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îți vreau brăzdată fața, 
vreau incendiat.

Sîmbătâ
30 aprilie

1960

doarmă în mare și-ri povești.Si rene ie să
Ferestrele s-arunce în noapte cu lumină.
Și-n ziua de armindeni, în zori să te trezești 
cînd rouă se depune pe vise, cristalină.

se așeze cerul, ușor, pe-acoperișuri, 
să-și scoată bicicleta, vecinul, liniștit. 
Și firele de iarbă, cu fragede-ascuțișuri, 
să-nțepe lin răcoarea sub care s-au trezit.

Pămîntule, pe care răsare dimineața, 
și ceasul stins al serii coboară resemnat, 

fulgere de ploaie 
flăcări de lalele te

112»ții

Sărbătoarea solidarității internaționale 
a oamenilor muncii de pretutindeni

de 1 Mal, 
zi a celei 

mai minunate 
de primăvară, 
menii muncii 
toate țările 
mii o consacră sărbătoririi 
darității lor în lupta pentru 
cire și progres, pentru pace.

Ziua 
prima

luni
oa- 
din 
iu-

IOAN BARNA 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Petroșani

soli- 
feri- 
Năs- 

cută odată cu primele începuturi 
ale mișcării muncitorești, in fo
cul luptei muncitorilor pentru con
diții mai bune de muncă și de 
viață, pentru ziua de muncă de 
8 ore, ziua de 1 Mai s-a transfor
mat într-o viguroasă afirmare a 
hotărârii oamenilor muncii din 
toate țările de a lupta uniți pen
tru drepturile lor vitale, pentru li
bertate și socialism. In cei 71 de 
ani care au trecut de la procla
marea lui 1 Mai ca sărbătoare a 
solidarității internaționale a oa
menilor muncii de pretutindeni, 
această zi a constituit an de an 
o manifestare tot mai puternică 
a unității oamenilor muncii din 

•ate țările, unitate care a deve- 
.it o uriașă forță în lupta împo

triva robiei capitaliste, pentru 
progresul și fericirea omenirii. 

Apariția în lume a primului stat 
socialist, rod al Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie din 
1917, a constituit o vie întruchi
pare a acestor luminoase idei. 
Dcsființînd exploatarea omului de 
către om, desfășurînd o muncă 

'uriașă în slujba propriei lor 
vieți, oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică conduși de glorio
sul partid comunist făurit de Le
nin, au transformat într-un ter
men istoric scurt vechea Rusie 
țaristă, într-o țară puternică, în-

floritoare. a cărei 
dezvoltare verti
ginoasă în toa
te domeniile stîr- 
nește admirația 
întregii omeniri.

Poporul sovietic întîmpină ziua 
de 1 Mai 1960 desfășurînd o en
tuziastă muncă creatoare pentru 
dezvoltarea economiei si culturii, 
a științei și tehnicii, pentru creș
terea' nivelului de trai. înfăptu
ind cu succes prevederile planului 
septenal, oamenii sovietici înfăp
tuiesc pas cu pas sarcina istorică 
de a cuceri primul loc în lume 
în ce privește volumul producției 
industriale și bunăstarea poporu
lui. Dînd viață sarcinilor septe- 
nalului, oamenii sovietici zidesc 
comunismul, visul de veacuri al 
celor ce muncesc de pretutindeni. 
„Comunismul, care pentru multe 
generații a fost visul cel mai a- 
trăgător, dar îndepărtat — a ară
tat tovarășul N. S. Hrușciov în 
cuvîntarea rostită ia a 40-a ani
versare a instaurării puterii sovie
tice și a creării P. C. din Azer
baidjan — a devenit astăzi cauza 
practică a milioanelor de oameni 
sovietici însuflețiți de ideile leni
niste". Pasul gigantic făcut de 
popoarele sovietice de la înapo
iere spre progres, faptul că Uniu
nea Sovietică deține superiorita
tea în lume în știință, în tehnica 
rachetelor cosmice, în ritmul de 
creștere a producției, în sporul 
anual absolut al producției, cons
tituie o puternică expresie a vita
lității și superiorității socialismu
lui față de capitalism.

(Continuare în pag. 4-a)
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!Pr ima vara

Tu, primăvara noastră, înveștmîntată-n cfntul 
cel mai frumos din cîte s-au ridicat din grai, 
o, vai veni odată, cîndva, întreg pămîntul 
cu noi la defilare de-ntîi Mai!

Aurel STORIN
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La l.C.O. Petroșani printre 
ț conducătorii auto fruntași se 

numără și tov. LUDNA! IO- 
> SIF. EI întreține în perfectă 
s ordine autovehiculul, obține 
c economii de carburanți.

In cinstea marii sărbători
Cărbune de calitate, 

randamente mari
In luna aceasta, în cinstea zi

lei de 1 Mai la minele Lonea, 
Petrila, Aninoasa și Vulcan, căr
bunele extras a fost de calitate 
superioară. La Aninoasa de pil
dă procentul de cenușă în căr
bune a scăzut cu 1,8 la sută, la 
Vulcan cu 0,4 la sută, iar la Lo
nea cu 0,9 la sută față de cel 
prevăzut în norme.

Au sporit mult și randamen
tele obținute de mineri. La A- 
ninoasa și la Uricani, de pildă, 
s-a extras pentru fiecare post 
prestat cîte 1,162 tone pe post 
și, respectiv, cîte 1,196 tone de 
cărbune pe post. Pe bazin pro
ductivitatea medie este peste 
1,020 tone pe post.

nr. 21 
cinstea 
de 78 la sută la săpări și lărgi
re și de 42 la sută la betonări. 

Urmînd exemplul acestei brigăzi, 
brigada condusă de minerul 
Ferenczi Balaș, din același sec
tor, care lucrează la puțul prin
cipal nr. 12 (o lucrare foarte im
portantă) a realizat pînă la a- 
ceeași dată o depășire de 66 la 
sută față de plan.

Zile de producție mărită
In cinstea zilei de 1 Mai, co

lectivul minei Lupeni a organi
zat recent două zile de produc
ție mărită. Rezultatele obținute 
sînt semnificative pentru avîn- 
tul cu care muncesc minerii de 
aici. In aceste zile productivita
tea medie pe mină a fost de 
1,082—1,110 tone pe post. Cele 
mai de seamă rezultate le-au 
obținut colectivele sectoarelor 
B, II, III, IV B și V Sud.

I

Depășire record
Brigada comunistului Bartha 

Dionisie care lucrează la mina 
Lupeni în cadrul sectorului VII 
investiții, la circuitul puțului orb

I
I

Aplicînd cu succes inițiativa 
minerilor de la Aninoasa 
brigada condusă de ENA- 
CHE CH1RIȚĂ de Ia secto
rul III-Petrila obține randa
mente de 5,500—6,800 tone 

cărbune pe post.

Brigada condusă de comu
nistul FEHF.R VASILE de 
la sectorul I A Lupeni este 
fruntașă în muncă și în ac
țiunea pentru îmbunătățirea 

calității cărbunelui 
cocsificabil.

TIMAR GHEORGHE condu
ce o brigadă fruntașă la 
sectorul V Lonea. Minerii 
săi obțin zilnic randamente 
mari, dau cărbune fără șist 
și recuperează însemnate 

cantități de lemn.

La Vulcan — într-o zi 
717 tone de cărbune 

peste olan
Cu o seamă de rezultate bune 

întîmpină ziua de 1 Mai și co
lectivul minei Vulcan. Recent, 
într-o zi a schimburilor de o- 
noare, din abatajele minei s-au 
extras peste sarcinile planifica
te mai bine de 710 tone de căr
bune de bună calitate.

(Ileana) a realizat 
zilei de 1 Mai o depășire

Fire de bună calitate
In cinstea zilei de 1 Mai, la 

Filatura Lupeni zilele de 25, 26 
și 27 aprilie au fost declarate 
zile ale schimburilor de onoare. 
Muncitorii și muncitoarele din 
secția Il-a filatură și-au propus 
ca obiectiv principal reducerea 
rebuturilor, iar cei de la secția 
Ill-a de finisaj textil, depășirea 
planului cu o cantitate cît maj 
mare de fire. Bilanțul arată că 
în aceste zile ei au reușit să re
ducă aproape complet rebuturile 
și să dea peste plan 1691 kg. fire 
de bună calitate.

Comunistul NINU NIClJLAE 
este șeful unei brigăzi de 
betoniști de la Paroșeni. 
Brigada sa a obținut succe
se de seamă în muncă la 
barajul de alimentare cu apă 

a termocentralei Paroșeni.

C1ACUSTA VASILE este 
șeful unei echipe de revizie 
la complexul C.F.R. Petro
șani. Echipa sa concură din 
plin Ia siguranța circulației

Lucrînd la un abataj came
ră din sectorul II Vulcan, 
minerii .conduși de DROB 
GHEORGHE dau cărbune 
mult peste pian. Ei sînt 
fruntași și in lupta pentru 

calitate.

Folosind o mașină de încăr
cat sovietică, brigada con
dusă de MUJNA1 NICU- 
LAE de fa sectorul 1 Ani
noasa obține randamente de 
8—10,500 tone de cărbune 

pe post.
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««*«***********«»*♦*****«•• 
Copiii desculților 

de altădată
Încă de pe cînd eram 

cît un ghemotoc, mi-am 
obiceiul să umblu desculț. Nici ♦ 
nu se făcea ca tocmai eu să ♦ 
dau de rîpă tradiția familiei, * 
ba și a celorlalți copii de mi
neri din Crividia care pe acea 
vreme nu aveau de ce să se 
plîngă că-i string pantofii. 
Despre acest lucru s-ar fi pu
tut plînge doar copiii lui Eis- 
ler șt încă vreo două, trei o 
drasle de

Credeți 
tofl? Da’ 
mălaiul e

doar • ț 
făcut X

bogătani...
că nu existau pân
de unde. Dar cînd 
pe fundul lăzii, va-AMINTIRI

$

erau 
ăștia 
căs- 
ladă 
tata,

tra văduvită de foc, iar prin ♦ 
buzunare fluieră vîntul, parcă î 
îți mai stă gîndul la asemenea J 
„mărunțișuri". Toamna, cu ♦ 
picioarele vinete de frig bă- • 
team noroiul clisos pînă la * 
știurț în căutarea cîtorva buf- • 
gări de cărbune. Iarna, într-o ♦ 
cămăruță, dîrdîiam cu genun- X 
chii la gură. Primăvara și va- ♦ 
ra în schimb eram în cel de-al ♦ 
nouălea cer. Mai ales cînd se » 
apropia 1 Mai în casă 
niște pregătiri că noi, 
mici, rămîneam cu gura 
cată. Mama scotea din 
hainele cele bune ale lui
le curăța cu migală, mai a- j 
dăuga un petec la coatele ves- • 
tonului și vreo două la pan- X 
talon!. Și cînd îl vedeam îm- J 
brăcat așa, parcă nu mai era • 
tatăl nostru cel în straiele ț 
jerpelite de toate zilele. Doar • 
vorba lui blajină de om trudit • 
și necăjit dovedea aceeași * 
fire blîndă cu toate că pe chi- X 
pul lui mizeria săpase urme ♦ 
adinei. ♦

Îmbrăcat în ce avea mai X 
bun, în ziua de 1 Mai ținto- • 
du-mi mîna în palma lui as- • 
pră și bătătorită, plecam să • 
sărbătorim ziua celor ce mun- X♦ ♦

*

*

ccsc împreună cu celelalte fa
milii de mineri. Era tare fru
mos. Numai că jandarmii mi
șunau peste tot. Prea rhare 
lucru nu înțelegeam. Doar a- 
tunci cînd treceau prin apro
pierea noastră vedeam că ve
selia înceta pentru o clipă, iar 
mîna bătătorită a lui tata mă 
strîngea mai puternic.

Aceasta a fost și n-o să se * 
mai întoarcă niciodată. Acele ♦

♦
♦
♦

♦ 
♦

♦

vremuri au fost spulberate ca 
pleava de vînt. Să lăsăm pre
zentul să vorbească.

...1 Mai 1960. Nenumărate 
drapele roșii flutură pretutin
deni. Fanfarele cîntă Inter
naționala. La manifestație sînt 
mii de oameni. Sînt desculții _ 
de altădată. Cum sînt îmbră- • 

câți ? Priviți-i și convingeți-vă.
Alături odraslele 

îmbrăcate 
rilor zilei 
vate roșii 
fluturînd 
cîntece de slavă pentru partid • 
sub a cărui 

copiii

♦
lor sînt 

ca cele ale mai ma
de altădată. Cu cra- 
la gît, în mînuțe X 

drapele roșii cîntă J 
** ” » 

conducere înțe- • 
leaptă copiii desculților de X 
altădată duc o viață fericită, • 
lipsită de griji. ♦

d. c. x 
•«••••*•****♦*♦♦*»♦*•*♦••*•

din Petroșani, în acest an școlar, 
capacitatea cu noi săli de clase, 

în Aninoasa, la Școala nr. 2 din Pe-
16 săli de clase iar în Orașul nou- 

se vor construi

Școala elementară nr. 1 
s-a modernizat și și-a mărit 
Tot în acest an și Ia Lonea, 
troșani se vor construi încă 
Uricani și în Petroșani, în cartierul Livezeni, 
cite o școală nouă, modernă.
u IN CLIȘEU: Exteriorul Școlii elementare nr. 1 din Petroșani.

♦ 
♦

13, într-un abataj în figuri. In cinstea 
brigadă s-a străduit să obțină rezultate

Brigada minerului Peter Victor de lai sectorul I al minei Pe- 
trila lucrează în stratul 
zilei de 1 Mai harnica 
cît mai bune.

IN CLIȘEU: Dako 
din brigada lui Peter Victor, vagonetarul Cașotă loan și ajutorul 
miner Cotîrlă Marcu din același schimb.

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

Nicolae, unul din minerii șefi de schimb

răbojul vremii, mantia-i 
mai bogată, mai strălu- 

Oameni harnici, 
pe munca 

perle.

liberi, 
lor anină pe

Vulcanul, așezare de mineri 
cu veche tradiție revoluționară, 
întîmpină ziua de 1 Mai îmbră
cat în mantie de sărbătoare. Așa 
a făcut în fiecare din anii de 
cînd conducători și stăpîni pe 
destinele țării sînt asupriții de 
altădată. Cu fiecare an încrus
tat pe 
devine 
citoare. 
stăpîni 
ea noi 
Perlele sînt de 
proporții uriașe' 
și de fiecare din 
ele se bucură 
cîte o familie de 
muncitori. Se bucură căci per
lele nu sînt dintre acelea ce îm
podobeau altădată mantia trîn- 
torilor, ci ele sînt reprezentate 
prin apartamente noi și spațioa
se cu care exploatații de altă
dată au schirribat cocioabele igra
sioase și insalubre, 
se ridică la 700 și 
din apartamente cu 
camere, baie. Vreo 
menea apartamente

Numărul lor 
sînt formate 
două și trei 
120 de ase- 
sînt și în

Alături 
de cei vîrstnici

Urmînd exemplul membrilor și 
candidaților de partid, utemiștii 
de la Uzina electrică din Vulcan 
au întreprins zilele trecute, ală
turi de muncitorii vîrstnici, o ac
țiune de muncă 
cinstea 
a celui 
greș al partidului, 
lej s-au efectuat peste 800 ore 
de muncă voluntară la repara
rea și lărgirea străzilor Fabri
cii și Vînătorilor.

N. ROVENȚA 
corespondent 

voluntară în
1 Mai și 

III-lea Con- 
Cu acest pri-

zilei de 
de-al

casele în șir. Multe sînt și în 
casele individuale construite cu 
împrumut de stat.

1 Mai din acest an e întîmpi- 
nat la Vulcan în zgomotul cablu
rilor și lanțurilor macaralelor, 
în zgomotul betonierelor și a ce
lorlalte utilaje cu care construc
torii au început munca la alte 
5 blocuri ce vor cuprinde încă 
144 de apartamente și care vor 
aduce confort și bucurie 

familii de 
neri.

Zgomotul 
cii creatoare te 
face să-ți amin
tești fără să vrei, 

zgomote ce se au-

altor 
mi

mun-

de 
în 
a- 
a

de altfel de
zeau în zilele și nopțile premer
gătoare sărbătorii lui 1 Mai cu 
16 ani în urmă. Ele erau făcute 
de bocancii țintuiți ai jandarmi
lor ce patrulau fără încetare, 
zgomotul cătușelor celor ce 
preajma zilei de 1 Mai erau 
restați doar pentru vina de 

dori să-și sărbătorească ziua lor. 
Asemenea amintiri nu-s deloc 
plăcute. Venindu-ne în minte ele 
fac însă să fie și mai pregnan
tă deosebirea dintre trecut și 
prezent, fac ca perlele noului 
Vulcan să pară și mai străluci
toare față de cocioabele mizere 
de pe vremea regimului burghe- 
zo-moșieresc. Pe blocurile noului 
Vulcan flutură în vînt drapelele 
roșii sub a căror falduri oame
nii muncii din patria noastră 
pășesc spre noi victorii pe dru
mul construirii socialismului.

D. CRIȘAN

PROGRAMUL ARTISTIC AL ZILEI DE 1 MAI

VESELIE, CÎNTE
Ca. în toți anii, și în acest an, 

după demonstrația oamenilor 
muncii, atît la Petroșani cît și 
în celelalte localități ale Văii 
Jiului se vor desfășura petreceri 
cîmpenești, programe artistice...

La marea sărbătoare a lor, oa
menii muncii vor închina un 
pahar în cinstea marilor victorii 
obținute sub conducerea partidu
lui, pentru viitorul tot mai lu
minos. Clinchetul paharelor se 
va contopi cu melodiile săltăre
țe ale muzicii populare, cu vier
sul duios al doinelor, cu acor
durile muzicii ce invită la dans. 
O horă, o sîrbă, un vals sau un 
tango, iar ca încununare, fără 
îndoială, o periniță... Nu vor 
lipsi nici cîntecul nici jocul, și 
bineînțeles, nici veselia. Ele vor 
însoți pe toți cei ce au întîmpi- 
nat cu drag, cu succese în mun
ca lor, sărbătoarea solidarității 
tuturor celor ce muncesc de 
întregul glob.

La Petroșani, petrecerea se 
desfășura pe cîmpia de lîngă

pe

va
Li-

ZILE DE ÎNTRECERE
Lupeni. Mina al cărei colectiv 

se numără printre cele nouăspre
zece din țară ce au dat glas en
tuziast chemării la întrecere în 
întîmpinarea celui de-al III-lea 
Congres al partidului, mina unde 
iiecare zi. fiecare ceas sînt mar
tori ai unor fapte semnificative.

Fapte, multe fapte, si despre 
care să vorbești mai întîi ? Cei 
din sectorul III sînt fruntașii mi
nei, bilanțul lor e cel mai rod
nic. Randament două tone pe 
sector, economii mari de lemn prin 
trecerea la armarea in fier a ma
rilor frontale, grija pentru căr
bune curat, fără șist. S-ar putea 
vorbi despre sectorul I B, unde 
în aceste zile principalele abataje 
au traversat axul colector fără 
să scadă producția. Minerii știu 
ce înseamnă să traversezi cu a- 
bataiul o galerie colectoare : pre
siuni mari, muntele se răzvrăteș
te parcă, slobozindu-și greutatea 
rocilor de milioane de tone. Mine
rii din abatajele lui Bartoș, lui 
Liță au ținut piept presiunii, greu
tăților și au învins : producția n a 
dat înapoi..

/Mai semnificative sint, pare-se 
faptele celor de la IV B Nu-s ei 
fruntașii pe mină, dar nici pe lo
cul cel mai din urmă pe care s-au 
situat pînă acum cîteva luni. 
Cînd la mina Lupeni se purtau 
discuții aprinse pentru stabilirea 
unor angajamente mobilizatoare 
de întrecere, mulți se gîndeau la 
sectorul IV B: nu ne va trage 
oare înapoi ? Vor rupe cei de aici 
cu rămînerea în urmă ?

— Asigurați-ne condiții, lemn, 
goale, aer, căci vom arăta noi 
ce putem 1 —au spus comuniștii 
de la IV B

Și li s-a asigurat. S-au pus în 
ordine căile de transport. Pe ga
leriile greu accesibile au apărut 
trolii, în abatajele frontale s-a 
introdus disciplina havării la fie
care fîșie.

Colectivul sectorului IV B a 
fost pus în fața unui greu exa
men. Sectorul IV B e cel mai 
îndepărtat, și în decursul multor 
luni cînd au lipsit goalele, lem
nul, oamenii se obișnuiseră cu 
așteptări, încheiau șutul fără să 
termine fîșia. Nu puțini erau a- 
ceia care lipseau nemotivat. De 
aici înainte trebuia a se munci 

altfel. Pentru că realizarea ritmică 
a planului, cele 1.300.000 lei econo
mii, reducerea procentului de ce
nușă cu 4 la șută — cît s-au 
angajat lupenenii în întrecere — 
cereau eforturi. Organizația de 
bază a chemat minerii sectorului 
la muncă disciplinată, organizată, 
pentru că numai așa puteau în
vinge. Comuniștii Lukacs Andrei, 
Furo Alexandru, tînărul inginer 
Caramete Vasile, șeful sectorului, 
agitatorii, au chemat minerii să 
muncească în chip nou. Munca 
perseverentă cu oamenii, cu cei 
chemați să dea viață angajamen- 

prezenta programe.

clubulpi orășenesc
(ora 15—15,30) va 

program compus

vezeni. Aici vor apare pe estradă 
numeroase formații artistice de 
amatori care în tot cursul după- 
amiezii vor 
Astfel :

Fanfara 
Petroșani 
prezenta un 
din potpuriuri romînești și so
vietice, va interpreta un dans de 
Brahms etc.

Soliști și recitatori (ora 15,30 
—16) vor interpreta cîntecele 
„Aseară vîntul bătea“, „Izvoraș 
cu apă rece“, „De cînd a aflat 
mulțimea" și altele, precum și 
recitările „Partidului" de M. 
Tăutu, și „1 Mai înflăcărat" de 
M. Beniuc.

Fanfara
Petroșani (ora 
interpreta un vals, divertismen
te, marșuri.

Școala elementară nr. 1 Petro
șani (ora 16,30—17) va prezen
ta un program compus din cîn
tece de partid, patriotice și popu- 

clubului orășenesc
16—16,30) va

telor a început să dea roade, șl 
faptele confirmă acest lucru...

Intre brigăzile lui Rotaru A- 
lexandru, Cîrlogan Uie și Fu>o 
Alexandru, cele trei brigăzi din 
cele mai mari frontale ale sec
torului s-a aprins flacăra unei 
vii întreceri. Ziua și fîșia — prin- 
cipala lozincă. Și ea este tradu
să zi de zi în fapt. Havatorii laii- 
manovski Paul de pe panoul I, 
Rus Arpad de pe panoul II și 
ceilalți au învățat să stăpînească 
mașinile, să taie într-un timp 
scurt făgașe adinei fronturilor 
de cărbune, ușurînd mult efortu
rile minerilor tăietori. Minerii 
din brigăzile lui Cîrlogan și Furo 
au deprins mai bine armarea in 
stîlpi și grinzi de fier și dintr-o 
dată consumul de lemn a fost re
dus la jumătate. Ortacii lui Ro
taru, unde nu s-a introdus încă 
armarea metalică, răpesc și re- 
folosesc o bună parte din mate
rialul lemnos. Rezultatul ? In ul
tima perioadă prețul de cost al 
cărbunelui extras din sectorul IV 
B e mai mic cu 8 lei pe tonă 1

Ritmul nou al muncii in sector 
a determinat sporirea vitezei de 
avansare a abatajelor cu mai bine 
de 6 m. lunar de cît cea planifi
cată. Mărirea avansării înseamnă 
economii de lemn, de eforturi, în
seamnă o productivitate înaltă. 
Și totuși, se ivea un pericol ; pre
gătirile rămâneau în urmă. Fără 
pregătiri nu poți da cărbune

S-a făcut atunci apel la bri
gada de pregătiri condusă de Lor
ke Mihai. Brigadierul, un om nu 
prea înalt, dar bine legat, făcut 
parcă anume să străpungă mun
tele, i-a asigurat pe cei din aba
taje. /e

— Dați numai fest, că noi vț 
pregătim fronturi...

Lorke, Szccs Anton. Szilvcster 
Tiberiu, Nagy Adrian și toți cei
lalți din brigadă au știut să re 
țină de cuvînt. Ciocanele de aba
taj n-au amuțit nici o clipă. Cu- 
rînd s-a aflat vestea că Lorke și 
ortacii lui au săpat într-o lună, 
numai din ciocanul de abataj, fă
ră pușcare, 80 m. înaintare. Dacă 
mai adăugăm că la ultima plată 

‘Lorke a încasat un ciștig de 
5.700 lei și că Szocs Anton, va
gonetarul cu plata cea mai mică 
a dus acasă 3.800 lei, oare aceste 
cifre nu arată că brigada a mun
cit pe rupte ? Celelalte brigăzi 
de pregătiri din sector conduse 
de Spătaru Gheorghe, Demeter 
Ioan muncesc și ele dîrz și acum 
problema fronturilor de lucru e ca 
și rezolvată.

...Zile de întrecere, bogate . 
fapte, în realizări. Minerii Lupe- 
riiului, ai căror înaintași și-au 
vărsat nu odată sîngele în lupta 
pentru dreptul de a se bucur.* din 
plin de roadele eforturilor lor, 
muncesc astăzi ca adevărați stă- 
pîinî ai muncii și ai vieții lor.

I. B.

C, JOC...
lare, recitări, dansuri, muzicuțe.

Școala medie mixtă Petroșani 
(ora 17—18) va prezenta un 
program similar cu al școlii de 
mai sus, avînd în repertoriu bu
căți diferite (dans momîrlănesc. 
dans german, moment de satiră 
și umor etc.).

Corul corpului didactic din Pe
troșani (ora 18—18,30) va pre
zenta un program compus din 

cîntece patriotice și cîntece popu
lare.

Brigada artistică de agitație a 
C.C.V.J. (ora 18,30—19) va 
spectacolul de satiră și umor 
titulat „Raid anchetă".

Școala populară de artă 
Petroșani (ora 19—19,30) 
prezenta un program care 

elude cîntece patriotice, populare, 
muzică ușoară, recitări.

Brigada artistică de agitație a 
Sfatului popular raional (ora 
19,30—20) va prezenta progra
mul de brigadă intitulat „Edi
ție specială".

da 
in.

dia 
va 
in.
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ÎN AȘTEPTARE
Orașele raionului nostru au 

îmbrăcat straie noi. sărbătorești 
Sînt în așteptarea marii zile a 
celor ce muncesc de pretutin
deni, sărbătoarea primăverii, a 
reînnoirii naturii. E drept că în 
acest an soarele își desface cu 
greu genele, aruncînd doar pri
viri timide. E o primăvară ră
coroasă. Oricum, acest lucru nu 
scade cu nimic din elanul, din 
marea bucurie cu care minerii 
Văii Jiului întîmpină ziua de 1 
Mai.

Strada Gheorghe Gheorghiu- 
Dej din Petroșani e frumos îm
podobită. Steaguri roșii și tri
colore flutură pe clădirile proas
păt zugrăvite. Pretutindeni sînt 
expuse lozinci.

„Trăiască 1 Mal, Ziua Solida 
rității Internaționale a celor ce 
muncesc". Sînt cîteva cuvinte 
înscrise pe panourile expuse în 
multe locuri. Cîteva cuvinte, dar 
ele spun muțit mult de tot. Ele 
constituie un omagiu adus celor 
ce muncesc din țările socialiste, 
o expresie a frăției de neclintit 
în lupta pentru construirea so
cialismului. Aceste cuvinte ex
primă marea solidaritate cu A- 
frica 
rie, 
rate 
besc
poarele Americii Latine 
luptă pentru eliberarea lor 
sub jugul monopoliștilor nord- 
americani, despre calda prietenie 
cu cei ce muncesc de pretutin
deni și gem încă sub robia ca-

luptătoare, cu eroica Alge- 
cu popoarele curînd elibe- 
din Ghana și Togo; ele vor- 
despre solidaritatea cu po- 

care 
de

pitalistă... 1 Mai zi a marilor 
speranțe pentru cei ce muncesc 
în lumea unde primăvara încă 
n-a venit...

„Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor noastre". 
Aceste cîteva cuvinte vorbesc 
despre marile transformări care 

noastră 
i cotnu- 

ani de 
muncă

au avut loc în patria i 
sub conducerea partidului 
niștilor în cei aproape 16 
viață liberă. Sînt ani de 
și victorii...

Pretutindeni în orașul 
șani clădirile, parcurile, străzile 
sînt mai frumoase, aflîndu-se în 
așteptarea marii sărbători. S-au 
zugrăvit clădirile, s-au efectuat 
mii de ore de muncă voluntară 
pentru acțiuni gospodărești. Pe- 
troșănenii, așa cum dealtfel și 
lupenenii, petrileniî, vulcănenii 
sau aninosenii, au ținut ca 
litatea lor să fie cît mai 
moașă.

Și, cu toții au izbutit...
F.

Petro-

loca- 
fru-

V.

din

Keiling Rudolf este unul dintre muncitorii electricieni al că
rui nume a fost înscris alături de ai muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor inovatori din cadrul minei Petrila. Tovarășul Keiling 
Rudolf s-a angajat ca în cinstea zilei de 1 Mai să cîștige 
pararea rotorului unui motor de 153 c.p. 6 ore. Lucrînd cu 
pricepere, electricianul Keiling Rudolf a executat lucrarea 
dințată cu 12 ore înainte de termen.

——-- *.*.**.«>*♦« "■ ■■

la re- 
multă 
încre-

Cele mai harnice
colective

cadrul C.C.V.J.
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CU P
Din partea sectorului de foraj 

Uricani, o telegramă anunța în
treprinderea de explorări Lu
peni că în ziua de 28 i 
fost îndeplinit planul 
producție.

In aceeași telegramă 
ță că sectorul lucrează 
tul zilei de 15 mai.

— E o greșeală, zic. 
ma trebuie lămurită. Și 
tă iau legătura telefonică cu in-

aprilie, a 
lunar de

se anun- 
în con-

Proble- 
deînda-

LANUL DE
ginerul Semenescu loan, șeful 
sectorului :

— Cum de forați în contul zi
lei de 15 mai tovarășe inginer, 
abia în zorii zilei de azi l-ați 
terminat pe cel din aprilie ?

— Simplu — se auzi de la ce
lălalt capăt al firului — vocea 
șefului 
prima 
nostru 
nile de
în contul zilei de 15 mai. Deci 
nu-i nici un mister.

de sector. — Incepînd cu 
zi din ianuarie, sectorul 
și-a depășit zilnic sarci- 
plan și iată că azi forăm

PĂȘIT
Astfel harnicii sondori din U- 

ricani au întîmpinat cu un în
semnat succes în munca lor ziua 
de 1 Mai. Ei sînt hotărîți să 
lupte ca și în viitor, în întrece
rea ce se desfășoară în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului, să obțină noi și im
portante realizări în privința ob
ținerii de 
continuă 
forajelor.

economii și reducerea 
a prețului de cost al

GR. GOANȚA 
corespondent

O

Nici un vagon sn locație

Fiecare succes obținut în întrecerea pentru o tot mai bună 
calitate le bucură 
de muncitoare ce 
în mijloc cu șefa 
despre rezultatele 
închinată zilei de

pe muncitoarele Filaturii Lupeni. lată un grup 
formează o brigadă de calitate în secția Ill-a, 
brigăzii, Dumitrescu Ioana, citind un articol 
frumoase obținute de filaturlste în întrecerea 

1 Mai.

In fiecare lună, în depozitul 
de lemne al minei Petrila intră 
numeroase vagoane de material 
lemnos necesar armărilor din 
subteran. Ca obiectiv în întrece
re brigăzile de descărcători și-au 
fixat ca nici un vagon să nu 
intre în locație. Pînă în prezent, 
brigăzile de descărcători întîm- 
pină cel de-al III-lea Congres 
al partidului și ziua de 1 Maî 
cu angajamentul respectat. Bri
gada de tineret condusă de Eco- 
viță Alexandru a descărcat în 
perioada 1—25 aprilie 34 de va
goane cu material lemnos. Bo- 
coș Anton cu ortacii lui a des
cărcat de asemenea 33 de vagoa
ne. Intre 18—20 de vagoane au 
descărcat în aceeași perioadă și 
brigăzile conduse de Kiss Victor, 
Bodîrcă Nicolae și Neagu Marin.

Realizări frumoase în întrece
rea ce se desfășoară în cinstea

celui de-al III-lea Congres al 
partidului și a zilei de 1 Mai 
obține și brigada lui Rais Iosif 
care încarcă cărucioarele cu ma
terial lemnos ce coboară în sub
teran.

de

I. CIUR
corespondent

primit distincții
după-amiază a avut loc

Ia Petroșani, festivitatea de- * 
cernării distincțiilor de frun- * 
tașe în întrecere colectivelor * 
care au obținut cele mai bune f 
rezultate în perioada 1 ianua,- r 
rie — 25 aprilie 1960. La fes- 
tivitate au luat parte un ma- 4 
re număr de mineri, munci- | 
tori, tehnicieni și ingineri de ♦ 
la toate exploatările miniere ț 
și uzinele C.C.V.J. Au partici
pat de asemenea tovarășii 
Neagu Wilhelm, secretar al 
Comitetului raional de partid, 
lacob Petru, secretar al Con
siliului local al sindicatelor, 
ing. Szuder William, director 
general al C.C.V.J., activiști 
de partid, ai sindicatelor și 
organizațiilor de masă. Tov. 
ing. Szuder William a prezen
tat un amplu raport asupra 
muncii combinatului în acest an.

Pentru merite deosebite ob
ținute în îndeplinirea sarcini
lor de plan, colectivul minei 
Lonea a fost distins cu „Dra
pelul roșu de exploatare frun
tașă pe bazin", preparației 
Petrila i s-a decernat „Drape
lul roșu de uzină fruntașă pe 
bazin", iar colectivului secto
rului I Uricani i s-a acordat 
„Casca de aur a tehnicianu
lui". Felicitînd cu căldură 
colectivele fruntașe numeroși 
participanți la festivitate s-au 
angajat să lupte cu mai mult 
avînt pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate 
în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

In încheierea festivității au 
luat cuvîntul tov. ing. Szuder 
William și tov. Neagu Wil
helm, care au chemat pe 
toți muncitorii de Ia exploată
rile și uzinele Văii Jiului să 
muncească mai bine, să îmbu
nătățească calitatea cărbunelui 
livrat, să reducă consumurile 

J specifice pentru a obține căr
bune cu cheltuieli cît mai mici.
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Succese ale muncitorilor 
la Uzina electrică din Vulcan

primul

Brigadierii muncii patriotice, raportează
Veste3 s-a Mspîndit cu iuțeală. 

A fost a doua zi după ședința co
mitetului U.T.M. pe exploatare. 
Serea Virgil, secretarul organiza
ției U.T.M. din sectorul I a reu
șit să anunțe doar un singur tî- 
năr, pe Vasiliu Aurel. A fost dea- 
juns. In sala de apel a fost asal
tat de aproape zece tineri.

—- Și eu vreau să plec... Și eu 
vin...

Au fost aleși, din fiecare sector 
tinerii cei mai buni.

...In data de 19 aprilie un tren 
mic, format din două vagoane, 
ducea spre coastele pleșuve de la 
Voevodul 34 de brigadieri, tineri 
mineri din Petrila.

— Din brăduții firavi, plantați 
de noi, vor crește brazi falnici. 
Coastele pleșuve vor îmbrăca din 
nou veșminte verzi, iar copacii 
plantați vor fi de mare folos eco
nomiei naționale.

La aceste lucruri, despre care 
s-a discutat la primul careu al 
taberei, s-au gîndit toți și au por
nit la lucru entuziasmați. S-au 
organizat în echipe de cîte trei, 
doi săpători și un plantator. In 
fruntea taberei a fost ales un co
mandament format din tineri har
nici, utemiști de frunte: Bun 
loan. Dumitru Spiridon, Puican 
Ștefan. Dorința de a planta cit

mai mulți puieți, de a cîștiga În
trecerea, a animat fiecare echipă. 
„Pe ploaie și pe vînt“ iată lo
zinca lansată de comandamentul 
taberei, care a cuprins inima fie
cărui brigadier. Intr-adevăr bri
gadierii au învins și ploaia și 
vîntul, alunecușul și frigul. Drept 
dovadă realizările lor : 2500 pu- 
ieți sădiți în prima zi; 2700 în 
a doua ; 3800 în a treia, și așa, 
zi de zi realizările creșteau.

In ziua de 25 aprilie, spre sea
ră, deasupra munților s-au adunat 
nori negri. Timpul a devenit re
ce. A doua zi dimineața dealurile 
au fost acoperite cu un strat de 
zăpadă. Plantarea a devenit im
posibilă. Brigadierii n-au avut ce 
face. Au rămas ziua întreagă în 
cabană. Dar a doua zi au pornit 
din nou la treabă. Entuziasmul 
a cuprins din nou tabăra. Spre 
amiază au sosit Ia Voevodul doi 
membri ai Comitetului taiopal 

cunoștința 
Cornii etu- 

a se reln- 
cauza tim- 
rîndul bri-

un murmur.

U.T.M. Au adus la 
brigadierilor indicația 
lui raional U.T.M. de 
toarce din tabără, din 
pulul nefavorabil. In 
gadierilor a trecut
Apoi unul din ei a răspuns in nu
mele tuturor :

— Plecăm cîrwi vom avea 10

zile lucrate. Asta 
mentul.

Și au continuat 
entuziasm.

ne

să

■ir

de

e angaja-

lucreze cu

la tabără...Tinerii mineri
Voevodul au plantat peste 30.900 
de puieți... Tinerii muncitori ai 
sectorului electromecanic al minei 
Petrila au reparat prin muncă vo
luntară 100 vagonete de mină... 
Tinerii brigadieri din întreaga 
Vale a Jiului au trimis oțelarilor 
hunedoreni de la începutul anu
lui 766.000 kg. fler vechi, au plan
tat aproape 50 ha. de teren fores
tier, au realizat economii de mal 
bine de 538.000 lei.

Iată ce raportează partidului 
de 1 Mai, brigadierii muncii pa
triotice din Valea Jiului.

...Din nou e 1 Mai. Din nou 
străzile orașului se umplu de stea
guri și flori, de lozinci și entu
ziasm. Din nou oamenii mimcli 
demonstrează în fața tribunei ra- 
portînd partidului înfăptuirile lor 
pe calea spre viitorul măreț... 
Printre ei sînt și Bun loan, și 
Dumitru Spiridon și Puican Ște
fan și alții, sute ca ei. Pe pieptul 
lor strălucesc insigne de briga
dier al muncii patriotice.

i. DUBEK

Rezultatele obținute în 
trimestru al anului de Uzina e- 
lectrică Vulcan scot în evidență 
efortul depus de muncitorii, teh
nicienii și inginerii uzinei pentru 
realizarea și depășirea planului, 
pentru reducerea prețului de cost 
al energiei electrice produse. Co
lectivul uzinei s-a angajat să ob
țină în acest an economii în va
loare de cel puțin 450.000 lei plin 
reducerea consumului specific, a 
consfimului propriu tehnologic și 
prin alte măsuri. Economiile rea
lizate în primul trimestru se în
sumează la cifra de 140.000 lei, 
economii obținute în urma apli
cării cu succes a măsurilor teh- 
nico-organizatorice si a efortului 
depus de muncitorii din uzină 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Planul de producție în perioada 
arătată a fost îndeplinit integral. 
De la începutul anului a fost in
trodus un regim sever de econo
mii fapt care a dus la rezultate 
pozitive. La cazanele cu mori ar
derea șlamului a fost. îmbunătăți
tă prin ardere mixtă cu gaze, 
iar cazanul IPROM a funcționat 
exclusiv pe folosirea gazelor la 
combustie. Acest lucru a făcut ca 
randamentul termic al instala
țiilor să crească în mod simțitor, 
consumul specific de combustibil 
fiind redus cu 10 la sută față 
de cel planificat în primele trei 
luni ale anului. Consumul propriu 
tehnologic a fost redus de aseme
nea în măsură apreciabilă. In 
majoritatea timpului s-a utilizat 
priza de 2 atmosfere a turbinei 
nr. 5 pentru încălzirea apei de a- 
limentare a cazanelor de 40 at
mosfere. Condensatoarele turbi
nelor nr. 1 și 5 au funcționat în 
condiții optime. Reparațiile exe
cutate de muncitorii din uzina au

fost de bună calitate, iar timpul 
planificat pentru efectuarea lor 
a fost redus simțitor. Aceste lu
crări au dus la realizarea celor 
140.000 lei economii la prețul de 
cost.

Conducerea tehnică, muncitorii 
din uzină s-au străduit să pună 
in aplicare unele măsuri menite 
să îmbunătățească starea de func
ționare a instalațiilor. Pentru a- 
sigurarea unul tiraj mai bun de 
aer, s-a lucrat la etanșarea așilor 
de vizitare și a orificiilor de con
trol de la cazanele 1 și 5, îmbu- 
nătățindu-se astfel arderea.

Izolația termică la conductele 
de aburi ale uzinei a fost refă
cută în proporție de peste 20 la 
sută, acest lucru ducînd la redu
cerea pierderilor de căldură pe 
conducte.

Printre muncitorii care au con
tribuit din plin la îndeplinirea 
planului și obținerea de economii, 
la efectuarea reparațiilor de cali
tate, se numără Mareș Gheorghe, 
lăcătuș de cazane, echipa de 
tineret de la curățirea cazanelor 
condusă de Șuteu Remus, Bereț- 
chi Petru lăcătuș, Secula Toma 
zidar șamotor, Vințan Mircea 
maistru de turbine, Boțol Teofil, 
Hordan Iosif, Bojte Dionisie, Bîr- 
lea Partenie și mulți alții. O 
preocupare susținută - în mobiliza
rea și îndrumarea muncitorilor la 
îndeplinirea sarcinilor au avut-o 
organizația de partid, comitetul 
sindicatului și organizația U.T.M. 
care s-au preocupat intens de mo
bilizarea activă a întregului co
lectiv. In cinstea zilei de 1 Mai 
colectivul uzinei raportează în
semnate succese în muncă. Pînă 
pe ziua de 25 aprilie planul lunar 
la producția de 
a fost realizat 
100,3 la sută.

energie electrică 
în proporție de

ȘT. EKART



Moscova-Londra~New York-Moscova în 70 de minute

In cinstea zilei\ 
de 1 Mai ;

• PEKIN. In 
lor de fabrici și

EVENIMENTELE
DIN COREEA DE SUD

fruntea, sute- 
uzine i 

l a Chinei care au 
. îndeplinirea sarcini-

♦ lor de plan înainte de termen 
... «>ivi ue 1 Mai s-a •
situat fabrica de aparate elec-1 rliri IZî a<nn Z"1zvl

această fa- ; 
prevederile J 
înainte de ♦

ea sute- i 
dim par- J 
— ”• ♦♦

♦

a ior ae Taoric 
I tea de nord
• raportat în
< ' r'.___ __________

î în cinstea zilei de
• <
• trice din Kiamusze. Colectivul
! de muncitori de lai♦ ■
t

brică 
planului 
termenul

a îndeplinit 
cu mult 
prevăzut. 

•ir
• PHENIAN. In

♦
♦♦J lie muncitorii de la întreprin-
♦ derile siderurgice din Kimciak
* au reușit să sporească produc-
* ția zilnică cu 300 de tone de 
j oțel fată de nivelul primelor 
» trei luni ale anului. Siderur-•«
• . -«UU V.U* V.VF uv J
• Unei șarje la cuptoarele elec-• : ’
o•• "
♦ .* '♦♦♦
♦

*

♦

luna apri-

1
giștii de la oțelăria Sunjin au 
redus cu 30 de minute durata

1

trice. La această întreprindere f 
colectivul unei secții și-a în- I 
deplinit planul pe primul se- ț 
mestru al anului cu două luni r 
și jumătate înainte de termen, ♦ 

★ :
• BUDAPESTA. Brigăzile * 

de mineri de la Uzsa, R. P. î 
Ungară, au elaborat în cinstea ! 
ziei de 1 Mai o nouă metodă I 
de muncă. Intr-o carieră de r 
bazalt, ei au pușcat stîncile în ♦ 
mai multe locuri și au efec- J 
tuat explozii simultane în ju- J 
rul unui bloc uriaș. Drept re- f 
zultat al muncii lor, o stîncă î 
d» înălțimea unei clădiri cu I 
20 de etaje a fost deplasată și • 
sfărîmată în Hteva secunde. •* :

• SOFIA. Numeroase colec- * 
tive de muncitori raportează • 
despre îndeplinirea înainte de î 
termen a planurilor pe luna j 
anrilie și mai. La 30 aprilie, * 
brigada Ini Raicio Dimov din 
Burgas, și-a îndeplinit planul 
cincinal în 2 ani și 3 luni. A- 
ceastă brigadă a încărcat și 
d°**ărcat 98.345 tone de măr
furi cu care ar putea fi încăr
cate 6.000 de vagoane.

*
♦
♦

r

SEUL 29 (Agerpres).
La 28 aprilie Ho Cijon, pre

ședinte ad-interim al Coreei de 
sud și ministrul Afacerilor Ex
terne, a numit șase noi miniș
tri în guvernul provizoriu al 
Coreei de sud, printre care mi
niștrii Finanțelor, Construcțiilor, 
Comerțului și Industriei, Invă- 
țămîntuluî, Sănătății și Asigură
rilor Sociale, Transporturilor. 
Primele trei posturi au fost ocu
pate respectiv de președintele 
băncii din Seul, de unul din loc
țiitorii directorului băncii Co
reei și de președintele unei mari 
firme de import-export. Fostul 
locțiitor al ministrului Trans
porturilor a devenit ministrul 
Transporturilor. Rămîn deocam
dată vacante trei posturi printre 
care postul de ministru de Răz
boi, care după 
știrile din Seul, 
babil de Song 
statului major 
coreene.

Membrii noului
Stat sud-coreean (guvern provi
zoriu) care deține în prezent pu-

— o----  _____

prin promisiuni 
calmeze masele

cum se arată în 
fi ocupat pro- 

Cian, șeful 
armatei sud-

va 
Yu 
al

Consiliu de

Pentru succesul 
conferinței la nivel înalt

PARIS 29 (Agerpres).
In cadrul pregătirilor pentru 

Congresul national al partizani
lor păcii din Franța, care se va 
desfășura în zilele de 7 și 8 mai 
la Paris. Biroul Consiliului Na
tional al partizanilor păcii a pu
blicat un manifest contlnînd ur
mătoarea întrebare: „Ce așteptat! 
de la conferința la nivel' înalt ?*’.

Presa progresistă relatează că 
primele răspunsuri Ia această în
trebare primite de redacțiile zia
relor arată că opinia publică din 
Franța este îngrijorată de reîn
vierea militarismului în Germa
nia occidentală. Opinia publică 
cere reglementarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor 
pașnice între state.

terea încearcă 
nebuloase să 
populare indignate și să abată 
împotriva altora mînia lor față 
de adevărații vinovați ai recen
telor evenimente sîngeroase.

După cum anunță postul de 
radio Seul, membrii acestui con
siliu au dat publicității o decla
rație comună în care afirmă că 
„se vor strădui să-și desfășoare 
activitatea 
contravină 
lui".

întreaga 
însă la iveală în frazele urmă
toare ale aceleiași declarații. Ei 
afirmă că țara este „amenințată 
direct de un atac comunist" și 
prezintă răscoala poporului îm
potriva regimului lisînmanist ca 
un rezultat al acțiunilor instiga
toare ale „spionilor comuniști". 
Ei încearcă să prezinte corupția 
totală a administrației lisînma- 
niste drept abuzuri comise 
persoane izolaite.

Consiliul de Stat consideră 
sarcina sa primordială „este 
facă de urgență ordine și să or
ganizeze activitatea poliției slei
tă de puteri", care, după cum 
se știe, poartă principala răs
pundere pentru atacarea în ma
să a populației.

în așa fel încît să nu 
speranțelor poporu-

lor fățărnicie iese

de

că 
să

Rachetele balistice vor putea 
transporta călători

MOSCOVA (Agerpres). TASS. 
După părerea lui Mari Stern

feld. laureat al Premiului inter
national de stimulare în dome
niul astronauticii, rachetele ba
listice vor putea fi utilizate cu 
timpul pentru transportul călă
torilor.

Sternfeld explică că, spre deo
sebire de rachetele moderne care 
sînt accelerate puternic pe o 
porțiune scurtă a traseului, ra
chetele balistice pentru călători 
vor dobîndi viteza treptat pe o 
porțiune lungă a traiectoriei. In 
felul acesta, oamenii aflați pe 
bord nu vor fi supuși unei su
prasolicitări excesive la decola
re și aterizare.

Pe bordul unei rachete pentru 
călători distanța de 7500 km. în
tre Moscova și New York va pu
tea fi acoperită în numai 30 de 
minute, iar în cazul unei escale la 
Londra — în aproximativ trei 
sferturi de oră. 
de la Moscova la 
cesita 15 minute, 
dra la 
După 
zborul 
Londra 
va (16.000 
de minute.

Racheta 
cosmodrom pe 
iar apoi la o mică altitudine se 
va orienta la un anumit unghi.

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

Vizita lui Ciu En-lai în Nepal
PEKIN 29 (Agerpres).
Corespondentul China Nouă 

transmite din Katmandu : La 28 
aprilie Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a declarat în cuvîntarea 
sa rostită la o ședință comună 
a Camerei superioare și Came
rei inferioare ale parlamentului

Atunci zborul 
Londra va ne- 
iar de la Lon-
— 25 minute, 
lui Sternfeld,

New York 
calculele 

traseul Moscova —
New York — Mosco- 
km.) va necesita 70

pe

va fi lansată de pe 
linie verticală,

------- — > * ♦ ♦........ ■ :=-------- ---

ÎN CtTEVA RÎNDURI
• PARIS. Cu prilejul celei de-a 

60-a aniversări a lui Maurice 
Thorez secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, în seara zilei 
de 27 aprilie a avut loc la Pala
tul Sporturilor din Paris o mare 
adunare.

• MOSCOVA. In sala „Oktia- 
br“ a Casei sindicatelor din Mos
cova s-a deschis ședința Biroului 
Federației Internaționale a parti- 
cipanților la mișcarea de rezis
tență.

• ROMA. Oamenii muncii din 
Italia protestează împotriva coa
liției formată în parlament intre 
democrații creștini și neofasciști.

O grevă de protest de 24 ore au 
declarat muncitorii de la minele 
de mercur „Monteirmiata" (pro
vincia Siena). O demonstrație de 
protest au organizat și muncitorii 
din orașul Abbadia san Salvadore.

• ANKARA. După dezbaterile 
parlamentare furtunoase în legă
tură cu legea prin care se acor
dă împuterniciri speciale comi
siilor de anchetă, agenția Associa
ted Press anunță că la Istanbul 
au loc manifestații studențești. 
Demonstranții s-au adunat joi în 
apropierea universității din Is
tanbul și au pornit încolonați pe 
străzile orașului cerînd demisia I 
guvernului Menderes.

nepalez că relațiile dintre China 
și Nepal constituie un exemplu 
de coexistentă pașnică a țărilor 
cu orînduiri sociale diferite.

Ciu En-lai a arătat că cele 
două țări au respectat cu con
secventă cele 5 principii a.le co
existentei pașnice și au întreți
nut relații de prietenie. El a sub
liniat că în urma semnării acor
dului dintre China și Nepal în 
problema frontierei chino-nepale- 
ze, cu privire la ajutorul econc 
mic, relațiile de colaborare prie 
tenească dintre cele două țări 
au intrat într-o nouă etapă.

— — O-----

Zi internațională de acțiuni 
pentru apărarea păcii

BRUXELLES 29 (Agerpres).
La 27 aprilie a avut loc la 

clubul presei din Bruxelles, o 
conferință de presă a „Federației 
naționale pentru contribuția 
Belgiei la slăbirea încordării in
ternaționale" organizație creată 
recent.

La 15 mai federația va orga
niza o zi internațională de ac
țiuni pentru apărarea păcii.

Sărbătoarea solidarității internaționale 
a oamenilor muncii de pretutindeni

(Urmare din pag. l-a)

Caracteristica zilelor noastre o 
constituie dezvoltarea uriașă a 
socialismului. Astăzi există în 
lume un puternic lagăr socialist, 
ale cărui țări se dezvoltă intr-un 
ritm rapid. Unitatea indestruc
tibilă a țărilor socialiste, relațiile 
tor de colaborare frățească și a- 
jutor reciproc, dau acestor țări 
posibilitatea de a obține victorii 
fără precedent în construcția paș
nică. In timp ce situația țărilor 
capitaliste se caracterizează prin 
depresiuni, crize, creșterea șoma
jului, a costului vieții, popoarele 
țărilor socialiste merg ferm îna
inte. In 1965 țările sistemului so
cialist vor produce mai mult de 
jumătate din întreaga producție 
mondială și pe această bază vor 
asigura popoarelor lor o viață tot 
mai îmbelșugată, mai prosperă. 
Socialismului îi aparține întregul 
viitor.

Mîndru de faptul că face parte 
din uriașul sistem socialist, plin 
de mîndrie în forțele sale, în vii
torul strălucit pe care și-1 fău
rește sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, poporul nos
tru întîmpină ziua de 1 Mai, ziua 
frăției muncitorilor din toate ță
rile, cu noi succese în construirea 
socialismului. Directivele celui 
de-al II-lea Congres al P.M.R., 
care prevăd creșterea producției 
globale industriale în anii 1956— 
1960 cu 60—65 la sută, sînt în
deplinite cu succes. Producția in
dustriei noastre siderurgice În
trece astăzi volumul producției din 
1938 de aproape 7 ori". In compa
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rație cu anul 1958, producția glo
bală a întregii industrii a cres
cut în 1959 cu 11,1 la sută, iar 
a Industriei mijloacelor de produc
ție cu 14,6 la sută. Acestea sînt 
doar cîteva cifre care ilustrează 
avîntul puternic al economiei 
noastre naționale — rod al mun
cii entuziaste a clasei noastre 
muncitoare pentru înfăptuirea sar
cinilor puse de partid. Succese 
importante s-au obținut de ase
menea în dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii. La 1 
martie a.c. sectorul socialist al 
agriculturii noastre cuprindea 76,6 
la sută din suprafața arabilă a 
țării și 76,4 la sută din totalul 
familiilor țărănești.

In opera de construire a socia
lismului, oamenii muncii din Va
lea Jiului, alături de întregul nos
tru popor, luptă pentru obținerea 
de noi și importante succese. Mi
nerii Văii Jiului pot fi mîndti de 
faptul că producția exploatărilor 
noastre miniere satisface pe de
plin necesitățile de cărbune ale e- 
conomiei naționale. Pe întreaga 
Vale a Jiului se realizează o pro
ductivitate mai mare de o tonă 
pe post, fapt care constituie o 
realizare importantă. S-au obți
nut de asemenea succese în cele
lalte întreprinderi, pe șantiere, în 
buna gospodărire a localităților, 
succese care fac ca Valea Jiului 
să devină mai frumoasă iar via
ta oamenilor muncii mereu mai 
bună.

Oamenii muncii din patria 
noastră sărbătoresc ziua de 1 Mai 
sub semnul luptei pentru întîm- 
pinarea celui de-al Hl-lea ®on- 

greș al P.M.R. cu succese deose
bite. Marea întrecere socialistă 
pornită din inițiativa celor 19 în
treprinderi fruntașe pentru reali
zarea de economii, îmbunătățirea 
calității producției, reducerea pre
țului de cost a cuprins întreaga 
țară. In această întrecere colecti
vele exploatărilor miniere din Va
lea Jiului conduse de organiza
țiile de oartid, sînt hotărîte să 
îndeplinească înainte de termen 
sarcinile de plan pe 1960, să dea 
economiei naționale cărbune de 
calitate mai bună, la un preț de 
cost redus, să întîmpine Congre
sul partidului cu noi și impor
tante realizări. Puternicul avînt 
in muncă al întregului popor își 
flre. ^zvoru* dragostea nețărmu
rită în partid, în devotamentul 
său ferm față de cauza socialis
mului. Congresul al III-Iea al 
P.M.R. — eveniment de o uriașă 
însemnătate în viața partidului 
și a întregului nostru popor — 
va face bilanțul victoriilor noas
tre de pînă acum, va trasa sar
cini noi. de o însemnătate deo
sebită. Dezbaterilor Congresului 
va fi supus planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe 6 ani, 
a cărui sarcină fundamentală este 
terminarea în linii mari a cons
truirii socialismului în țara noas
tră și trecerea la o nouă etapă, 
cea a desăvîrșirii construcției so
cialiste. Congresul va elabora de 
asemenea schița de dezvoltare a 
economiei țării pînă în anul 1975 
„Linia generală pe care o vom 
urma pentru realizarea acestei 
sarcini istorice — a arătat tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej în cu ■ 

pr. 56. Tel.: interurban 322. 

vîntarea rostită la Conferința or
ganizației regionale de partid 
Cluj — este continuarea susținută 
a politicii de industrializare so
cialistă a țării, punînd în centrul 
ei dezvoltarea industriei vrei" cu 
pivotul ei. industria constructoa
re de mașini". Aceste perspective 
mărețe, entuziasmează lupta oa
menilor muncii pentru înflorirea 
patriei.

Poporul nostru, alături de po
poarele celorlalte țări socialiste, 
de oamenii cinstiți din întreaga 
lume, sărbătorește ziua de 1 Mai 
1960 în condițiile intensificării 
luptei pentru destinderea încorda 
rii internaționale, pentru o pace 
trainică. In fruntea luptei popoa
relor pentru pace se situează cu 
consecvență marea Uniune Sovie
tică și celelalte țări socialiste, a 
căror politică militează pentru în
țelegere și colaborare între popoa
re, pentru înlăturarea pericolului 
unui nou război. Perseverența cu 
care Uniunea Sovietică luptă pen
tru destindere și pace e viu oglin
dită de vizitele tovarășului N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. în S.U.A., 
în țările Asiei, în Franța, de pro
punerile Uniunii Sovietice și ale. 
celorlalte țări socialiste pentru de
zarmarea generală și totală, pen
tru rezolvarea problemei germane, 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase pe cale paș
nică.

Năzuind spre pace și destin
dere, întreaga omenire își în
dreaptă acum atenția spre confe
rința la nivel înalt ce se va des
chide la 16 mai la Paris, de la 
care popoarele așteaptă măsuri e- 
ficiente pe calea înțelegerii, pe 
calea rezolvării problemelor liti
gioase. La această conferință se 
va face din nou auzit glasul U

niunii Sovietice care cheamă la 
coexistență pașnică, la dezarma" 
generală și totală, la înlăturai 
pericolului unui nou război. ,,Vo».. 
pleca la Paris — a declarat to
varășul N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S. — cu cele mai sincere 
intenții nu numai de a contribui 
la însănătoșirea generală a situa
ției internaționale, dar și de a 
face totul pentru a realiza o în
țelegere reciprocă cu șefii state
lor și guvernelor puterilor occi
dentale, de a înregistra progrese 
în rezolvarea problemelor urgente, 
care, cum se spune, bat la ușă".

Sărbătorirea zilei de 1 Mai va 
demonstra încăodată creșterea u- 
riașă a forțelor păcii și progresu
lui. Nimic nu poate sta în calea 
luptei popoarelor pentru libertate 
și progres. Mărturie a acestui 
fapt o constituie puternicul avînt 
al luptei de eliberare națională, 
lupta tot mai dîrză a oamenilor 
muncii din țările capitaliste îm
potriva exploatării, împotriva 
cursei înarmărilor aducătoare de 
mizerie și suferințe, împotriva u- 
neltirilor cercurilor reacționare 
care încearcă să se opună mer
sului înainte al istoriei.

De 1 .Mai va răsuna din nou cu 
putere glasul celor ce muncesc de 
pretutindeni care se ridică uniți 
în marea luptă pentru pace și 
progresul omenirii, pentru liber
tate și o viață mai bună. Credin
cioși acestor nobile țeluri, oamenii 
muncii din țara noastră sărbăto
resc ziua de 1 Mai sub semnul 
intensificării luptei pentru victo
ria socialismului, pentru triumful 
luminoaselor idei ale leninismului 
— farul călăuzitor al întregii o- 
meniri muncitoare spre libcriale. 
progres și fericire. ,
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