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IN CINSTEA CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL P. M. R.
LA MINA LUPENI

Minerii pregătesc 
producția viitoare

In cadrul adunărilor generale 
de partid în care minerii tutu
ror sectoarelor de la E. M. Lu
peni au dezbătut proiectul de Di
rective, ei s-au angajat să-și 
sporească eforturile pentru a 
pregăti cu grijă noile locuri de 
muncă. La sectorul I A, de exem
plu, brigăzile conduse de Caila 
Vasile și Velek loan au obținut 
în mai avansări medii de 52 m., 
și respectiv, 57 m. în lucrările 
pentru pregătirea stratului 5. Re
zultate bune au obținut de ase
menea minerii de la sectorul IV 
B. Aici, brigăzile conduse de 
Lorke Mihai, Lukacs Andrei, 
Gaspar Mihai și altele au obți
nut depășiri față de plan cuprin
se între 7—14 la sută prin spo
rirea productivității muncii cu 
0,280—0,390 m. c. pe post.

„Recordul1* l-au stabilit luna 
trecută minerii de la lucrările de 
pregătiri ale sectorului II. In a- 
fară de succesul brigăzii lui 
Aluszta Alexandru care a săpat 
140 m. într-un preabataj numai 
cu ciocanul de abataj, o seamă 
de alte brigăzi au obținut avan
sări de peste 60 m. Printre a- 
cestea se numără brigada lui 
Bloss Eugen, care a săpat tot din 
ciocan 66 m. 1. într-un plan în
clinat, brigada, lui Balint Adal
bert și altele.

Bilanț bogat 
în rezultate

Intrecîndu-se pentru titlul de 
„Cea mai bună brigadă" la aba
taje cameră și abataje frontale, 
numeroase brigăzi de mineri de 
la toate sectoarele minei au în- 

cțîs rezultate frumoase pe gra>- 
îicul întrecerii lor. Frontaliștii 
conduși de Nagy Andrei și Popa 
loan de la sectorul II extrăgînd 
în medie peste o fîșie de cărbune 
pe zi au contribuit cu circa 400— 
600 tone fiecare la cele 1160 tone 
de cărbune cît s-a dat pes+e pla
nul sectorului lor. La sectorul I 
A brigada condusă de Gligor 
Nicolae care muncește într-un a- 
bataj cameră a extras peste plan 
268 tone de cărbune ccosificabil. 
Brigada aceasta și-a întrecut 
randamentul planificat cu circa 
o tonă pe post. Mai bin* de 75 
Ia sută din brigăzile de la fron
talele sectorului III și-au depășit 
sarcinile avute în luna mai.

Printre brigăzile miniere de la Petrila care execută lucrări 
de bună calitate se numără și brigada lui Tătaru Petru de la 
sectorul XI investiții. Cu fiecare zi, membrii acestei brigăzi, e- 
fectuînd lucrări de lărgire și betonare în galerie cu profil dublu 
adaugă noi depășiri de plan la cele de pînă acum, întîmpinînd 
Congresul partidului cu noi și importante succese în munca lor. 
IN CLIȘEU: Ghiță Ilie, Turda Simion și Mumunar Vasile, 
trei dintre ortacii lui Tătara discutînd înainte de a intra în mină.

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

Cărbune de calitate tot mai buna
• LA MINA ANINOASA, 1.180.881 LEI ECONOMISIȚI PRIN 

BONIFICAȚII PENTRU CALITATE.
• LA MINA VULCAN SE EXTRAGE CĂRBUNE COCSIFI-

CABIL ȘI ENERGETIC TOT MAI BUN. i
In marea întrecere socialistă 

care se desfășoară în cinstea ce
lui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., minerii din Valea Jiului 
îmbunătățesc pe zi ce trece ca
litatea cărbunelui cocsificabil și 
energetic, realizînd astfel impor
tante economii la prețul de cost 
prin bonificații pentru calitate

In luna mai cele mai frumoa
se realizări au fost obținute de 
colectivele exploatărilor Aninoa- 
sa. Vulcan, Petrila și Uricani.

La mina Aninoasa conținutul 
de cenușă admis a fost redus cu 
0,9 puncte, umiditatea cu 1,9 
puncte, iar granulația a fost 
îmbunătățită cu 3,2 puncte, pen
tru care exploatarea va primi 
bonificație de la preparația Pe
trila în valoare de 348.812 lei.

De remarcat este faptul că 
harnicul colectiv de la această 
exploatare a reușit să-și realize
ze angajamentul inițial, luat la 
începutul anului, numai prin 
bonificațiile primite pentru ca
litate, a cărei sumă se ridică la 
valoarea de 1.180.881 lei.

In luna mai cele mai frumoa
se realizări au fost obținute de 
colectivul sectorului III, care a 
extras cărbune de calitate supe

rioară, depășindu-și totodată sar
cinile de plan cu 12 la sută. In 
mod deosebit s-au evidențiat bri
găzile conduse de tovarășul Li- 
ciu Vaier și Schneider Francisc 
de la sectorul III, Kibedi Fran
cisc de la sectorul II.

Cărbune cocsificabil șl ener
getic tot mai bun se extrage și 
Ia mina Vulcan. Colectivul de 
muncă de la această exploatare 
a reușit în ultimele două luni să 
îmbunătățească în mod simțitor 
calitatea cărbunelui extras, pen
tru care a primit importante bo
nificații de la cele două prepa- ■ 
rații.

Cele mai frumoase realizări 
au fost obținute în luna mai. La 
cărbunele energetic conținutul de 
cenușă admis a fost redus cu 
2,1 puncte, la umiditate cu I 
punct, iar granulația a fost îm
bunătățită cu 0,5 puncte, pentru 
care exploatarea va primi bonî-

I. G.
(Continuare în pag. 3-a)

Cârbunc extras cu cheltuieli mal uuflne

Măref program de dezvoltare 
economică a patriei

La adunarea de partid lărgită 
a organizației de bază de la ate
lierul de zonă G.F.R. Petroșani, 
consacrată dezbaterii proiectului 
Directivelor au participat aproa
pe toți salariații atelierului. Ce
feriștii și-au exprimat satisfac
ția față de grandiosul program de 
desăvîrșire a construcției socialis
te în patria noastră, angajindu-se 
să muncească neobosiți pentru 
realizarea sarcinilor ce le revin.

— Socialismul înseamnă feri
cire, înseamnă bunăstare — a 
spus în cuvîntul său tovarășul 
Ardelean Ilie, șeful atelierului de 
zonă. Cum să nu te bucuri cînd 
vezi că an de an, datorită politicii 
înțelepte a partidului, condițiile de 
trai ale oamenilor muncii sînt 
tot mai bune. Vestea că valoarea 
producției industriale va crește 
de 2,1 ori în 1965 față de 1959, 
din care producția industriei mij
loacelor de producție de circa 2,2 
ori, iar producția industriei bu
nurilor de consum de circa 2 ori. 
constituie pentru noi un imbold 
în muncă.

Scoțînd în evidență însemnatele 
realizări obținute în întrecerea so
cialistă desfășurată în cinstea 

Moldovan Gheorghe, Păunescu Grigore. Gros Aurel și toți 
ceilalți muncitori conduși de tov. Crișan Petru, primul din stin
gă în clișeul nostru, sînt membri ai unei echipe de lăcătuși 
fruntașă la sectorul de transport al minei Lupeni. Prin repara
ția vaigonetelor în ore de muncă voluntară, prin recuperarea de 
rulmenți și alte piese echipa economisește lunar zeci de mii lei.

Congresului partidului, tovarășul 
Ardelean a arătat că harnicii 
muncitori ai atelierului de zonă 
au depășit sarcinile de plan Cu 6 
la sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 4 la sută, prețul de cost 
a fost redus cu 5 la sută, econo- 
inisindu-se 8000 lei. Colectivul a- 
telierului de zonă a prestat în 
cinstea Congresului peste 500 ote 
muncă voluntară trimițînd oțela- 
rilor hunedoreni 40 tone de fier 
vechi.

— Luînd cunoștință de preve
derile proiectului de Directive, 
noi, lucrătorii atelierului de zonă, 
a arătat tov. Pagany Iosif, tre
buie să aducem o contribuție și 
mai mare Ia realizarea sarcinilor 
trasate de partid. Avem posibili
tăți să executăm reparații de ca
litate la vagoane, să reducem tim
pii de staționare a vagoanelor cn 
20 la sută, să reducem rebuturile 

la materialul lemnos cu 2 la sută și 
consumul de energie cu 3 la sută.

Participanții la discuții și-au 
exprimat hotărîrea de a lupta cu 
însuflețire pentru' înfăptuirea sar
cinilor sporite ale construcției so
cialiste.

♦ *.....................

Minerii Popescu Dumitru și Dabeiea loan, pe care-i ve
dem în clișeul de sus, discutînd despre succesul brigăzii 
lui Muszta Alexandru care a săpat luna trecută 140 m. 1. 
preabataj. Nici ei nu se lasă mai prejos. Brigada lui Fîcea 
Grigore din care fac parte, a obținut în întrecerea ce se des
fășoară în cinstea Con gres ui t i partidului peste 70 m. avan
sare la săparea unui preabataj în coperiș la sectorul III al 
minei Lupeni. Acest succes l-au obținut lucrînd în bună 
carte doar din ciocanul de abataj și folosind armare cu 
lemn în poligoane

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al ITI-lea Congres al 
P.M.R. prevede reducerea siste
matică a prețului de cost în anii 
ce urmează, în toate ramurile eco
nomiei naționale. Aceasta cons
tituie sursa principală pentru creș
terea acumulărilor socialiste și 
pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii.

Prețul de cost în industria re
publicană se va reduce la sfb și- 
tul anului 1965 cu 15—16 la su
tă față de 1959, iar în industria 
cărbunelui cu 21—23 la sută. Pro
iectul de Directive precizează că 
în viitorii șase ani economiile to
tale provenite din reducerea pre
țului de cost și a cheltuielilor de 
circulație, vor însuma circa 80— 
82 miliarde lei, față de nivelul 
anului 1959.

In scopul popularizării acestor 
mărețe sarcini în rîndurile oame
nilor muncii, nouă, agitatorilor, 
ne revin sarcini deosebit de im- 
oprtante. In urma studierii pro
iectului de Directive atn rămas 
profund impresionat de avîntul u- 
riaș al dezvoltării economiei noas 
tre naționale. In urma sarcinilor 
primite din partea biroului orga
nizației de bază, agitatorii din ca
drul sectorului V al minei Loriea, 
au și trecut la desfășurarea unei 

susținute munci politice de agi
tație în rîndul minerilor, pentru 
a-i mobiliza la valorificarea cît 
mai deplină a resurselor existente 
de reducere a consumurilor speci
fice de material și energie, de 
îmbunătățire a calității cărbune
lui.

Intr-una din convorbirile orga
nizate zilele trecute, eu am vorbit 

TRIBUNA 
AGITATORULUI

ortacilor din brigadă despre sar
cinile de viitor ce stau in fața 
minerilor. In cadrul convorbirii 
le-am arătat că partidul nostru a- 
cordă o grijă deosebită creșterii 
bunăstării poporului. Astfel, sa
lariul real al muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor, și funcționari
lor va crește în 1965 cu circa 
40—60 la sută față de nivelul 
realizat în a doua jumătate a 
anului 1959. Creșterea continuă 
a productivității muncii, ca urma
re a progresului tehnic, creează 
posibilitatea reducerii treptate a 
duratei zilei de muncă încă în 
cursul planului de șase ani, înee- 
pînd cu ramurile industriei grele 
și extinzîndu-se la toate sectoa

rele de activitate economică și 
social-culturală.

In perioada ce urmează vor 
crește veniturile oamenilor muncii 
pe calea măririi salariilor, pen
siilor, a reducerii treptate a pre
turilor, tarifelor și impozitelor. 
Consumul anual la principalele 
produse alimentare și textile vor 
atinge un nivel nemaiîntîlnit în 
istoria poporului nostru

In cadrul convorbirii, fiecare 
miner și-a exprimat dorința de a 
răspunde prin fapte grijii pe care 
partidul o poartă oamenilor mun
cii. Proiectul de Directive arată 
că este necesar ca eforturile pen
tru reducerea prețului de cost să 
se îndrepte spre economii de ma
terii prime și materiale. Cel pu
țin 50—60 la sută din reducerea 
totală a prețului de cost — arată 
proiectul Directivelor — se va 
realiza pe calea micșorării chel
tuielilor materiale pe unitatea de 
produs. Eu le-am vorbit ortaci
lor despre posibilitățile pe care le 
avem pentru a extrage cărbune cu 
cit mai puține cheltuielj. Le-am 
arătat că lemnul este o mare bo
găție a țării care în trecut a fost

GHEORGHE TIMAR 
agitator, șef de brigadă — mina 

Lonea
(Continuare în pag. 3-a)
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POPICEJIUL — FARUL
1-1 (0-0)

ne, ba chiar foarte bine în unele 
momente. Romoșan, Vasiu, Far
kas au muncit mult, respingînd 
numeroase atacuri periculoase ale

In minutul 80 al întîlnirii de 
fotbal de categoria A dintre for-’ 
mațiile Jiul Petroșani — Farul 
Constanța, atunci cînd Crîznic

Intîlnire interregiuni
In urma disputării de acum 

două săptămîni a fazei regionale 
a campionatului republican de 
popice, echipa feminină Viscoza 
Lupeni a fost declarată campioa
nă regională. Duminică, pe arena 
Minerul din Lupeni, în cadrul fa
zei interregiuni a aceluiași cam
pionat, formafia Viscoza a în- 
tîlnit echipa Voința Cluj campioa
na regiunii Cluj. In lotul echipei 
oaspete au apărut jucătoare de 
cîteva ori selecționate în repre
zentativa țării. In fata acestei 
formații puternice, echipa texti
li stelor de la Lupeni, cu toată 
comportarea bună, a trebuit să ce
deze la o diferență de 152 p.d.

Munca culturală în sprijinul 
producției

artistice

clubului

< Lupeniul este o localitate cu o 
S vie activitate culturală. Aceasta o
4 confirmă și numeroasele diplome
2 obținute de formațiile
? ale clubului sindicatelor din lo-
( calitate etc. Realizările
> din Lupeni sînt bine cunoscute în 
c regiunea noastră prin diversele 
C activități pe care le desfășoară,
> fapt ce a făcut ca anul trecut clu-
< tul să primească drapelul de
> fruntaș pe regiune.
5 De sigur, toate acestea vorbesc
> despre rodnica activitate cultura!
< educativă desfășurată de activul
> sindical în rîndurile muncitorilor

I
din Lupeni în ultimii ani.

Recent a avut loc în sala festi
vă a clubului central din oraș, 
plenara 
de s-a 
care se desfășoară 
culturalizare în 
menilor muncii 
ales consiliul de conducere al clu
bului. Din referatul prezentat de 
tovarășul Ardelean loan,, direc
torul clubului, a reieșit că în anii

activului sindical un- 
analizat felul în 

munca de 
rîndurile 

și a
oa- 

fost

Cu toate că Ghibănescu a plonjat 
reține balonul trimis de Crtznic

(tocmai Crîznic ) a trimis ba
lonul în poarta apărată de Ghi
bănescu, miile de spectatori din 
tribune au aclamat în picioare 
primul gol al meciului, în speran
ța primei victorii a formației lo
cale în returul campionatului. Dar 
nu ! Gu două minute înainte de 
sfîrșitul jocului, la un contraatac 
al constănțenilor, Jiul cedează și 
scorul devine egal: 1—1. Apăra
rea care în tot decursul meciului 
și-a făcut pe deplin datoria, de 
această dată s-a „bîlbîit" permi- 
țîndu-i lui Bibere să înscrie ne
stingherit.

Am început relatarea cu... sfîr
șitul, tocmai pentru că acesta a 
constituit momentele cele mai 
semnificative ale meciului. In co

lo, în bună parte, întîlnirea n-are 
un Istoric. Gonstănțenii, cu o pre
gătire tehnică mai bună, au fost 
mult mai periculoși; Crîznic a 
trebuie să se folosească din plin 
pentru a reține în ultimă Instan
ță balonul care de foarte multe ori 
a fost trimis cu precizie în cadrul 
porții de atacanții constănțeni. 
Apărarea Jiului s,-a comportat bi-

bine inspirat, totuși el nu va putea 
de pe punctul de 11 m. Gol!
constănțenilor. Dar înaintarea ? Și 
de data aceasta, ca dealtfel în 
toate meciurile din retur, a fost 
anemică, a jucat la întîmplare, 
fără o schemă tactică determina
tă. Nertea și Tîlvescu, dar mai 
ales primul, s-au comportat sub 
orice critică; Ceilalți, cu unele 
„sclipiri" au jucat de asemenea 
nesatisfăcător : Crăciun și Manea 
au depus oarecare eforturi, încer- 
cînd să creeze faze periculoase la 
poarta lui Ghibănescu. Dar în 
zadar. Lipsă de omogenitate, de 
o concepție de joc, nu s-a justifi
cat nici o ocazie. In minutul 80 
Florescu l-a faultat pe Crăciun în 
careu, și, așa cum am arătat pe- 
naltv-ul a fost transformat de 
Crîznic.

FORMAȚIILE : JIUL : CRIZ- 
NlC, ROMOȘAN. VASIU, FAR 
KAȘ, Crișan, Cozmoc, Manea, Ga 
bor, Tîlvescu, Crăciun Nertea. 
FARUL: Ghibănescu, Botescu, 
CIUNCAN, Florescu. BTBERE. 
Stancu, Datcu, Bîtlac, CIOSES- 
CU, Niculescu, SEVER.

V. ADRIAN

Cu cîteva săptămîni în urm 1 
atleții seniori din tot raionul, 
erau invitați să se pregătească 
temeinic pentru a participa la 
faza raională a campionatului 
R.P.R. de atletism, din 5 iunie 
a. c. Conform programării, du
minică stadionul C. S. Jiul din 
Petroșani a găzduit întrecerile 
atleților seniori. De la început 
trebuie spus însă că o bună par
te din asociațiile sportive mari, 
ca Știința, Utilajul, Parîngul și 
Jiul din Petroșani, Minerul Pe- 
trila și Viscoza Lupeni, spre deo
sebire de anii precedenți, la ac
tuala ediție n-au prezentat atleți. 
Deși comisia raională de atle
tism a invitat din timp toate a- 
sociațiile sportive la cea mai im
portantă competiție de atletism 
a anului, în mod inexplicabil, a- 
sociațiile de mai sus au lipsit 
atleții lor de posibilitatea de a-și 
măsura forțele cu partenerii din

Participre slabă, 
rezultate mediocre

raion. Un exemplu frumos l-a o- 
ferit, în schimb. Minerul Lupeni 
care a prezentat la startul pro
belor de duminică un lot complet 
și bine pregătit, lată rezultatele 
înregistrate: Fete: 100 m. Lă- 
custeanu Elena (Minerul Lupeni); 
200 m. Csibi Elisabeta (Minerul 
Vulcan); 400 m.
(Minerul Lupeni); 
Viorica (Minerul 
gine și înălțime : 
dalena (Elevul Petroșani);
ieți: 100 m. Szabo
(Minerul Lupeni); 200 m. Deme
ter Bella (Jiul Petroșani); 400 
m. With Wilhelm (Minerul Lu
peni); 800 și 1.500 m. Peter A- 
ron (Minerul Lupeni); 3.000 m. 
Lupaș Gheorghe (Minerul Lu
peni); 5.000 m.
(Minerul Lupeni); 1 
Sebok Ștefan (Minerul 
greutate: Moroie loan 
Lupeni); ștafeta 4X400 
pa Minerul Lupeni.

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

Dacszo Irina 
800 m. Csibi 
Vulcan); lun- 
Nemeș Mag- 

Bă- 
Dominic

Ambruș Petru 
triplusalt: 

Lupeni); 
(Minerul 

m.: echi-

puterii populare, activitatea cul
turală a luat o mare amploare. 
Aici activează cu succes un cor, 
două formații de teatru în limbile 
romînă și maghiară, echipa de 
dansuri, fanfara, orchestra, bri
găzi artistice de agitație care sînt 
cunoscute pentru activitatea lor 
rodnică.

In ședință s-a analizat amănun
țit conținutul muncii culturale și 
felul în care ea sprijină munca 
în producție a minerilor și mun
citorilor. S-a subliniat necesitatea 
ca munca culturală să fie strîns 
legată de sarcinile ce stau In fa
ța minerilor, iar brigăzile de a- 
gitație să fie organizate în fie
care sector.

Partieipanții la discuții, prin
tre care tov, Udrea Candin, Ma
ghiar Susana. Rusii Maria si al
ții, au arătat că este necesar să 
se acorde o atenție mai mare mun
cii culturale în rîndurile tinere
tului. Conducerea clubului, au a- 
rătat vorbitorii, va trebui să mă
rească numărul de conferențiari, 
să fie organizate mai temeinic 
joi le de tineret.

In scopul antrenării unui - nu
măr cît mai mare de tineri la 
concursul „Iubiți cartea" este ne
cesar să fie mărit numărul biblio
tecilor volante. De asemenea tre
buie cuprinși mai mulți tineri în 
formațiile de teatru, să se iniție
ze noi manifestări care să atragă 
tinerii în timpul liber.

Din ședință s-au desprins sa. 
cinile care stau în fața muncit 
culturale ca : sprijinirea mai con
cretă a producției, organizarea de 
acțiuni pentru extinderea metode
lor avansate, pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la realizarea 
angajamentelor de întrecere.

Plenara activului sindical a a- 
doptat măsuri corespunzătoare 
care să ducă la ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a muncii cul
tural-educative de masă

A. MICA 
corespondent
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A luat sfîrșit campionatul regional
In urma disputării etapei de 

duminică, a luat sfîrșit campiona
tul regional de fotbal ediția 1959- 
1960.

Dorind parcă să lase o ultimă 
impresie frumoasă, echipele Pa
rîngul Lonea și Minerul Vulcan au 
obținut în ultima etapă a campio
natului rezultate bune. La I.onea 
echipa locală Parîngul, întîlnind 
formația Șantierul I.G.S.H. a pă
răsit terenul învingătoare la ca
tegoricul scor de 5—2 (3—1).
Deși scorul este destul de sever, 

jocul a fost totuși deosebit de 
strîns, echipa hunedoreană lup- 
tînd cu multă energie pînă în ul
timul minut de joc. Pentru Lo
nea golurile au fost marcate de 
Hîndoreanu, în minutul 4 (după 
ce oaspeții conduceau cu 1—0), 
Boboc, Barabaș, Mîrmea și din 
nou Hîndoreanu. . au . j

—=★=—
Jiul II campioană 

raională
Odată cu disputarea ultimelor 

două întîlniri de duminică dintre 
Preparația Petrila — Retezatul 
Uricani (1—0) și Preparatorul 
Lupeni — Constructorul Livezeni 
(5—0) a luat sfîrșit actuala edi
ție a campionatului raional de 
fotbal. Pe primul loc s-a situat 
formația Jiul II Petroșani cu 22 
puncte, urmată de Preparatorul 
Lupeni cu 20 puncte și Retezatul 
Uricani cu 19 puncte.

Și iubitorii fotbalului din Vul
can au avut duminică prilejul să 
„guste" în ultima etapă a cam
pionatului, bucuria unei victorii 
clare obținută de echipa lor în fa
ța Minerului Gheiar : 4—0.

De asemenea și la această ediție 
Minerul Aninoasa a terminat pe 
primul loc cu 35 de puncte față 
de a doua clasată — Parîngul 
Lonea — care a totalizat-29 de 
puncte.

Alte rezultate de duminică: 
Victoria Călan — Minerul Pe- 
trila 4—0 (3—0); Dacia Orăștie- 
G.F.R. Simeria 2—1 (0—1).

Sîmbătă după-amiază, în sala 
de sport I.M.P., echipa de volei 
de categoria A, C.S. Jiul a întîl- 
nit formația bucureșteană Pro
gresul (fosta Cetatea Bucur). Du
pă un meci satisfăcător din punct 
"de vedere tehnic, victoria a reve
nit oaspeților cu 3—1. De remar
cat că aceasta este a doua în- 
frîngere consecutivă suferită pe 
teren propriu de echipa C. S. 
Jiul dar și... ultima. Aceasta de
oarece cu etapa de duminică cam
pionatul categoriei A de volei, 
ediția 1959—1960, a luat sfîrșit.

★
In cadrul campionatului raional 

de volei, Minerul Lupeni a întîl- 
nit duminică în sala de sport a 
clubului minier din localitate, 
formația de băieți Știința Petro
șani de care a dispus cu scorul

C. S. Jiul — din nou 
inîrîntă

de 3—0. Prin neprezentarea for
mației feminine Știința Petroșani, 
voleibalistele din Lupeni au cîș- 
tigat cu 3—0.

? Vizita lui N. S. Hrușclov
s în Franța
\ de L. Sărățeanu
? Broșura relatează, sub forma
< reportajului politic, primirea er-
2 tuziastă făcută de poporul frain 
? cez solilor poporului sovietic, 
s scoțînd în evidență calda apro-
> bare de care se bucură în rîn-
< dul maselor largi din Franța
> politica externă a U.R.Ș.S. ba- 
? zată pe principiile coexistenței 
S pașnice.

DOUA
ÎNTÎLNIRI

CONCURSUL
Pe strada Horia din Petro

șani, amenajată deosebit de fru
mos în ultimul timp, a avut loc 
duminică, o „adevărată" competi
ție sportivă. Comitetul U.C.F.S. 
Petroșani a organizat pe această 
stradă. întrecerea rezervată co
piilor la triciclete, trotinete, bi
ciclete.

Cei care au urmărit întrecerile 
disputate, au fost entuziasmați 
de voința și dîrzenia cu care 
micii concurenți au participat la 
fiecare probă. După terminarea

CELOR MICI
concursului atît cei care au ocu
pat primele trei locuri cît și tu
turor concurenților, le-au fost în- 
mînate diferite premii constînd 
în jucării, jocuri distractive, cărți 
și echipament sportiv.

Cele mai frumoase premii, pen
tru „performanțele" obținute 
le-au primit tricicliștii Vinoși 
Gabriel și Konduth Ana, troti- 
netiștii Sîrbu Constantin și Uri- 
țescu Adrian și bicicliștii Suciu 
Marian, Hornac luliu și Branea 
Ionel.

Iubitorii handbalului redus din 
Petroșani deveniți Sin ce în ce 
mai numeroși, au avut din nou 
prilejul sîmbătă seara să asiste 
la întîlniri în nocturnă. Au jucat 
echipele clasei a X-a cu a Xl-a 
de la Școala medie mixtă pentru 
desemnarea compioanei pe școală 
înaintea încheierii anului de învă- 
țămînt. Aleciul, deosebit de viu 
disputat, s-a terminat cu rezul
tatul de 36—27j pentru echipa

clasei a Xl-a. Merită consemnat 
momentul dinaintea începerii a- 
cestei întîlniri, cînd cele două 
echipe au schimbat frumoase bu
chete de flori, promițîndu-și că 
nici în vacanță nu vor uita spor
tul for preferat.

Duminică, tot pe terenul Ele
vul a avut loc întîlnirea de hand
bal redus dintre echipa Școlii dc 
gospodărie și a Școlii sportive 
U.C.F.S. IN CLIȘEU : O fază din 
întîlnirea de duminică.
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Întrecere 
însuflețită

Minerii de la Lupeni desfășoa
ră cu tot mai mult avînt întrecerea 
socialistă în cinstea Congresului 
partidului. Fiecare brigadă, fie
care colectiv de sector este ho- 
tărît să obțină asemenea rezul
tate incit la 20 iunie cînd. vor 
începe lucrările Congresului, să 
poată raporta cu mîndrie ca și-a 
îndeplinit angajamentele asuma
te. Iată cîteva din rezultatele ob
ținute în muncă pînă în ziua de 
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cute pe graficul de întrecere din î 
incinta minei. La pregătiri în ț 
cărbune brigăzile lui Abrudean * 
Florea Și Hoții Gheorghe și-au ♦ 
depășit cu 4,1—5,5 la sută sar
cinile zilnice de plan. La abata
jele cameră, Novac Ștefan și 
Silvestru Vasile împreună cu 

brigăzile lor și-au întrecut cu 22 
și, respectiv, cu 33 la sută sar
cinile de plan. Printre brigăzile 
de la abataje frontale care și-au 
întrecut cu 2—17 la sută sarci
nile zilnice de plan se remarcă 
toate brigăzile sectoarelor III și 
II, brigada lui Dumbravă Gheor
ghe de la sectorul I B, brigada 
lui Dobai Ioan de la IV .4.

întrecerea continuă. De la în
cărcătorul de lemn din depozit, 
la mecanicul de compresor, la 
minerul de pe fîșie, întregul co-

* lectiv al minei Lupeni urmăreș- 
| te cu mîndrie și bucurie cum în 
j fiecare zi graficul arată o creș-
♦ tere a producției, tot mai mare, 
| tot mai aproape de îndeplinirea 
f integrală a angajamentelor.
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LA MINA ANINOASA

Cărbune de calitate — 
productivitate mărita

„Pentru o cît mai mare eficiență a fondurilor 
investite, trebuie să se micșoreze substanțial du
rata de execuție a noilor construcții... Construc
țiile de locuințe în blocuri de 40—60 apartamente 
să se realizeze în circa 4—5 luni",

(Din proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R.)

Acest lucru — ținînd seama 
de bogata dotare a șantierelor 
noastre cu utilaje —se poate 
realiza în bune condițiuni. Din 
păcate însă, în practica d.e fie
care zi, pe toate șantierele noas
tre avem numeroase cazuri de 
tărăgănare nejustificată a lucră
rilor de construire a blocurilor.

Iată cîteva asemenea exemple. 
La șantierul Petroșani, blocurile 
B și C sînt întîrziate cu 12 luni 
de zile față de termenul cînd tre
buiau să fie gata, ținîndu-se 
cpnt da data începerii lucrărilor 
pe șantier, blocul A cu 11 luni, 
blocul G cu 9 luni, D, E și F cu 
cîte 6 luni. Intîrzieri de cîte 3—8 
luni la predarea în folosință a 
blocurilor sînt și la alte construc
ții de pe șantierele Petrila, Lu
peni și Vulcan, îndeosebi la blo
curile 18, 21, 22 și altele.

De unde provine această stare 
de lucruri ? Ea se datorește în 
primul rînd direct proiectanților 
care prevăd începerea unui bloc 
într-un an și darea lui în folo
sință tocmai în celălalt an. Ast
fel, la Petroșani s-a început deja 
construcția a 3 blocuri mari, iar 
la Lupeni alte 3 blocuri care 
toate sînt prevăzute a fi termi
nate numai anul viitor, cu toate 
că au o perioadă de lucru de 
peste 7 luni numai în anul a- 
cesta. Constructorii șantierelor 
respective ar fi bucuroși să le 
facă în acest an, dar nu au pla
nificați nici bani nici materiale. 
Atunci cum să lucreze? Iată cum 
se tărăgănează — „oficial" — 
lucrările pe șantierele de con
strucții, de ce construcția unor 
blocuri ține 1—2 ani în care timp 
cresc mult cheltuielile indirecte 
ale șantierelor, ceea ce duce la 
scumpirea construcției locuințelor. 

In acest timp, beneficiarul lu
crărilor — Direcția de investiții 
— ca și Banca de investiții pri
vește cu nepăsare tărăgăneala lu
crărilor, acceptă termene de dare 
în folosință cu 6—12 luni mai 
mari decît prevăd normativele în 
vigoare pentru executarea blocu
rilor.

Proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui cere constructorilor să lupte 
pentru reducerea termenelor de 
execuție la blocurile de locuințe 
la numai 4—5 luni de la începe
rea lucrărilor pe. șantiere. Este 
însă necesar ca în aceste eforturi 
constructorii din Valea Jiului să 
fie ajutați și de proiectanți, be
neficiari, bancă, care să le pună 
la îndemînă banii și materialele 
necesare pentru executarea lucră
rilor într-un timp cît mai scurt.

MIHAI ȘT.

In scopul creării pentru 
muncii a unor condiții 
bune de trai s-a între- 
vastă acțiune de con- 
de noi locuințe în blo- 

cămine mun-

In anii puterii populare, Va
lea Jiului a cunoscut o puternică 
înnoire, 
oamenii 
tot mai 
prins o 
strucții
curi mari și mici, 
citorești, cantine, cinematografe, 
și alte obiective social-culturale.

Anul acesta, lucrările de con
strucții se desfășoară cu avînt 
pe întreg întinsul raionului nos
tru. Astfel, conform sarcinilor 
de plan stabilite pentru șantie
rele de construcții, la Petroșani 
trebuie date în folosință 
apartamente, la Petrila 
Vulcan 194, la Lupeni 
la Paroșeni 18, deci pe 
Vale a Jiului un total de 909 a- 
partamente noi în blocuri mari 
si mici, dintre care marea ma
joritate avînd încălzire centrală.

Dacă la cea mai mare parte 
din aceste construcții 
care 
tate 
mul 
cru 
mult de dorit. După cum arată 
proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres al partidu- 

. lui, una din sarcinile principale 
l ce revin constructorilor din patria 
* 
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*
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mai, sectorul și-a în- 
p tan-ul la extracție de 
în proporție de 104 la 
un randament care de
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se 
tot 
de

506 noi
23, , la 

168, iar 
întreaga

lucrările 
desfășoară sînt de cali- 
mai bună, în schimb rit- 
execuție — viteza de lu- 
cu care se fac ele lasă

noastră este să micșoreze sub
stanțial durata de execuție a noi
lor construcții. In această direc
ție, pentru construcțiile social- 
culturale, proiectul de Directive 
dă indicații ca un bloc de 40—60 
apartamente să fie realizat în 
circa 4—5 luni de zile de la în
ceperea lucrărilor.
=------- ------

(Urmare din pag. I-a)

exploatat fără milă. El trebuie să 
fie folosit cu grijă. Partidul ne 
•’ere să dăm toată atenția valori- 
ilcării superioare a lemnului.

In cinstea Congresului partidu
lui, sectorul nostru a chemat la 
întrecere toate sectoarele minei cu 
obiective strîns legate de reduce
rea prețului de cost al cărbune
lui. In cadrul acestei întreceri sec
torul V se află la loc de cinste. 
Pe lîngă 
însemnate 
peste plan 
0.191 tone
cit cel planificat, s-a obținut o 
economie de 1,4 lei pe tona de 
cărbune

La aceste sarcini au contribuit 
din plin și muncitorii din briga
da noastră. Noi am economisit a- 
nul acesta însemnate cantități de 
material lemnos. De pildă, 
fiecare lună brigada a răpit 
15—20 m.c. lemn de mină și 
cut economii de exploziv de 
15 kg.. lunar.

Ca agitator m-am
pat de îmbunătățirea calității

faptul că s-au extras 
cantități de cărbune 
cu un, randament de 
pe post mai mare de-

în 
între 
a îă- 
circa

ocu-

——★

Cărbune de cablate 
fot mai bună

(Urmare din pag. I-a)
Pe- 
leî.

ficații de la preparația din 
trila în valoare de 106.694 
Calitatea cărbunelui cocsificabil 
livrat preparației din Lupeni, de 
asemenea a fost îmbunătățită în 
mod simțitor, pentru care ex
ploatarea va primi bonificații în 
valoare de peste 108.000 lei.

Cărbune cocsificabil de cea maî 
bună calitate a fost extras de bri
găzile conduse de comuniștii 
Gagyi loan și Moraru Nicolâe 
de la sectorul I.

ca 
la

Căpbune extras cu cheltuieli 
mai puține

cărbunelui. Noi ne-am străduit 
și în această direcție să fim
loc de frunte în întrecere. Fiecare 
muncitor din brigadă și îndeosebi 
șefii de schimb Stan loan și A- 
petrichioaiei Ștefan, se preocupă 
îndeaproape de extragerea unei 
producții de calitate. In acest an 
brigada noastră nu a fost penali
zată pentru calitatea necorespun- 
zătoare a cărbunelui.

Proiectul de Directive pentru 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 în
fățișează mărețele perspective de 
viitor ale economiei noastre națio
nale și sîntem hotărîți să luptăm 
pentru realizarea sarcinilor ce ne 
revin.

posturilor neproductive. Cele 
mai frumoase rezultate pe sec
tor au fost obținute de brigada 
condusă de Barzu Ghecrghe. 
Minerii acestei brigăzi au înre
gistrat o creștere a randamen
tului cu aproape două tone pe 
post, mai mare decît cel plani
ficat. Ei aiu extras în plus de 
plan în luna mai 362 tone căr
bune de bună calitate. Brigăzile 
conduse de Moisiu Remus, Do- 
roghi Florian, Balint Balaș, 
Stan Gheorghe și Ungureanu 
Vasile au obținut pe lingă de
pășirile de plan un randament 
sporit față de cel cerut între 
0,540—1,500 tone cărbune pe 
post.

bune rezultate, 
fost obținute pe 

productivității 
din brigada lui 
au obținut un

Crește productivitatea 
muncii

In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea Congresu
lui partidului minerii sectorului 
I Aninoasa depun o intensă ac
tivitate în procesul de produc
ție, luptă pentru a extrage căr
bune mai ieftin și de calitate. 
In luna 
deplinit 
cărbune 
sută, cu
pășește pe cel planificat cu pes
te 100 kg. de cărbune pe post. 
Ca urmare a preocupării între
gului colectiv, a măsurilor lua
te de a alege șistul vizibil sec
torul a primit bonificații pentru 
calitatea bună a cărbunelui ex
tras. Cele mai 
în luna mai au 
baza creșterii 
muncii. Minerii 
Mănăilă Vasile
randament sporit cu peste 1 tonă 
pe post față de cel planificat, 
extrăgînd peste prevederile pla
nului 850 tone de cărbune. Bri
gada condusă de minerul Cris- 
tea Aurel și-a depășit planul cu 
361 tone de cărbune realizînd și 
un randament mai mare cu 600 
kg. cărbune decît cel planificat. 
Rezultate asemănătoare au ob
ținut și brigăzile conduse de O- 
preanu Ioan, Sas Todor, Muj- 
nai Nicolae și altele.

I
 Brigăzi fruntașe

Multe din brigăzile de mineri 
de la sectorul IV Aninoasa ob
țin zi de zi succese tot mai în
semnate. Și aici, ca și la cele
lalte sectoare se depune un efort 
susținut pentru a extrage căr
bune cît mai curat, de calitate, 
cu o productivitate mai mare și 
preț de cost redus. In afară de 

r asta, în, cadrul sectorului se ur- 
( mărește îndeaproape reducerea

Succese ale unor 
brigăzi de la investiții

ln cadrul sectorului de inves
tiții al minei Aninoasa au fost 
executate în luna mai lucrări de 
mare importanță. Brigada de 
mineri condusă de Dorianu Io
sif, a lucrat la săparea și be- 
tonarea unui suitor de rambleu. 
Ea și-a depășit planul de să
pare cu peste 40 m.c. obținînd în 
același timp o depășire a ran
damentului planificat de 32 la 
sută. Brigada lui Savu Petre 
efectuînd lucrări la săparea pu
țului orb nr. 1 Aninoasa și-a, de
pășit sarcinile de plan cu peste 
52 m.c. iar randamentul obținut 
de minerii brigăzii este cu 56 
la sută mai mare decît sarcina 
planificată. Brigada a realizat, 
în urma acestor succese, un cîș- 
tig de 124 lei pe post de miner. 
Rezultate remarcabile au obți
nut și brigăzile conduse de 
Feșiiș Iosif care a lucrat la ga
leria direcțională Aninoasa-Pri- 
boi și cea a lui Panfiloiu Con
stantin care a efectuat lucrări 
la o galerie dublă în steril.

S. EKART

Cursuri de minim tehnic
De curînd la inițiativa 

zației U.T.M. nr. 5 și cu 
tovarășilor din conducerea secto
rului de preparare, la spălătoria 
preparației Petrila, au luat ființă 
trei cercuri de minim tehnic. Cei 
peste 50 de tineri înscriși la 
cursurile teoretice și practice ale 
acestor cercuri au posibilitatea 
să-și perfecționeze cunoștințele 
tehnologice și să-și ridice califi
carea profesională.

Pentru buna lor funcționare și 
pentru atingerea scopului pro
pus, organizația U.T.M. este a- 
jutată în permanență de către 
inginerii și tehnicienii sectorului 
de preparare.

Cursanții, în majoritate meca-

Cheamă, însuflețește, mobilizează
A devenit o obișnuință pentru 

mulți mineri de la Petrila, ca la 
ieșirea din mină sau după ieșirea 
din șut să se oprească cîteva clipe 
în fața gazetei de perete. Acest fapt 
dovedește că gazeta de perete 
„Cărbunele păcii" de la mina Pe
trila a cîștigat în fața colectivu
lui exploatăr i, prestigiu, autori
tate, că ea își îndeplinește rolul 
de propagandist, agitator si orga
nizator colectiv.

Nu există ediție a gazetei de 
perete care să nu atragă atenția 
cititorilor ei. Dar ediția actuală, 
publicată în urmă cu cîteva zile, 
a stîrnit un interes deosebit. Ar
ticolele gazetei tratează ceea ce 
constituie acum pentru minerii 
exploatării tema celor mai vii și 
entuziaste discuții: proiectul de 
Directive ale celui de-la llî-lea 
Congres al P.M.R

„înfăptuind sarcinile proiectului 
Directivelor Congresului vom păși 
spre noi succese în construirea 
socialismului", „In întîmpinarea 
celui, de-al III-lea Congres al 
P.M R"; „Pășim cu încredere pe 
drumul glorios trasat de partid";

„Angajamentele de economii au 
fost mărite"; „Angajamentele sec
torului I în cinstea Congresului 
P.M.R." — iată titlurile articole
lor pe care le cuprinde actuala 
ediție a gazetei de perete. Aceste 
articole exprimă entuziasmu'. cu 
care a fost primit proiectul de Di
rective, hotărîrea minerilor de a 
munci cu eforturi sporite pentru 
a întîmpina cu cinste mărețul e- 
veniment din istoria pooorului 
nostru — Congresul al III-lea al 
P.M.R.

„Acest document este de o însem. 
nătate excepțională pentru dezvolta
rea patriei noastre pe drumul spre 
victoria deplină a socialismului 
— se arată în primul articol. Bi
lanțul succeselor obținute umplu 
de bucurie inimile tuturor celor 
ce muncesc". Articolul înfățișează 
cifre grăitoare care arată dezvol
tarea minei Petrila în anii demo
crației populare: „La exploatarea 
noastră producția extrasă în anul 
1959 a întrecut pe aceea din anul 
1938 de 1,6 ori. Productivitatea 
muncii realizată pe trimestrul I 
al anului curent întrece cu 68 la 
sută realizările obținute în 1956",

organi- 
ajutorul

nici la benzile de transport, cra
tere și elevatoare s-au angajat 
să-și însușească toate lecțiile pre
date pentru a ușura pe viitor 
munca echipelor de întreținere a 
instalațiilor.

Printre muncitorii care au o 
frecvență regulată la cursuri se 
numără și tovarășii Andrei Petre, 
lob Ștefan, Dobre Nicolae, Cre- 
țescu Nicolae și alții. Ar fi bine 
ca și tovarășii Berizan Vasile și 
Ciriclo Alexandru care lipsesc de 
la cursuri, să ia exemplul celor 
de mai sus și să-și ridice cali
ficarea lor profesională.

D. MARCU 
corespondent

Articolul cheamă colectivul ex
ploatării la lupta pentru înfăptui
rea obiectivelor prevăzute în Di
rective : ia reducerea consumului 
specific, extinderea mecanizării, 
creșterea productivității muncii 
îmbunătățirea calității producției 
reducerea prețului de cost.

Articolul „Angajamentele, la 
economii au fost mărite" semnat 
de tov. Sîrbu Irina, responsabila 
colectivului de redacție, vorbește 
despre succesele înregistrate de 
colectivul minei in lupta pentru 
realizarea de economii. „In pri
mele 4 luni ale anului exploatarea 
Petrila a realizat o economie de 
601.000 lei. Pe baza acestor suc
cese colectivul minei și-a mărit 
angajamentul la economii pe I960 
de la 1.000.000 lei la 1.500.000 
lei. Pentru realizarea, acestui an
gajament, fiecare brigadă, fiecare 
angajat al exploatării trebuie să 
acorde o deosebită atenție desco
peririi și valorificării rezervelor 
interne, care să permită reduce
rea continuă a prețului de cost".

Alte două articole din ediția ac
tuală sînt semnate de tehnicianul 
Boțea Alexandru, de la sectorul I

și inginerul Felea Liviu, șeful sec
tarului 77 al minei. După ce aiată 
că minerii du primit cu multă în
suflețire proiectul de Directive ale 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. și sînt hotărîți să contri
buie din plin la înfăptuirea lor, 
tov. Boțea Alexandru arată în ar
ticolul pe care-l semnează că pe 
viitor colectivul sectorului își va 
intensifica eforturile pentru redu
cerea prețului de cost, prin folo
sirea cit mai rațională a materia
lului lemnos și a explozivului. La 
construirea 
minerii vor folosi exclusiv lemn 
vechi. Se va da o deosebită aten
ție amplasării judicioase a gău
rilor de pușcare ca prin folosirea 
unei cantități minime de exploziv 
să se obțină un randament maxim.

Colectivul gazetei de perete și-a 
prevăzut în planul de muncă să 
publice în continuare scrisori ale 
minerilor care să vorbească des
pre succesele lor în întrecerea so
cialistă care se desfășoară în cins
tea Congresului partidului. Colec
tivul de redacție va edita de ase
menea în preajma Congresului o 
ediție festivă a gazetei de perete 
închinată acestui măreț eveniment,

de stive în abataje

I. DUBEK



Răspunsul Iul N. S. Hrușciov la întrebarea 
unul corespondent al ziarului „Pravda”

PUBLICITATE

MOSCOVA 6 (Agerpres).
Ziarul „Pravda" din 5 iunie a 

publicat răspunsul lui; N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., la între
barea unui corespondent al aces
tui ziar.

întrebare: După cum a anun
țat agenția United Press Inter
national, la 2 iunie, Hagerty, se
cretarul Casei Albe pentru pro
blemele presei, a declarat repre
zentanților presei că președintele 
S.U.A., Eisenhower, a propus la 
16 mai la Paris o întîlnire bila
terală cu N. S. Hrușciov, pri
mul ministru al Uniunii Sovie
tice, dar că Hrușciov nu a răs
puns în aceeași zi la această pro
punere și nu s-a pronunțat asu
pra ei atît timp cît conducătorii 
statelor s-au aflat la Paris.

Ce părere aveți despre această 
declarație a lui Hagerty?

Răspuns: Declarația lui Ha
gerty este o încercare de a de
natura situația reală și de a jus
tifica torpilarea anticipată de 
către guvernul Statelor Unite a 
conferinței la nivel înalt de la 
Paris.

Am mai spus zilele acestea 
unui corespondent al ziarului 
„Izvestia" că la 15 mai, în aju
nul întâlnirii preliminare a con
ducătorilor guvernelor celor pa
tru puteri, am răspuns domnului 
Macmillan, primul ministru al 
Marii Britanii, la o întrebare ca
re mi-a adresat-o, că dacă pre
ședintele Eisenhower va manifes-

Manifestațiile 
anti americane 

din Anglia se intensifică
NEW YORK 6 (Agrepfes)’
Intr-o informație apărută sub' 

tițlul „Manifestațiile antiamerica- 
ne din Anglia se intensifică", 
Middleton, corespondentul ziarului 
„New York Times" scrie că cere
rea laburistului Warby ca Mac
millan să opună rezistență „for
țelor negre" dim Statele Unite 
care caută să împiedice înțelege
rea intre Est și Vest, „simbolizea
ză starea de spirit răs- 
pîndită în prezent" în An
glia și acest lucru „poate duce 
la înrăutățirea relațiilor cu Statele 
Unite. Eșecul conferinței la ni
vel înalt, incidentul cu avionul 
„U-2” și starea de alarmă care 
a fost ordonată de ministrul de 
Război, Gates, au făcut să creas

că manifestările antiamericane în 
favoarea neutralității care mocnea 
în sînul partidului laburist".

Middleton subliniază că bazele 
militare americane sî.nt obiectivul 
principal al atacurilor antiameri-
cane.Plenara C. C. al P. C.

HELSINKI 6 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 4 iunie la Helsinki a avut 
loc o plenară a C.C. al Parti
dului Comunist din Finlanda, 
care a examinat situația politică 
internă și internațională. L. Leh- 
tinen, secretar al C.C. al P.C. 
din Finlanda, a prezentat un ra
port.

La plenară a fost discutată de 
asemenea problema formării unui 
guvern. Comitetul Central a a- 
doptat o declarație în care este 
apreciată situația politică inter
nă din Finlanda.

In declarația publicată la 5 
iunie în ziarul „Kansan Uutiset" 
se arată că în ultima vreme în 
Finlanda se înregistrează o as
cuțire a contradicțiilor economice 
și politice.

In legătură cu planurile mono
polurilor de a determina Finlan
da să adere la asociația europea
nă a comerțului liber. C.C. al 
P.C. din Finlanda subliniază că 
aceasta „ar amenința interesele 
naționale ale Finlandei, ar pro- 

ta interes față de o întîlnire în
tre el și mine, eu voi fii gata să 
mă întîlnesc cu președintele. Ei
senhower nu a avut însă o ase
menea inițiativă, deși nu mă în
doiesc că domnul Macmillan i-a 
transmis președintelui răspunsul 
meu la întrebarea menționată.

La întîlnirea preliminară din 
16 maî a conducătorilor guver
nelor celor patru puteri, în înche
ierea declarației sale, președin
tele Eisenhower a spus: „Sîntem 
gata fie să punem capătf discu
tării acestei probleme (incursiu
nea agresivă a avioanelor ame
ricane în adîncul teritoriului 
U.R.S.S. — N.R.), fîe să înceapă 
tratative bilaterale între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite, 
concomitent cu continuarea lu
crărilor acestei conferințe".^

Reproduc după stenogramă răs
punsul pe care l-am dat preșe
dintelui în ședința din 16 mai: 
„In ce privește declarația d-fuî 
Eisenhower cu privire la ținerea 
unor întîlniri bilaterale, consider 
că aceasta este o idee bună. în
tâlnirile sînt întotdeauna bune. 
Mie și dvs. ne revine aici o răs
pundere extrem de mare și noi — 
în orice caz vorbesc despre gu
vernul meu — dorim să ajungem 
la o înțelegere în vederea slăbi
rii încordării și obținerii unei re
zolvări a problemelor internațio
nale urgente. Recunosc însă că 
privesc cu scepticism această 
propunere pentru că de pe plat
forma de pe care a vorbi® pre
ședintele nu văd condiții care ar 
da posibilitatea să se ajungă la 
un acord sau la o înțelegere bi
laterală reciproc acceptabilă".

Ce se cerea din partea State
lor Unite dacă ele ar fi dorit în- 
tr-adevăr să ducă tratative cu 
noi ?

Se înțelege de Ia sine că 
S.U.A. ar fi trebuit să renunțe

----- ---------- o----------—

75 de ani de la nașterea 
lui Iakov Sverdlov

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS.

La 4 iunie oamenii muncii din 
U.R.S.S. au sărbătorit cea de a 
75-a aniversare a nașterii lui 
Iakov Sverdlov, eminent activist 
al Partidului Comunist și al sta
tului sovietic, discipol și tovarăș 
de luptă al lui Lenin.

La Muzeul de Stat al Revolu
ției din U.R.S.S. a avut loc o 
adunare a reprezentanților vieții 
politice din capitala sovietică, la 
care au participat vechi bolșevici, 
reprezentanți aî colectivelor în
treprinderilor industriale și insti
tuțiilor, oameni de știință.din Finlanda

scădere
de trai 
prejudicii dezvoltării fa-

simțitoare a nî- 
al poporului, ar

voca o
velului 
aduce 
vorabile a legăturilor economice
șl politice dintre Finlanda șî 
Uniunea Sovietică".

Datorită rezistenței hotărîte a 
oamenilor muncii, se spune în de
clarație, partidele de dreapta nu 
au reușit să-și aducă integral 
planurile la îndeplinire. De aceea, 
pentru partidele de dreapta ar fi 
avantajos să fie chiar șî o mo
dificare parțială a componenței 
guvernului spre dreapta.

Este de datoria oamenilor 
muncii — se arată în declarație 
— să-și intensifice lupta pentru 
formarea unui guvern de adevă
rată colaborare democratică care 
se va bucura de încrederea ma
jorității poporului finlandez, va 
zădărnici planurile nefaste ale 
partidelor de dreapta, va asigu
ra dezvoltarea pașnică a țării 
noastre întărind, așa cum o cer 
interesele poporulpi finlandez, 
politica de prietenie între Fin
landa șî Uniunea Sovietică.

Ia politica lor provocatoare față 
de U.R.S.S., să condamne zboru
rile avioanelor americane deasu
pra teritoriului Uniunii Sovieti
ce și să dea asigurări că aseme
nea zboruri nu se vor mai repeta. 
De cînd e lumea se obișnuiește 
că atunci cînd o țară a săvîrșit 
o greșeală și a încălcat dreptu
rile suverane ale altui stat, gu
vernul ei să prezinte scuze și să 
dea asigurări corespunzătoare. 
Acesta este un lucru elementar. 
Intrucît partea americană nu a 
declarat că S.U.A. au greșit du- 
cînd o politică de încălcare a 
suveranității Uniunii Sovietice 
convorbirile bilaterale sovieto- 
americane cu președintele Eisen
hower si-ar fi desfășurat pe o 
bază inacceptabilă pentru noi, pe 
o bază de inegalitate în drepturi.

Aceasta se referă și la decla
rația cu privire la ducerea de tra
tative bilaterale între S.U.A. și 
U.R.S.S., concomitent cu confe
rința conducătorilor guvernelor 
celor patru puteri. Este absolut 
clar că pentru aceste tratative au 
fost create intenționat condiții 
inacceptabile pentru noi, condiții 
în care guvernul S.U.A. nepre
zentând scuze și nedînd asigu
rări elementare și-a menținut po
ziția agresivă față de Uniunea 
Sovietică. De aceea noi nu am 
putut participa la asemenea tra
tative.

Relev printre altele că după 
întâlnirea preliminară de la 16 
maî a conducătorilor celor patru 
puteri, la Paris, partea america
nă nu a maî revenit asupra aces
tei probleme. Și acest lucru a 
fost caracteristic pentru poziția 
provocatoare a Statelor Unite 
care au proclamat violarea fron
tierelor Uniunii Sovietice drept 
„politica lor deliberată".

Acestea sînt faptele. Și ele vor
besc de la sine.

A fost dezvelită o. placă come
morativă pe clădirea fostei bur
se, unde se află astăzi Palatul 
pionierilor al raionului Bauman. 
In această clădire Iakov Sverdlov 
a rostit o cuvîntare la 13 sep
tembrie 1918.

La Sverdlovsk, oraș de care 
este legată activitatea revoluțio
nară a lui Sverdlov, a avut loc 
o sesiune jubiliară a Sovietului 
orășenesc de deputați ai oame
nilor muncii. La lucrările sesiu
nii a luat parte Andrei Sverdlov, 
cercetător științific la Institutul 
de marxism-leninism de pe lîngă 
G.G. al P.C.U.S., fiul Iui Iakov 
Sverdlov.

Scopul vizitei 
lui Strauss 
în S. U. A.

BONN 6 (Agerpres).
Ministrul de Război de la 

Bonn, Strauss, depune toate e- 
forturile pentru a accelera înzes
trarea forțelor armatei vest-ger- 
mane cu arme atomice și arme 
rachetă. După cum reiese din 
interviul acordat de Strauss a- 
genției D.P.A. în legătură cu a- 
propiata sa vizită în S.U.A., el 
va duce tratative asupra acestei 
probleme cu Gates, ministrul de 
Război al S.U.A. Strauss a sub
liniat că dorește o colaborare 
„foarte strînsă" cu S.U.A. „în 
toate domeniile militare" In 
S.U.A. ministrul de Război de la 
Bonn va lua cunoștință de cele 
mai noi realizări în domeniul 
tehnicii militare și, în primul 
rînd, al armelor rachetă pentru 
a folosi aceste „realizări" în sco
pul înarmării continue a Germa
niei occidentale.

I
 ÎNTREPRINDEREA

DE EXPLORĂRI

cu sediul în Lupeni ;
ANGAJEAZA 

PRIN CONCURS :
— Șef serviciu foraj cu ; 
* diploma de inginer și 7 ani ; 

în funcție de specialitate. ; 
Salariul’1950-2250.
— Inginer mecanic, chi- I 
mist, foraj cu studii co- I 
respunzătoare. Salariul : 
950-1500.

i > — Economist principal cu ; 
studii superioare economi-

T ce și stagiu în funcție 3 
ani. Salariul 1150-1350.

■ ; — Șef serviciu contabili- ; 
j tate cu studii medii și 7 

ani în funcții economice.
; Salariul 1600-1850.

;! — Maiștri sondori și me- I 
;' canici cu diplome de mais- !
; tru. Salariul 900-1350. 
r — Tehnician geolog cu 
; Școala medie tehnică geo- ;
i logie. Salariul 750-950.
j — Paznici cu forme le- ; 

gale aprobate. Salariul 500- ;
;! 600.

ANUNȚ
întreprinderea Centrala 

termoelectrică Paroșeni 
angajează :

maiștri reparații cazane 
maiștri reparații turbine 
maiștri exploatare tur

bine
maiștri exploatare ca

zane
Angajările se fac după 

susținerea concursului con
form H.C.M. 1061\1959 
care va avea loc la între
prindere in cursul lunii 
iunie a. c.

Doritorii vor depune 
cererile la secretariatul în
treprinderii.

PROGRAM DE RADIO
8 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Vreau să știu (reluare), 10,40 
Muzică corală romînească, 11,03 
Album de melodii, 11,30 Frag
mente din opera „Oberon" de 
Weber, 12,00 Antologie clasică : 
Charles Dickens, 12,15 Din mu
zica popoarelor sovietice, 13,05 
Concert de prînz, 14,17 Un bu
chet de flori, muzică ușoară, 
15,10 Din viața de concert a Ca
pitalei, 15,40 Muzică de estradă, 
16,15 Vorbește Moscova 1 16,45 
„Frate sovietic, prieten iubit", 
17,30 In slujba patriei, 18,00 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 18,40 Interpreți ro- 
mîni de muzică ușoară care au 
concertat peste hotare, 19,05 „Sub 
ale partidului flamuri (reluare), 
19,35 Cîntece inspirate din lupta 
partidului, 21,45 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 14,07 Cîntece 
din țări prietene, 15,00 Muzică 
distractivă, 15,30 Cîntece și jo
curi populare romînești, 16,50 
Curs de limba rusă. 17,00 Mu

Exploatarea 
minieră Petrila

organizează în ziua de 27 
iunie 1960 concurs pentru o- 

; cuparea următoarelor posturi 
care se declară vacante de 
la data de 1 iulie a. c.

— posturi de maiștri mi
neri ;

! — posturi de maiștri elec
tromecanici.

Cei ce doresc a se înscrie 
I la concurs vor depune actele 

Ia biroul evidența persona
li lului pînă Ia data de 25 iu- 
I nie 1960.

Informații suplimentare se 
pot obține la biroul eviden
ța personalului de la exploa
tarea minieră Petrila.

| O. C. L. Produse 
Industriale

PETROȘANI
1! ■■ J

Anunță că a pus în vin
ii zare prin magazinele sale 
•i din tot raionul Petroșani, 
|i încălțăminte cu fețe din pînză 
■i pentru bărbați, femei și 
•i copii. *

ii Sandale pentru bărbați
lei 59,00.

ii

H Sandale pentru femei
lei 35,00.

î. Sandale pentru copii 
lei 21,36.

| UȘOARE I 
|| REZISTENTE

IEFTINE I
• <

ANUNȚ
Conducătorii de întreprin

deri și instituții sînt rugați 
a trimite ia Secția Comer
cială a Sfatului popular ra
ional, gestionarii de tichete 
de combustibil cu declara
țiile ridicate spre a fi veri
ficate și clasate pe străzi.

întreprinderile și institu
țiile care nu au ridicat de
clarațiile sînt anunțate pe 
această cale că se eliberea
ză declarații pentru obține
rea tichetelor de combustibil 
pe anii 1961 —1962 numai 
pînă pe ziua de 10 iunie 
a. c. După această dată nu 
se mai eliberează declarații.

zică corală romînească. 17,30 
Sfatul medicului. 18.05 Muzică 
din opereta „Culegătorii de ste
le" de Florin Comișel, 19,30 
Concert de muzică din opere, 
20,01 Valsuri de compozitori so
vietici, 21,20 „150 de ani de la 
nașterea lui Robert Schumann".

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23.52. Pro
gramul II: 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
8 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Omul de pe planeta Pă- 
mînt; AL. SAHIA: Lumină în 
întuneric; PETRILA : Expoziția 
de la Bruxelles; ANINOASA: 
„H-8“; VULCAN : Ștrengarii; 
LUPENI : Despre Moscova și 
moscoviți; URICAN1 : La doi 
pași de graniță.


