlionok". 
Intr-un loc pitoresc, în mijlocul u- 
nei păduri seculare, se construiesc 
clădiri cu trei etaje, care vor cu
prinde 
500 de
4 000 de 
acoperit, 
marinari, 
cultură generală pentru 900 per
soane.

VARȘOVIA. — După cum trans
mite agenția P.A.P., la 3 februa
rie participanții la marșul păcii 
„Hiroșima — Oswieczim" au pă
răsit Polonia și au plecat într-o 
călătorie în Europa.

PARIS. — La 3 februarie a so
sit la Paris într-o vizită oficială 
generalul de Camara Pino, șeful 
statujui major al armatei portu
gheze. El va avea întrevederi cu 
Pierre Messmer, ministrul de Răz
boi al Franței.

LONDRA. — Vicepreședintele Fi
lipinelor și ministrul Afacerilor
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Externe, Pelaez a părăsit dumi
nică Londra după tratativele in
fructuoase duse cu reprezentanții 
guvernului englez în legătură cu 
pretențiile iilipineze asupra teri
toriilor din Borneo de nord care 
se află sub protectorat britanic. 
După cum rezultă din comunicatul 
comun anglo-filipinez dat publici
tății la Londra, guvernul englez a 
respins pretențiile Filipinelor ia 
acest teritoriu. Poziția Angliei în 
această chestiune a fost sprijinită 
și de guvernul S.U.A. -

TOKIO. — „Deși, blocul militar 
N.E.A.T.O. nu a fost încă consem
nat sub formă de tratat, în reali
tate el există deja sub forma ali
anțelor militare ale S.U.A. cu Co
reea de sud, Taivan și Japonia. 
Și oricît guvernul ar nega aceasta, 
noi avertizăm cu toată tăria as i- 
pra pericolului pe care îl impli
că acest bloc", scrie în revista 
„Tiuo Coron" deputatul socialist 
Sisao Kuroda.

DELHI. — După recentul scan
dai care a izbucnit în India în 
urma intoxicării grave cu grîu a- 
merieah a 
Tezpur din 
a devenit 
scandalos :
bay au fost internați în spitalele 
orașului cu diagnosticul: intoxica 
ție. O persoană a decedat și șap 
te se află în stare de inconștien-

consumului de

La Observatorul 
Leningrad a fost

ță. Ancheta a stabilit că intoxica
ția se datorează 
orez, ^american.

MOSCOVA. — 
Pulkovo de Jîngă
construit un telescop-reflector cu 
o oglindă metalică cu un diametru 
de 700 mm. Iuri Strelețki, cons
tructorul șef al observatorului a 
comunicat unui corespondent al 
agenției TASS că telescopul reali
zat este foarte compact. A fost 
creată o construcție originală cu 
transmisie fără joc, datorită că
reia se înlătură in întregime 
„cursa moartă" cînd’ telescopul se 
rotește în jurul axei.

MOSCOVA. — Salidood Said- 
mitzoev este cel mai bătrîn om 
din Pamir (Tadjikistan), anunță a- 
genția Novosti. El locuiește în sa
tul Mun pe malul riului Gunt. 
Saidmirzoev s-a născut in 1838. 
Anul acesta, în februarie, el îm
plinește 125 de ani. Ei are trei 
iii, patru tiice, 24 de nepoți și 77 
de strănepoți și străstrănepoți. 
lidood Saidmirzoev și fiul 
Saidnurullo, în virstă de 75 
ani primesc pensie din partea
hozului. Ei sînt însă atît de vigu- 
roși Incit uneori ajută ia muncile 
colhozului.

MADRID. — După cum relatează 
agenția France Presse ploile to
rențiale care au căzut din abun
dență în ultimele zile asupra In
sulelor Canare, au provocat prăbu
șirea clădirii primăriei din locali
tatea Granadillas, omorînd 20 de 
persoane și rănind alte 200.

Sd- 
său 
de 

col-

150 de elevi din orașul 
estul Indiei, în prezent 
cunoscut un nou fapt 
80 de indieni din Bom-
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