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IN CINSTEA CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL P. M. R.
Rezultate de seamă

11 al minei Uri- 
își are fruntașii 
cu care

pentru frumoa- 
ca-

.te, ba chiar

In fiecare zi, minerii 
din Uricani înregistrea
ză însemnate realizări 
pe calea creșterii ran
damentelor în cărbune. 
Cu fiecare nouă reali
zare ei adaugă cifrelor 
vechi altele noi. Anga
jamentele sporite luate 
în cinstea Congresului 
partidului sînt realiza- 

depășite.
Printre acele brigăzi 

care și-au depășit 
gajamentul luat, au ob
ținut randamente spo
rite se 
conduse 
Victor, 
stantin, 
sie, Sorescu Gheorghe. 
Lucrînd într-un abataj 
cameră, Cîrciumaru cu 
ortacii săi a obținut un 
andament de 6,69 tone 

pe post. Cu randament 
mulț sporit față de cel 

Și 
de

an-

numără cele 
de Cîrciumaru 
Poloboc Con- 
Gaspar Dioni-

planificat lucrează 
brigăzile conduse 
Nicolae loan și Ștefan 
Nicolae din sectorul I 
al minei.

Ca și sectorul I, sec-

torul 
câni 
săi 
drește 
sele randamente pe 
re le obțin.

Iată cîteva dintre 
Brigada condusă 
Mogoș loan, care 
sporit randamentul la 
5,47 tone pe post, Rusu 
Dumitru care și-a în
trecut randamentul pla
nificat cu 0,750 tone pe 
post, Chiriac Constan
tin, cu 0,740 tone pe 
post. Pe lista fruntași
lor sectorului se află și 
brigăzile lui Năsăleanu 
Miron, Timofte Spiridon 
și altele.

In aceste 
nie minerii 
câni sînt 
obțină noi 
te succese 
randamentului, 
reducerea prețului 
cost al cărbunelui, 
tîmpinînd cs 
frumoase în 
cel de-al Ill-lea 
greș al P.M.R.

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

se mîn-

ele. 
de 

și-a

zile de iu
de la Uri- 

hotărîți să 
și importan- 
în creșterea 

pentru 
de 
în- 

rezultate 
munca lor 

Con-

Prin muncă voluntară
Orele obișnuite de 

muncă s-au sfîrșit. O 
parte dintre muncitori 
au plecat spre casele 
lor. iar șantierul Petro
șani pare pustiu.

Au plecat oare toți ? 
Nu 1 La unele blocuri 
și puncte de lucru frea
mătă încă munca. Iată 
brigada de zidari a lui 
Moga loan : zece oa
meni lucrează pe între
cute la decofrarea 
cului nr. 7 turnat 
beton de steril în 
fraje din plasă de sîr- 
mă Este vreo sarcină 
dată de conducerea șan
tierului ? 
angajament 
voluntară, 
brigăzii la 
prin muncă 
a întregului 
cinstea 
partidului

blo- 
din 
co-

Nu. este un 
de muncă 
contribuția 
construirea 

Voluntară 
bloc 7 în 

Congresului

Dar nu lucrează 
mai brigada lui Moga 
pe șantier în aceste ore 
tîrzii ale după-amiezii. 
La blocul E echipa lui 
Tudoran Ștefan montea
ză voluntar obiecte de 
instalații sanitare, Dă- 
ian loan execută insta
lații electrice, echipa 
lui Andraș Ștefan mon
tează radiatoare, 
schela blocului 3 
gada tencuitorului 
van Petru 
tencuirea 
alte părți 
stalatorului 
loan, tîmplarului Țabrea 
Nicolae, 
Kiss Alexandru și 
altora dau 
a realiza 
crări

dă zor 
fațadei, 
echipele

Sachelarie

de-al III-
Congres al P.M.R. 

rezultate de seamă, 
au încheiat luna mai 

un bilanț bogat.

Minerii sectorului de 
investiții al minei Vul
can desfășoară cu suc
ces întrecerea socialis
tă, luptă pentru a în- 
tîmpina cel 
Iea 
cu 
Ei 
cu
Planul fizic al lucrări
lor de investiții a fost 
îndeplinit în 
de 
tri 
la 
iar 
fost 
zat 
Ia 
mineri condusă de 
Ștefan a obținut 
mai frumos rezultat pe

proporție
106,6 la sută la me- 
fizici și 105 la sută 
metri cubi excavați, 

planul valoric a 
de asemenea reali- 

în proporție de 
sută. Brigada

110 
de 

Pali 
cel

și-a depășit 
plan

m. c.
care

peste

cu a- 
cu un 
depă- 
10 la

sector. Ea 
sarcina de 
proape 100 
randament 
șește cu
sută pe cel planificat. 
Brigada lui Dan Con
stantin lucrînd la lăr
girea și betonarea unei 
galerii la Valea Arsu
lui a obținut o depășire 
a planului de peste 8 
la sută, iar randamen
tul obținut întrece pe 
cel planificat cu 0,230 
m.c./post. Brigăzi care 
și-au îndeplinit cu cin
ste sarcinile de produc
ție sînt și cele conduse 
de Vass .Martin, Flă- 
mînzeanu Nicolae, Șau- 
lea Constantin și 
nașcu loan.

Io-

O

PDIVJND GDAFICUL

Vizita conducătorilor partidului 
și statului

In ziua de 5 iunie, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Alexandru Moghioroș au 
făcut o vizită în orașul Galați.

Conducătorii partidului și sta
tului, însoțiți de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Siste
matizare, de proiectanți și alți 
specialiști, a<u fost întîmpinați 
de tov. Anton Stoianovici, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Galați al P.M.R., și de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de pairtid și de stat.

A fost stabilit amplasamentul 
noului centru siderurgic a cărui 
construcție este prevăzută în

C O M U

la Galafl
proiectul de Directive ale Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. pen- 
tru pianul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1960— 
1965 și pentru programul econo
mic de perspectivă.

In aceeași zi conducătorii de 
partid și de stat au vizitat șan
tierul naval, construcții de locu
ințe și au examinat planul de 
sistematizare și dezvoltare a o- 
rașului în legătură cu construi
rea locuințelor pentru construc
torii și muncitorii noului combi
nat siderurgic.

A fost vizitat de asemenea o- 
rașut Brăila.

Peste tot oamenii muncii au 
făcut oaspeților 
duroasă.

O---------i-
N I C A T

o primire căl- 
(Agerpres)

Re
luat

Consiliul de Miniștri al 
publicii Populare Romîne a 
cunoștință de mesajul din 2 iu
nie al președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și a examinat noile 
propuneri ale guvernului sovie
tic referitoare la prevederile 
fundamentale ale Tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală.

Considerînd că aceste preve
deri reprezintă un program rea
list pentru rezolvarea problemei

dezarmării generale și totale, 
sub un control internațional e- 
ficace în conformitate cu rezolu
ția adoptată în unanimitate 
20 noiembrie 1959 
narea Generală a 
siliul de Miniștri 
mîne a hotărît să 
gul său sprijin noilor propuneri! 
ale guvernului U.R.S.S. și a dat i 
-instrucțiuni corespunzătoare de
legației romîne la Comitetul ce
lor zece state pentru dezarmare.

:---------

la 
de către Adu- 
O.N.U., Con- 
al R. P. Ro- 
acorde între-

A

In sprijinul
Sectoarele productive de la 

miqa Lupeni întîmpină cu rezul
tate frumoase cel de-al IH-lea 
Congres al partidului. In urma 
dezbaterii proiectului de Direc
tive, minerii din Lupeni au por
nit cu și mai multă hotărîre pe 
calea 
muncii, 
port îi 
țiune.

La îndemnul membrilor 
partid, colectivul sectorului 
transport a efectuat 300 ore mun
că voluntară în scopul asigură
rii abatajelor cu vagonete goa
le. In această acțiune s-au des
cărcat la halda-Jiu 282 vagonete 
cu steril. Printre tovarășii care

de 
de

creșterii productivității 
iar sectorul VIII trans- 
sprijină în această ac-

Căminul de zi va fi mai

produefiei
s-au remarcat în acțiunea vo
luntară de descărcare a vagone- 
telor se numără 
Bucur Gheorghe, 
Butnăriuc Mihai, 
Ioan, 
reanu 
Ioan, 
alții.

Colectivul sectorului de trans
port va mai efectua munci vo
luntare pentru a veni în ajuto
rul minerilor, 
poată traduce 
mentele luate 
de-al Ill-lea 
dului.

Cîta Silviu, 
Rădoi loan, 
Mătăsăreanu 

Halmaciu loan, Mătăsă- 
Ilie, Ciulea Carol, Medrea 
Ungar Martin și mulți

aceștia să-și 
angaja- 

cinstea celui

ca
’n fante 
în
Congres B.a^c

I. PREDOȘAN
corespondent

frumos

dulgherului 
ale 

zor pentru 
diferite lu-

SEMIANU
corespondent

V.

La sectorul XI al minei Petrila brigada con
dusă de Boteanu Nicolae este cunoscută drept 
una din brigăzile bune ale sectorului. Datorită 
calității muncii executate cît și importantelor e- 
conomii pe care le obține prin recuperarea de 
material, brigada este fruntașă în întrecerea so
cialistă. IN CLIȘEU: Minerii Kulcsar Iosif, șef 
de schimb în brigadă, Rotunda Fănică și Mâncău 
Corneliu urmăresc pe graficul întrecerii rezulta
tele obținute de ei. Sînt fericiți pentru că cifrele 
înscrise pe grafic arată strădaniile lor de a în- 
tîmpina cel de al 111-lea Congres al partidului 
cu realizări din ce în ce mai frumoase în muncă.

purtîindu-și de 
multă încredere 
unde copiii se 

sub supraveghe-
a educatoarelor. In

In fiecare dimineață spre că
minul de zi din Lupeni se îndreap
tă multe mame 
mîn.ă copiii. Cu 
ele îi lasă aici, 
pot juca în voie 
rea atentă
acest timp mamele pot lucra fără 
grijă la locurile de muncă. Cu pri
lejul zilei de 1 Iunie, e misia d' 
femei de la Filatura Lupeni a 
hetărît ca prin muncă voluntară 
să contribuie la Înfrumusețarea

ț
♦

Angajamentele prind viață
In cursul lunii aprilie ac. bi

roul organizației U.T.M. din sec
torul IV al minei Petrila a con- 

■ vocat o adunare generală U.T.M. 
la care au participat și ceilalți 
tineri din sector. Pe ordinea de 
zi a adunării figura un singu- 
punct: cu ce întimpină tinerii din 
sector cel de-al Ill-lea Congres 
al P.M.R.

Deschizind adunarea, secreta
rul organizației U.T.M. din sec
tor, Bodenlosz loan s-a adresat 

; tinerilor:
~ Nu peste mult timp in viața 

poporului nostru va avea loc un 
eveniment de mare însemnătate: 
cel de-al llî-lea Congres al par
tidului. După ce a vorbit despre 
însemnătatea Congresului, secre
tarul a continuat.

— Fiecare om 
tinar sau virstnic, 
eforturile pentru
bine, mai cu spor, pentru a cinsti 
acest măreț eveniment cu reali
zări de seamă. Să discutăm deci 
și noi felul cum vom cinsti Con
gresul partidului. Iată scopul a- 
dunării noastre.

Au cerut cuvintul. numeroși ti-

al muncii, fie 
își intensifică 
a munci mai

neri. Printre cei care au vorbit 
au fost și Munteanu Constantin 
și Gaia Grigore, responsabili de 
brigăzi de tineret. Blaga Nicolae. 
șef de schimb într-o brigadă de 
tineret și Bulz Nicolae, coman
dantul brigăzii utemiste de mun
că patriotică din . sector precum 
șt alți tineri, mineri și tehnicieni.

Printre tinerii care și-au luat 
angajamente a fost și utemistul 
Dobrătescu loan, șef de schimb 
în brigada de tineret condusă de 
comunistul Bartha Frăncisc.

...Nu de multă vreme brigada 
de tineret condusă de comunistul 
Bartha Frăncisc a început abate
rea unui nou frontal în stratul 3. 
La deschiderea frontalului. Bartha 
și-a adunat toți ortacii și s-a sfă
tuit cu ei •

— In frontal, băieți, putem 
face minuni, atît ta randamente 
cît și la economii de materiale 
Se cere doar organizare, muncă 
făcută cu cap.

Una din problemele mu’t discu
tate a fost realizarea de economii 
prin reducerea consumului de ma
terial lemnos și exploziv. S-au 
sfătuit, au cintărit toate posibili1-

tățile și apoi au definitivat solu
ția.

— Consumul de temn se poate 
reduce prin refolosUea lemnului 
vechi. Dar de unde atlta lemn 
vechi? Să-l căutăm! Și căutările 
au fost rodnice. Au întreprins ac
țiuni voluntare si au adunat lem
nul vechi, lăsat în părăsire, prin 
galeriile sectorului. Tinerii mi
neri Ene Ioan, Santha Arpad și 
lancu loan au fost în fruntea a- 
cestei acțiuni. Lemnul adunat de 
prin galerii e folosit la construi
rea de stive, iar cel care cores
punde — e folosit chiar la arma
re. Acum băieții lui Bartha refo- 
losesc aproape zilnic cite ?G de 
bucăți de lemn.

A fost analizată și posibilita
tea reducerii consumului de explo
ziv, mai ales a numărului de cap
se. Se încarcă mai mult exploziv 
într-o gaură de pușcare, dar se 
pușcă cu 20 mai puține găuri. 
Deci la o pușcare, 20 de capse eco
nomisite ! Socotind că o capsă 
costă mai mult de 3 tei. economia 
realizată într-o lună pe această 
cale e destul de mare. însemnate 
rezultate a obținut brigada si în

sporirea randamentelor care 
luna aprilie a crescut cu mai bine 
de o tonă pe post. Cel mai im
portant succes al brigăzii este însă 
reducerea prețului de cost pe to
na de cărbune cu mai bine de 2 
lei în cursul ultimelor două luni.

întrecerea pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate in cinstea 
Congresului partidului se desfă
șoară în toate brigăzile, la toate 
locurile de muncă ale sectorului. 
La fiecare înaintare, în flecare 
abata; se lucrează cu elan. In sec
torul IV al minei Petrila. din cele 
5 brigăzi de tineret existente, 
toate înregistrează succese. Brigă
zile lui Munteanu Constantin, 
Gaia Grigore, Karda Emeric ob
țin zilnic randamente mal mari 
de cît cele planificate cu cite 0,50- 
1 tonă pe post, reduc prețul de 
cost, realizează economii.

In urma dezbaterii proiectului 
de Directive ale celui de-al JII-lea 
Congres al P.M.R. întrecerea a 
luat un nou avînt. In inima fie
cărui tînăr miner arde dorința de 
a contribui din plin la făurirea 
vieții noi, sub conducerea înțe
leaptă a partidului.

I. DUBEK

căminului. In 
rile făcute la 
femei de la filatură a confecțio
nat prin acțiuni voluntare unifor
me pentru micii locuitori ai că
minului.

afară de amenajă- 
cămin, comisia de

EXEMPLU IU 11111(1 !
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Tinerii mineri din Aninoasa 
participă cu entuziasm la în- * 
trecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea celui de-al 
JII-lea Congres a! P.M.R. Ur- 
mînd exemplul comuniștilor ei 
iau parte activă la lupta pen
tru sporirea i 
îmbunătățirea 
nelui și reducerea consumuri
lor specifice de materiale.

Candidatul de partid Par- 
pală Dumitru, secretarul or
ganizației U.T.M. din sectorul 
III al minei este un activ mo
bilizator. al tinerilor la obți
nerea de succese din ce în ce 
mai mari.
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randamentelor, i 
calității cărbu-
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Și în vacanță 
părinții trebuie să fie 

alături de școală 
Pentru 'ca In apropiata vacan

ță de vară, copia să beneficieze 
de o odihnă instructiv—educati
vă, este necesar ca legătura din
tre școală și familie să se men
țină ca și în timpul anului școlar. 
Acțiunile organizate de conduce
rile școlilor, de organizațiile de. 
U.T.M. și pionieri pe timpul va-, 
canței, trebuie cunoscute de pă-‘. 
rinți pentru o bună coordonare a\ 
lor cu acțiunile organizate penii u\ 
copii in familie de către părinți.

Este necesar întocmirea unui 
program zilnic pentru copii și 
urmărirea felului în care este 
respectat. Din acest program nu j 
trebuie să lipsească activități a- 
semănătoare cu cele ale copilului I 
în timpul școlii.

Programul trebuie să cuprindă i 
respectarea cu strictețe a unor ore I 
fixe pentru mese și odihnă, apro
piate de cele din timpul 'inului 
școlar. Copilul are nevoie in va
canță de excursii, practicarea spor
tului, vizionări de filme și citirea 
unor cărți interesante și instruc
tive. Din program nu trebuie să 
lipsească unele mici obligații (le 
gospodar ne care copilul trebuie 
să le îndeplinească zilnic.

— ...■ ■ 1

In aceste zile, elevii claselor a Vil-a din toate școlile, tră
iesc emoțiile primelor examene. Pentru ca rezultatele lor să fie 
cît mai bune, pregătirea, începută cu mult timp în urmă, conti
nuă și în prezent, lată de pildă în clișeul alăturat pe tovarășa 
profesoară Panfilie Maria, discutând cu un grup de elevi din 
clasa a Vll-a a Școlii de 7 ani nr. 1 din Petroșani, despre u- 
nele probleme de istorie, obiect la care ei' vor susține în curînd 
examen.

CU GÎNDUL
Alături de toți oamenii muncii 

din tara nbastră, cadrele didac
tice, elevii Grupului școlar mi
nier din Petroșani au luat cu
noștință cu multă bucurie de 
proiectul de Directive ale celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
In cadrul unei ședințe prevede
rile proiectului de Directive au 
fost dezbătute cu însuflețire.

Luînd cuvîntul în cadrul șe
dinței, elevul maistru Gavrilescu 
Gheorghe a arătat importanta 
prevederilor ca extracția totală 
de cărbune să crească la 11,5— 
12,5 milioane tone în 1965, de 
1,4—1,6 ori mai mult decît în 
1959 și rolul ce revine viitorilor 
muncitori și maiștri în îndepli
nirea acestor sarcini.

Cu cuvinte simple, ucenicul de 
anul I Petruș Alexandru referin- 
du-se la problema învățămîntu- 
lui, a arătat că în anii 1960— 
1965 conform prevederilor pro
iectului de Directive se vor pre
găti în școli profesionale și teh
nice și vor intra în producție 
noî cadre de muncitori calificați 
în număr de circa 260.000. In 
continuare a arătat că este mîn- 
dru că se va număra printre ei 
și că va depune toate efortu
rile spre a deveni un muncitor

LA VIITOR
cu o înaltă calificare profesio
nală.

Ucenicul de azi. muncitor ca
lificat de mîine, utemistul Pe
truș Alexandru în încheiere a 
chemat la întrecere pe toți elevii 
școlii pentru obținerea de rezul
tate cît mai bune la învățătură 
și practică.

Sarcina principală a școlii 
noastre este aceea că absolven
ții, muncitori calificați sau maiș
tri, să fie de un folos real în 
producție, stăpîni pe meserie și 
cu inițiativă.

Acest lucru îl vom putea rea
liza prin intensificarea muncii 
educative a elevilor, prin parti
ciparea și organizarea de me
ditații dirijate, prin ridicarea 
nivelului disciplinar.

Cadrelor didactice le revine 
sarcina de a prezenta lecțiile 
la un nivel corespunzător cău- 
tînd ca zi de zi prin noi metode să 
facă pe elevi să-și dea seama 
de rolul lor de viitori muncitori 
calificați în industria noastră 
carboniferă. Va trebui să ne or
ganizăm și mai bine pentru a 
face fața sarcinilor mereu cres- 
cînde, deoarece în 1965 numă
rul de elevi ai școlii se va du
bla. ajungînd la 700.

Vom munci cu elan fiind con
vinși că în felul acesta Grupul; 
școlar minier din Petroșani va 
contribui direct la realizarea 
cifrei de muncitori calificați pre
văzute în proiectul de Directive 
ale celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R.

MARTIN B1RO
^director al Grupului școlar minier 

Petroșani

O preocupare de seamă a Șco
lii de 7 ani din Aninoasa este în 
prezent organizarea cît mai plă
cută a vacanței de vară a elevi
lor precum și a activităților so- 
cial-utile. Elevii merituoși la în
vățătură vor fi trimiși în tabere 
la Sarmizegetusa, Voevod și la 
mare.

De asemenea, deși anul școlar 
abia a luat sfîrșit, încc^ de pe a- 
cum conducerea școlii a trecut 
la luarea unor măsuri pentru asi
gurarea deschiderii în bune con
dițiuni a noului an școlar de in- 
vățămint.

Astfel, intre 10 și 16 iunie 
1960 se va face recensămlntul e-

in cadrul activității social-c ulturale, elevii Școlii de 4 ani 
din Maleia, efectuează în prezent, pe baza unui program bine 
întocmit, vizite prin orașele, întreprinderile și instituțiile raio
nului. Clișeul de sus înfățișează un grup de elevi ai acestei școli 
vizitând cinematograful „7 Noiembrie11 din orașul Petroșani.

-----------------O-----------------
La Aninoasa

Cadrele didactice au încheiat 
cu rezultate bune învățămîntul politic

însușirea învățăturii marxlst- 
leniniste este pentru fiecare ori; 
al muncii o necesitate izvorînd 
din însăși viața noastră, al cărei 
țel este construirea socialismului.

în anul II al învățămîntului po
litic al cadrelor didactice de la 
Aninoasa au fost înscriși un nu
măr de 22 cursanți, cadre didac
tice de la școlile din Aninoasa și 
Iscroni.

La seminarii au participat ma
joritatea tovarășilor dovedindu-se 
a fi nine pregătiți. Printre aceș-

A T 0 R H
levilor pe teren, iar în continuare 
se va veghea asupra pregătirii te
meinice a examenelor de corigen
tă.

Se va definitiva aprovizionarea 
cu combustibil, iar prin comite
tul de părinți se vor repara și 
confecționa diferite materiale di
dactice și mobilier neceSw bunei 
funcționări a școlii.

Cu sprijinul Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al co
munei Aninoasa se va completa 
mobilierul școlii cu 60 bănci, 8 
dulapuri, mese de birou și altele.

I. SIMO
■r ■* corespondent 

tia se numără tov. Pintea Evan
gelina, Jurca Silvia, Sichitiu 
Ileana, Șimo Toslf, Șortan Ma
ria, Mladinov Ilie și alții. Din cei 
20 de tovarăși care s-au orezen'.at 
la examen, 11 au primit califica 
tivul „foarte bine11,' 7 calificativul 
„bine11 și 2 calificativul „sufi
cient11

Un mare ajutor în buna des
fășurare a învățămîntului ne-a 
dat cabinetul raional de partid 
pentru pregătirea propagandistu
lui și a temelor predate.

In privința aplicării în practi
că a învățăturii marxist-leniniste, 
tovarășii profesori, învățători și 
educatori au avut rezultate mai 
bune decît anul trecut la clase și 
în activitatea extrașcolară.

In centrul atenției noastre, atât 
la discuțiile recapitulative cît și 
la examen a stat proiectul de Di
rective ale celui de-al ITT-lea 
Congre- al P.M.R Cadrele di
dactice din cercul de învățămînt 
politic din Aninoasa, studiind lu
minosul program de dezvoltare a 
economiei țării noastre în urmă
torii șase ani, au înțeles și mai 
bine sarcina de mare răspundere 
care le revine de a da țări; elevi 
cît mai bine pregătiți.

P. BARTHA 
corespondent

Organizarea și desfășurarea activităților practice 
ale elevilor din școlile de cultură generală

In lumina Directivelor celui 
de-al IT-lea Congres al P.M.R., 
an de an, cadrele didactice au 
depus eforturi susținute pentru 
realizarea legăturii dintre școală 
și producție, obținîndu-se succe
se importante în îmbunătățirea 
conținutului învățămîntului și e- 
ducarea comunistă a tineretului. 
O contribuție prețioasă în reali
zarea acestei sarcini a adus-o 
practica desfășurată cu elevii în 
atelierele școlare, în întreprinderi 
industriale, pe diverse șantiere 
de construcții și în agricultură.

Experiența ultimilor ani cu pri
vire la organizarea activităților 
practice de sfîrșit de an școlar cu 
elevii din învățămîntul general, a 
arătat că aceste activități aduc o 
mare contribuție la legarea cu
noștințelor teoretice de viață, de 
practică, la educarea tineretului 
școlar în spiritul dragostei față 
de munca productivă.

In cadrul acestor activități, ele
vii școlilor de 7 ani și medii au 
luat contact cu procesele de pro
ducție din .industrie, și-au îmbo
gățit cunoștințele cu elemente noi 
legate de tehnică și și-au format 
anumite deprinderi practice în
mînuirea uneltelor, sculelor și
mașinilor întîlnite la locul de
practică. - -

Intrînd în legătură cu munci
torii, elevii au făcut cunoștință 
cu munca organizată, cu disci
plina de producție, cu grija pe 
care o acordă muncitorii econo
miilor de materiale, păstrării și 

îngrijirii utilajelor și cu lupta lor 
pentru ridicarea continuă a pro
ducției și productivității muncii, 
toate acestea influențînd pozitiv 
pregătirea și educarea elevilor.

Cu toate că în organizarea și 
desfășurarea activităților practi
ce din anii trecuți s-au obținut 
rezultate pozitive, au avui loc și 
unele deficiențe.

Astfel, datorită nerepartizării 
în, bune condițiuni a elevilor din 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, ei n-au 
fost cuprinși în întregime pentru 
efectuarea practicii în diferite în
treprinderi, din care cauză unele 
școli nu și-au dus elevii în între
prinderi pentru practică sau au 
creat unele greutăți în desfășu
rarea procesului de producție din 
întreprinderile respective.

Au fost școli care au folosit 
cele două săptămîni (repartizate 
prin structura anului școlar pen
tru practică) exclusiv pentru ex
cursii sau diverse activități cul
tural sportive, motivînd că nu au 
putut asigura pentru elevi locuri 
în întreprinderi. In, alte cazuri ac

tivitatea practică a fost organiza
tă formal și de multe ori elevii 
au fost aduși la școală în mod 
neorganizat, fără ca cineva să 
se ocupe de îndrumarea lor. Acest 
lucru s-a întâmplat mai ales la 
clasele II—IV.

In vederea desfășurării în mai 
bune condițiuni a activități practice 
în acest an, Secția învățămînt și 
cultură, împreună cu direcțiunile 
școlilor au luat o serie de măsuri 
pentru buna organizare a acestor 
activități.

Cu elevii claselor I—IV se vor 
organiza în perioada 6—11 iunie, 
activități social-utile și recreative 
potrivit vîrstei lor. Astfel, elevii 

vor participa la îngrijirea monu
mentelor istorice și ale naturii din 
localități, la îngrijirea parcurilor 
și pomilor, la îngrijirea curților 
școlilor și înfrumusețarea lor cu 
ronduri de flori, la completarea 
colecțiilor școlare și la îngrijirea 
colțului viu, la excursii în împre
jurimile localităților, culegerea de 
plante medicinale, colectarea de 
fier vechi.

In această privință direcțiuni
le școlilor de 4 ani din Lupeni, 
Jieț, Iscroni, școlilor de 7 ani din 
Vulcan. Petrila, Lupeni, Petroșani 
nr. 1 și nr. 2, au întocmit planuri 
de acțiune pe baza cărora elevii 

își vor desfășura aceste activități.
Cu elevii din clasele V—VIII 

se va organiza în perioada 13-25 
iunie practica social-productivă în 
atelierele școlilor profesionale sub 
conducerea maiștrilor-instructori 
și a diriginților.

In cadrul lucrărilor practice 
de atelier, elevii vor executa ope
rații complexe de tîmplărie și lă- 
cătușerie.

Pentru buna desfășurare a a- 
cestor activități practice s-au în
tocmit planuri de muncă în pri
vință lucrărilor ce se vor efectua 
de elevi în acest interval. Astfel, 
în școlile de 7 ani din Lupani, 
Vulcan, Petrila, Petroșani, Ani
noasa se vor executa compase mari 
pentru tablă din lemn, echere 
pentru demonstrații la tablă, ra
portoare pentru geometrie, rigle 
mari, figuri geometrice, măsuri 
de capacitate din tablă, pîlnii. 
corpuri geometrice din sîrmă ba
lot și tablă.

Elevii din clasele IX—X de la 
școlile medii Petroșani și Lupeni, 
vor desfășura activitățile practice 
social-productive in intervalul 13- 
25 iunie în întreprinderile indus
triale din raionul nostru. Școala 
medie mixtă Lonea își va desfă
șura această activitate în atelie
rele de strungărie și de forjat de 
la mina Jieț și în atelierele de lă- 
cătușerie și electric de la mina 
Cimpa. Școala medie Petroșani 

își va desfășura activitatea în a- 
telierele U.R.U.M.P, și ale între

prinderii de industrie locală „6 
August11 Petroșani, iar Școala me
die mixtă din Lupeni, în atelierele 
minei Lupeni și ale Filaturii Lu
peni. Aceste activități se vor des
fășura la locurile de muncă di
rect în producție alături de cei 
mai buni muncitori.

In perioada premergătoare prac
ticii în producție, diriginții vor 
organiza consfătuiri cu părinții 
elevilor pentru a le explica im. 
portanta acestor activități, felul 
cum va fi organizată practica și 
necesitatea sprijinirii ei. Se va 
cere părinților să asigure elevi, 
lor îmbrăcămintea pentru lucru 
ca aceștia să-și poată desfășura 
activitatea în bune condițiuni.

După prezentarea la locul de 
muncă, elevilor li se va face cu
noscut specificul muncii și sarci- 
nile pe care ei le vor îndeplini în 
timpul practicii, li se va face ins
tructajul privind protecția muncii 
și tehnica securității muncii la 
locul respectiv de producție.

Organizînd astfel munca prac
tic—utilă a elevilor, există certi
tudinea că în acest an se vor ob
ține rezultate frumoase, îndepli
nind în acest fel prevederile din 
proiectul de Directive ale celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
de a lega mai mult școala da 
practică.

TIBERIU COL1BAN 
inspector — Secția de învățămînt 

și cultură



PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL III-LEA
AL P. H R. IN DEZBATEREA OAMENILOR MUNCII

Toate rezervele în scopul realizării noilor sarcini
Dezbaterea proiectului de Di

rective ale celui de-al III-lea Con
gres de către colectivele sectoare
lor IV și V de la mina Lonea a 
constituit un prilej de analiză a- 
mănunțită a posibilităților de re
ducere a prețului de cost ai căr
bunelui, de îndeplinire a 'arcinilor 
sporite puse de planul de 6 ani. 
Majoritatea participanților au vor
bit despre experiența lor în ai o 
tată, despre unele măsuri practice 
de care depinde extragerea unei 
producții de calitate, realizarea 
de economii, îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea în 
cinstea Congresului partidului.

Bilanțul de pînă acum arată că 
angajamentul luat de colectivul 
minei Lonea în cinstea Congre
sului se îndeplinește zi de zi. 
Harnicii mineri loneni au extras 
15.000 tone cărbune peste plan, 
au obținut 837.000 iei economii, 
reducînd astfel simțitor prețul de 
cost pe tona de cărbune extra
să.

Succesele obținute dovedesc ac
tivitatea creatoare a minerilor 
care la îndemnul comuniștilor 
muncesc cu perseverență pentru a 
da viață sarcinilor trasate de par
tid pe drumul construirii unei 
vieți fericite.

— înflorirea continuă a eco
nomiei naționale, avîntul neîn
trerupt al producției socialiste, 
constituie baza sigură a ridică
rii nivelului de trai al poporului 
nostru — a arătat în cuvîntul sau 
minerul fruntaș Miclea Pamfll

din sectorul IV al minei. Dezvol
tarea economiei naționale în pro
porțiile prevăzute în proiectul de 
Directive, va avea drept rezultat 
creșterea venitului național de 
1,7—1,8 ori în 1965 față de ni
velul anului 1959 Salariul mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor va crește cu circa 
40—50 la sută față de nivelul rea
lizat în a doua jumătate a anului 
Î959,

După cum se arată în proiectul 
de Directive, industria cărbunelui 
va cunoaște o dezvoltare uriașă. 
Producția ei va spori la 11,5— 
12,5 milioane tone în 1965.

Traducînd în viață aceste pre
vederi, noi minerii, trebuie să ne 
sporim eforturile pentru a teduce- 
slmțitor prețul de cost al cărbu
nelui. Trebuie să micșorăm per 
manent consumul specific de ma- 
teriale, să luptăm pentru crește
rea randamentelor în abataje, să 

îmbunătățim continuu calitatea 
cărbunelui.

— Realizările 
constituie pentru 
lui V un imbold 
spus brigadierul 
Lemnul de mină trebuie să fie fo
losit mai judicios, să muncim mai 
economic, să dăm dovadă de mai 
multă inițiativă și spirit gospo
dăresc la locurile de muncă, să 
contribuim la reducerea pierderi
lor de timp, să folosim toate mij
loacele care ne stau la înde mină

— Succesele obținute de către

de Dină acum 
minerii sectoru- 
în muncă — a 
Toacă Ștefan.

oamenii muncii din țara noastră 
de la cel de-al Il-lea Congres al 
P.M.R., confirmă pe deplin juste
țea politicii partidului nostru ba
zată pe aplicarea cu consecvență 
a învățături; marxistleniniste, 
care arată că singura cale <!<=* 
construire a socialismului este 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele — a spus tovarășul Un- 
gureanu loan, inginerul șef al 
minei Lonea. In viitorii șase ani 
exploatarea noastră își va spori 
simțitor capacitatea de producție. 
Se vor deschide noi zăcăminte de 
cărbune în blocurile 10, 11 de la 
mina II, la mina IV etc. In anii 
ce urmează productivitatea muncii 
va trebuie să crească în industria 
cărbunelui cu circa 40 la sută. 
Pentru înfăptuirea aceste pre
vederi va trebui să introducem 
pe scară largă armarea metalică 
în abatajele frontale, să creăm 
brigăzi omogene, să sporim con
tinuu viteza de avansare și să 
depunem tot efortul ca produc
ția dată de mina noastră să fie 
de calitate și la un preț de cost 
cit mal redus.

La dezbaterea proiectului de 
Directive au mai luat cuvîntul 
tovarășii Dragam Liviu, Marian 
Dominic, Vraciu Loghin, ing. Ma
rian Nicolae, lancu Nicolae și 
alții, care s-au angajat să mun
cească cu forțe sporite pentru con. 
tinua creștere a producției de 
cărbune .și în același timp pentru 
reducerea prețului de cost al pro
ducției.

Dezbaterea proiectului de Directive Congresului al
III-lea a constituit pentru brigăzile de mineri de la Uri- 
cani prilej de a-și înnoi angajamentele de întrecere. Mem
brii brigăzii conduse de Chiriac Constantin de la sectorul 
11 al minei au hotărît să dea, pe baza creșterii randamentului, 
încă 50 tone de cărbune peste sarcinile de plan, în afara 
celor 152 tone cărbune extrase pînă acum.

IN CLIȘEU: Isoir Ștefan, Decebal Constantin, Cimpo- 
iescu Constantin și Enache Haralambie, mineri din brigada 
lui Chiriac Constantin^ urmărind din ziar dezbaterile ce au 
loc pe marginea Directivelor la exploatările miniere din 
Valea Jiului.

ANGAJAMENTE SPORITE

Minerii Lupeniului sînt hotărîți să îndeplinească 
cu cinste sarcinile elaborate de partid

La mina Lupeni continuă să 
aibă loc însuflețite adunări pe 
sectoare ale minerilor, muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
pentru dezbaterea proiectului de 
Directive ale Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. In ultimele 
zile au avu* loc adunări de dez
bateri în 
si. IV A, 
.. altele, 
muncitori 
ceasta 
feră au participat cu însuflețire 
la dezbaterea proiectului de Di
rective.

Dezbaterile care au avut loc, 
au oglindit cu putere hotărîrea 
minerilor din Lupeni pentru înde
plinirea sarcinilor care le revin 
din planul de 6 ani. Principala 
sarcină pe care proiectul de Di
rective o pune în fața industriei 
carbonifere, este realizarea în 
1965 a unei extracții de cel pu
țin 6 milioane tone cărbune 
cocsificabil. Reducerea consumu
lui de lemn la 35 m.c. pe mia 
de tone în 1965, creșterea pro
ductivității muncii cu 40 la 
sută, extragerea unei producții 
de calitate, micșorarea prețu
lui de cost — iată principalele 
probleme asupra cărora partici- 
panții la dezbateri și-au îndrep
tat în primul rînd atenția. Dezba
terile au oglindit hotărîrea colec
tivului minei Lupeni de a înfăptui 
cu cinste angajamentele privind 
realizarea de economii, îmbună
tățirea calității cărbunelui, re
ducerea consumurilor specifice 
luate în întrecerea ce se desfă
șoară în întîmpinarea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Brigadierul comunist
Andrei din sectorul 11 al ____
Lupeni s-a oprit asupra sarci
nii puse de proiectul de 
tive privind reducerea consumu
lui de lemn de mină. El a ară
tat că cele mai mari frontale 
din sectorul II sînt armate în 
fier și brigăzile lucrează cu ran
dament sporit. A relevat că în 
sector și în întreaga mină exis
tă și alte locuri de muncă unde 
se poate trece de îndată la ar
marea în fier. Tov. Nagy a 
subliniat în cuvîntul său nece
sitatea ca paralel cu extinderea 
susținerii lucrărilor miniere în 
fier și alți înlocuitori ai lemnu
lui, cadrele tehnice de la mină, 
de la combinatul carbonifer,

sectoarele 1 B, II, III 
IV B, V aeraj, V sud 
Peste 4000 de mineri, 
și tehnicieni de la a- 
exploatare carboni-

meta- 
consu- 
a vor- 
Gligor

Nagy 
minei

Direc-

precum și de la Uzina de utilaj 
minier Petroșani și atelierele de 
prefabricate să ia măsuri concrete 
de îmbunătățire a calității armă
turilor metalice și a prefabrica
telor din beton, spre a se asi
gura acestor armături o rezis
tență superioară. Despre necesi
tatea luării de măsuri operative 
pentru extinderea armării 
lice în vederea reducerii 
mului de material lemnos 
bit de asemenea minerul 
loan din sectorul V sud.

Numeroși participanți la adu
nări s-au ocupat în cuvîntul lor 
de modul în care trebuie mun
cit pentru a se asigura pentru 
bateriile de la Hunedoara un 
cărbune cocsificabil de bună ca
litate. Minerul șef de brigadă 
Ghioancă Sabin a arătat că la 
lupta pentru calitatea cărbune
lui trebuie atrași alături de mi
neri toți maiștrii, artificierii, 
toți cei care lucrează în subte
ran. El s-a angajat ca în cin
stea Congresului partidului să 
dea peste plan 1000 tone de căr
bune cocsificabil de bună calitate.

Mai mulți ingineri, între care 
tov. Iliescu Gheorghe, inginerul 
șef adjunct al minei, Nuță Ste- 
lian au arătat că asigurarea con
dițiilor pentru îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere pe 
care proiectul de Directive le 
trasează industriei carbonifere, 
pune în fața cadrelor tehnice o- 
bligația de a contribui la rezol
varea practică a problemelor le
gate de extinderea mecani
zării, de a găsi cele mai e- 
ficiente căi pentru a se asigura 
creșterea productivității muncii, 
în perioada planului de șase ani, 
cu cel puțin 40 la sută. S-a 
subliniat de asemenea necesita
tea ca tehnicienii și inginerii să 
contribuie mai activ la ridica
rea nivelului de calificare al mi
nerilor, deoarece îmbunătățirea 
calificării constituie una din 
principalele condiții în vederea 
sporirii productivității muncii și 
folosirea resurselor de econo

mii, de reducere a prețului- de cost.
Maistrul electrician Cîta NIco- 

lae, membru în biroul organiza
ției de bază din sectorul IX, a 
subliniat că este necesar ca mun
citorii părții electromecanice să 
asigure buna funcționare a tu
turor mașinilor și instalațiilor 
subterane si de la sunrafntă

deoarece în condițiile minei Lu- 
peni — mină puternic mecani
zată — succesul luptei pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice 
depinde într-o mare măsură de 
buna funcționare a instalațiilor 
mecanice.

In adunările 
proiectului de 
participanți la 
primat voința 
înainte de termen angajamentele 
de întrecere luate în întîmpina- 
rea celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R., Șefii de brigăzi Sti- 
flic loan, Lukacs Andrei, Săl- 
ceanu Petru și alții, au arătat 
că minerii din brigăzile pe care 
le conduc, sînt hotărîți ca pînă 
la 20 iunie, ziua deschiderii 
lucrărilor Congresului, să înde
plinească sarcinile 
plan. Miile de 
niului muncesc 
a-și arăta prin 
tul lor ferm

de dezbatere a 
Directive multi 

discuții și-au ex- 
de a îndeplini

lunare de 
mineri ai Lupe- 
cu rîvnă pentru 
fapte atașamen- 
fată de politica 

partidului, hotărîrea 
cu toate eforturile 
făptuirea cu succes 
ce le revin în opera 
re a socialismului.

de a lupta 
pentru în- 
a sarcinilor 
de construi-

Recent, peste 140 de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la 
Întreprinderea de utilaje și 
transport Livezeni, veniti de pe 
toate șantierele de construcții 
din Valea Jiului au participat la 
dezbaterea proiectului de Direc
tive ale celui de-al III-lea Con
gres al partidului.

Luînd cuvîntul în cadrul aces
tei adunări, tovarășul Velescu 
Tiberiu, șeful coloanei auto Pe
troșani s-a angajat ca în cin
stea Congresului, printr-o mai 
bună organizare a muncii să de
pășească planul de transporturi 
cu 5 la sută. Tovarășul Popes
cu Ioan, șeful unei echipe de re
parat utilaj de construcții s-a 
angajat să depășească cu regu
laritate planul lunar cu 10 la 
sută și să execute reparații de 
bună calitate.

Exprimînd în mod unanim ho
tărîrea muncitorilor de la ate
lierul de reparații auto, maistrul 
Antohi Arcadie s-a angajat să

reducă prețul de cost a lucrări
lor cu 5 la sută. Conducătorul 
auto Mihai Nicolae. exprimîn- 
du-și în cuvinte simple dragostea 
și recunoștința față de partid șî 
guvern și-a luat angajamentul 
să depășească planul lunar cu 25 
la sută și să. parcurgă 125.000 
km. fără reparații. Asemenea 
angajamente au mai fost luate 
și de tovarășii Bîră Eugen, 
Gyorgy Alexandru și alții. Ei au 
arătat că în întrecerea socialistă 

■ce se desfășoară în cinstea Con
gresului la atelierul de construc
ții metalice, la strungărie și în 
atelierul de reparații, proiectul 
de Directive constituie un nou 
imbold în muncă. A crescut nu
mărul fruntașilor, se muncește 
mai organizat iar economiile rea
lizate sînt din ce în ce mai mari. 

Numeroși muncitori și tehni
cieni care au luat cuvîntul în a» 
dunăre au arătat că nu vor 
cupeți nici un efort pentru a 
liza și depăși sarcinile care 
în fața întreprinderii lor.

•O----------------

Din propunerile oamenilor muncii
• Tov. Burlacu Petru din sectorul 11 al minei Petrila, 

t propune ca pentru accelerarea lucrărilor de pregătiri spre a 
( se crea 
(«puse de planul de șase ani, să se mecanizeze 
jipregătiri cu benzi de încărcat. Benzile de încărcat — 
) rătat tov. Burlacu 
) ușurează mult munca minerilor.
> • In vederea evitării distrugerii premature a mașinilor,

W pentru reducerea consumului de carburanți și lubrifianți to- 
ju varășul Nagy Ștefan de la mina Lonea propune asfaltarea 
m porțiunii de șosea de Ia Petrila pînă la Cimpa, lucrare în- 
l» cepută pe o porțiune de circa 2 km. și care este lăsată în 
i» părăsire ceea ce duce la deteriorarea ei făcînd inutile cheltu- 
7? ielile de pînă acum.
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pre- 
rea- 
stau

rezerve de fronturi de lucru pe măsura cerințelor 
lucrările de 

a a- 
pot fi construite pe plan local și ele

Transportul subteran sâ fina pas cu munca minerilor
In sală erau adunați munci

torii sectorului de transport al 
minei Aninoasa care lucrează în 
schimbul de dimineață. Oameni 
pe care nu-i întîlnești în aba
taje, dar 
simte în 
teva zile 
ceeași zi, 
productive au discutat în adu
nări despre modul cum trebuie 
muncit pentru randamente înal
te. pentru mărirea vitezei de a- 
vansare la lucrările minier»

— Ne vom îndeplini cu cinste 
sarcinile, spuneau minerii. Dar 
vrem să ni se asigure la timp 
goale, material, transportul să 
țină pas cu munca noastră...

Boldor Emeric, secretarul or
ganizației de bază terminase 
de citit proiectul Directivelor. 
Mulți dintre participanti au luat 
cuvîntul și cu toții și-au expri
mat mîndria pentru succesele 
obținute în opera de construire 
a vieții noi, bucuria pentru 
perspectivele luminoase deschise 
rlo r» o-r +î <4 —-

pulsul muncii lor se 
întreaga mină. Cu cî- 
înainte, și chiar în a- 
minerii din sectoarele

dicării bunăstării poporului. Dar 
în același timp, muncitorii și 
tehnicienii sectorului au anali
zat cu răspundere modul în care 
trebuie muncit pentru ca în- 
tr-adevăr transportul subteran 
să țină pas cu munca minerilor.

— In primul rînd — spunea 
maistrul energetician Sicoi Sa
bin — trebuie să muncim perse
verent pentru întreținerea utila
jelor și instalațiilor de trans
port, pentru a le asigura o func
ționare bună. In acest scop este 
necesar ca tovarășii din condu
cerea sectorului, comitetul sec
ției sindicale și organizația de 
tineret să ia măsuri pentru ri
dicarea calificării muncitorilor, 
îndeosebi a celor tineri, astfel 
ca ei să cunoască îndeaproape 
utilajele cu care lucrează, să știe 
să prevină defecțiunile. Muncito
rii mai vîrstnici, cu experiență, 
să fie și ei atrași la sprijinirea 
ridicării nivelului de calificare 
al tinerilor.

Maistrul miner Sancă Petru a

ducerea sectorului să manifeste 
mai multă exigență față de lu
crările de întreținere a galerii
lor, căci de acest lucru depinde 
buna desfășurare a transportu
lui. Lăcătușul mecanic Nițaru 
Petru a arătat că uneori se ne
glijează revizia periodică a lo
comotivelor subterane, lucru ca
re poate provoca greutăți trans
portului subteran. Tovarășul So- 
lovenco Pavel, supraveghetor de 
transport, a cerut ca în urma 
prelucrării proiectului Directive
lor, biroul organizației de bază 
să instruiască agitatorii pentru 
ca ei să militeze pentru întări
rea grijii față de mașini și uti
laje, pentru o disciplină de fier 
în muncă.

Antal Vilhelm, Asztaloș Ludo
vic, Bong Iosif și mulți alți 
participanți la adunarea de dez
bateri, și-au exprimat voința de 
a munci cu forțe sporite pentru 
ca transporturile subterane să 
sprijine efectiv lupta minerilor 
pentru cărbune mai mult, mai 1__ --- s
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Opinii despre noile propuneri sovietice 
pentru dezarmare

„Propunerile sînt prea 
importante pentru a putea 

fi trecute cu vederea”
DELHI 8 (Agerpres). TASS 

anunță:
Salutînd noile propuneri sovie

tice cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, ziarul indian 
„Național Herald" scrie într-un 

, editorial: „Propunerile în proble
ma dezarmării pe care Hrușciov 
le-a expus la conferința de presă 
de la Moscova sînt prea importan
te pentru a fi trecute cu vederea".

Propunînd ca în prima etapă să 
fie distruse mijloacele de trans
port pentru armele nucleare, pa
ralel cu lichidarea bazelor străine 
și acceptînd constituirea unor for
țe internaționale de poliție sub 
egida Consiliului de Securitate în 
vederea înfăptuirii dezarmării, sub
liniază ziarul, Uniunea Sovietică 
a venit în întîmpinarea propuneri
lor occidentale.

Ziarul scrie în continuare: 
Hrușciov are dreptate atunci cînd 
declară că este necesară realiza
rea unui acord asupra dezarmării 
chiar dacă alte probleme impor
tante ca problema Berlinului și 
cea a reunificării Germaniei nu 
pot fi discutate în mod util în 
prezent și că dezarmarea poate fi 
reală numai dacă este o dezarma
re totală.

„Nu încape îndoială că propu
nerile de dezarmare generală și 
totală, prezentate de Uniunea So
vietică, merită să fie discutate 
cu toate țările iubitoare de pace", 
scrie într-un articol editorial zia
rul „Nau Jiwan". Ar fi zadarnic

------------o------------
Noi demonstrații la Seul

La> 7 iunie au început demon
strații ale foștilor soldați din 
armata marionetă și în alte o- 
rașe din Coreea de sud.

In fața parlamentului din Seul 
a avut loc o demonstrație cu 
brațele încrucișate a unui mare 
grup de muncitori de la societa
tea de hîrtie „Kore“, sosiți din 
orașul Kunsan. Ei cer să fie în
depărtate din posturile de con
ducere ale sindicatului lor per
soanele care s-au compromis 
colaborîn'd cu lisînmanîștii, să 
înceteze amestecul patronilor în 
mișcarea muncitorilor, să se dea 
de lucru celor concediați și să 
se majoreze salariile.

Potrivit știrilor din Coreea de 
sud, poliția din Seul a blocat 
circulația în regiunea clădirii 
parlamentului și ia măsuri pen
tru suspendarea manifestațiilor.

PHENIAN (Agerpres'). TASS 
anunță :

In dimineața zilei de 7 iunie 
la Seul a început demonstrația 
a aproximativ 1000 de foști mi
litari din „armata apărării na
ționale". Adunați lîngă clădirea 
parlamentului, demonstranții 
scandau lozincile: „Dați de 
cru foștilor militari!“, „Nu-i 
losiți pe soldați în scopuri 
litice!“.

lu- 
fo- 
po-

î

! Sile tutremiife Id Chile
♦ SANTIAGO (Agerpres)
! Potrivit relatărilor agențiilor 
I de presă in regiunea Anzilor 
j chilieni s-au semnalat la 6 iunie 
t două noi cutremure de pămînt, 
| dintre care unul foarte puternic, 
t avînd gradul 7. Cutremurul a fost 
j înregistrat concomitent în S.U.A., 
ț Japonia, U.R.S.S., Venezuela și 
Salte țări. După cum transmite a- 

genția France Presse, noile eu-
* tremure nu au cauzat victime, 
’ întreaga populație din această 
î regiune, lipsită de locuințe, fiind J 
I refugiată pe cîmp.
I Intre timp, operațiunile de e- 
I vacuare a populației din regiu- 
i nea Valdivia sînt mult îngreuna- 
J te din cauza ploilor torențiale și 
, a inundațiilor. Agenția France 
l Presse transmite că la 6 iunie 
i au fost evacuați locuitorii cartie-

o
♦♦

*
■ <

• uu iusc tiuuc- t

j retor joase ale orașelor Mir a fio- ♦
• res și Soto, unde apa a atins ♦
• primul etaj al clădirilor. Potrivit * 
ț aceleiași agenții au fost pierdute J
• toate speranțele pentru salvarea j
• orașelor Los Loges, Antilhue, • 
ț Pishunco și Huellelhue. Sute de J
• cnlfinti cr r.iiwli c.n.rp 1llOt.â să •; soldați și civili care lupta să 
; împiedice revărsarea apelor lacu- 
; lui Rinihue și să le deschidă o 
' cale de ieșire spre ocean continuă 

munca ajutați de buldozere. Si
tuația continuă să fie apreciată 

' foarte gravă. 

ca vreun stat să încerce să se de
zică de acest program și să -l ca
racterizeze drept propagandă. A- 
cordînd prioritate în planul său 
lichidării rachetelor, scrie ziarul 
în continuare, Hrușciov a arătat 
clar că Rusia năzuiește sincer 
spre dezarmare. Dacă puterile oc
cidentale vor accepta principiile 
de bază ale planului lui Hruș
ciov, drumul spre noi tratative 
va fi neted.

Ziarul scrie în încheiere : },A 
sosit de mult timpul ca America 
să renunțe la poziția ei și în loc 
să ceară concesii din partea U- 
niunii Sovietice, să facă ea însăși 
pași în scopul realizării unui 
acord".

In întâmpinarea puterilor 
occidentale

STOCKHOLM 8 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Este îmbucurător și semnifica
tiv faptul că în ciuda eșecului 
conferinței la nivel înalt, guvernul 
sovietic a găsit necesar să pre-' 

zinte noi propuneri de dezarmare 
generală și totală, scrie într uni 
articol de fond ziarul „Ny Dag".

Trăsătura caracteristică a nou
lui plan sovietic, scrie în conti
nuare ziarul, constă în faptul că 
el ține seama de 
terilor occidentale 
tîmpin,area lor.

Dacă cercurile 
puterilor occidentale doresc cu a< 
devărat o dezarmare generală și 
totală, scrie în încheiere ziarul, 
le va fi greu să obiecteze împo
triva tezelor fundamentale 
noului plan sovietic.

propunerile pu
și merge în în-

guvernante ale

ale

»

a sosit 
regelui 
Nasser, 

Arabe 
minis- 
R.A.U. 
Nasser 

reprezen-

• ATENA. La 7 iunie 
la Atena', la invitația 
Greciei, Gamal Abdel 
președintele Republicii 
Unite, însoțit de Favzi, 
trul Afacerilor Externe al 
Potrivit relatărilor presei 
va avea tratative cu 
fanți oficiali greci atît în proble
me internaționale cît și în pro
blema relațiilor dintre Grecia si 
R.A.U.

• DELHI. La 6 iunie a pără
sit Delhi, plecînd cu avionul la 
Pekin o delegație de reprezen
tanți oficiali ai Indiei care vor 
studia împreună cu reprezentan
ții R. P. Chineze documentele 
referitoare la litigiul de frontie
ră indiano-chinez.

• CAMBERRA. După cum a- 
nunță postul de radio Melbourne 
guvernul statului Queensland a 
declarat la 7 iunie stare excep-

în

a- 
au 
un 
pe-
de

Declarația 
primului ministru 

al Turciei
PARIS 8 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat zia

rului „Le Monde" generalul Ge- 
mal Gursel, primul ministru al 
Turciei, a declarat: „Dacă inte
resele țării mele o vor cere s-ar 
putea ca eu să consimt să fiu 
conducătorul noului partid care 
va apăra principiile revoluției", 

întrebat care este data defi
nitivă fixată de comitetul uni
tății naționale pentru organiza
rea alegerilor, generalul Giirseî 
a spus: „Dacă nu vom reuși să 
rezolvăm pînă în octombrie sar
cinile pe care ni le-am impus, a- 
legerile nu vor putea avea loc 
din păcate pînă în primăvara 
viitoare daloriță faptului că 
Turcia iernile sînt aspre".

Luptele din Algeria
TUNIS 8 (Agerpres). TASS 
In comunicatul cu privire la’ 

operațiunile militare din Algeriai 
în perioada dintre 25 și 28 mar 
statul major al armatei de eli
berare națională a Algeriei 
nunță că în această perioadă 
fost doborîte 4 avioane și 
elicopter francez In aceeași 
rioadă au fost distruse 38 
tancuri. 8 autocamioane printre 
care două avînd instalate pe ele 
mitraliere și 16 puncte fortificate. 
In lupte au fost uciși 50 soldați 
francezi. Pierderile armatei al
geriene se cifrează la 20 morți 
și 43 de răniți.

—q
Răscoală în Paraguay
BUENOS AIRES (Agerpres)’ 
Presa argentiniană relatează 

despre noi răscoale în Paraguay, 
ca urmare a creșterii nemulțu
mirii poporului Paraguayan împo
triva dictatorului Stroessner. 
După cum scrie ziarul „El Dia- 
rîo" recent, au izbucnit răscoale 
în mai multe localități din Pa
raguay urmate de lupte între 
răsculați și trupele lui Stroessner.

Noi cazuri de încălcare 
a teritoriului cambodgian
PNOM PENH 8 (Agerpres). 
Săptămînalul cambodgian „Na

tionalist" dezvăluie noi cazuri 
de încălcare a teritoriului cam
bodgian săvîrșite de armata 
Laosuluî. In cursul lunii mai, 
trupe laoțiene au violat frontie
ra cu Cambodgia dînd foc unor 
proprietăți ale locuitorilor cam- 
bodgieni și jefuind avutul aces
tora. Totodată ziarul arată că 
nave de război ale Vietnamului 
de sud au pătruns în apele cam
bodgiene, iar trupe tailandeze 
au intrat în provincia Battam- 
bang din Cambodgia.

țională în legătură greva
muncitorilor de la centralele elec
trice din acest stat. Greviștii cer 
majorarea salariilor.

• OSLO. La 7 iunie, primul 
ministru al Angliei, Harold Mac
millan, a sosit la Oslo într-o vi
zită oficială.

• MOSCOVA. La Moscova au 
început lucrările celei de a V-a 
Conferințe internaționale a edi
turilor medicale din țările socia
liste. Participanții la conferință 
fac schimb de experiență în edi
tarea literaturii medicale și dis
cută problemele coordonării pla
nurilor tematice pentru pregăti
rea și editarea lucrărilor pentru 
popularizarea științei, revistelor 
și manualelor școlare.

• STOCKHOLM. La 6 iunie 
s-a deschis la Stockholm cel 
de-al XXl-lea Congres ordinar 
al Partidului Social Democrat

Lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare

GENEVA (Agerpres). TASS 
In ședința din 7 iunie a Co

mitetului celor 10 state pentru 
dezarmare, șeful delegației so
vietice, V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., a prezentat noile pro
puneri sovietice referitoare la te
zele principale ale tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală și motivele care au de
terminat formularea acestor pro
puneri.

★

GENEVA 8 (Agerpres).
In ședința din 7 iunie a Co

mitetului celor 10 state pentru 
dezarmare, primul a luat cuvîn- 
tul șeful delegației S.U.A., F. 
Eaton. Delegatul american a 
subliniat că noile propuneri so
vietice referitoare la prevederile 
fundamentale ale tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală sînt studiate cu minu
țiozitate de guvernul american. 
Totodată el s-a referit doar în

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

Răspunsul guvernului american 
la noile propuneri sovietice 

cu privire la dezarmare
WASHINGTON 8 (Agerpres)
Departamentul de Stat al 

S.U.A. a dat publicității o notă 
constituind răspunsul la noile pro

puneri ale guvernului sovietic cu 
privire la dezarmare. In notă gu
vernul S.U.A. promite să studie
ze „în modul cel mai minuțios și

S. U. A.

A luat foc un avion — 
pro. :ctil cu focos atomic 

WASHINGTON 8 (Agerpres)
Agenția Associated Press trans

mite : „Forțele militare aeriene au 
anunțat că la baza militară aeria
nă „Mcguire" (la 110 km. de 
New York) a izbucnit un incen
diu care a cuprins avionul-proiec- 
til cu focos atomic „Bomarc". Da
torită incendiului „o cantitate ne
însemnată" de substanțe radioac
tive s-au răspîndit în regiunea 
bazei militare.

La început reprezentanții ofi
ciali au declarat că la această 
bază s-a produs o explozie, iar 
apoi a izbucnit un incendiu, dar 
mai tîrziu au anunțat că potrivit 
informațiilor primite de ei, „nu 
a avut loc o adevărată explozie 
atomică".

Potrivit altor știri, în regiunea 
bazei militare aeriene „Mcguire" 
au fost luate măsuri în vederea 
evacuării personalului militar. Te
ritoriul din jurul bazei este înțesat 
de poliție, pe o rază de 8 mile 
circulația pe șosele fiind interzisă.

din Suedia. La congres partici
pă aproape 350 de delegați și 
invitați, precum și peste 20 de 
reprezentanți din străinătate.

• PRAGA. Festivalul muzical 
„Primăvara la Praga" s-a înche
iat cu concertul orchestrei filar
monice cehoslovace sub bagheta 
lui Kiril Petrovici Kondarsin, 
artist emerit al R.S.F.S.R. Au 
luat parte la festival artiști de 
seamă din 20 de țări, care și-ati 
dat concursul în 53 de concerte 
și reprezentații de operă. Numă
rul spectatorilor se cifrează la 
aproximativ 100.000.

• WASHINGTON. După cum 
s-a anunțat la Ministerul de 
Război al S.U.A., unități ale ar
matei americane urmează să ple
ce spre Okinawa pentru a în
tări pozițiile strategice ale S.U.A. 
în regiunea de vest a Pacificu
lui. Aceste unități cuprinzînd 
1900 de oameni, din divizia 89 
aeropurtată, vor face legătura 
cu unitățile plecate în Okinawa 
cu o lună în urmă.

linii mari la necesitatea rezolvă
rii problemei dezarmării. Eaton 
și-a consacrat discursul proble
mei preîntîmpinării unui atac 
prin surprindere. El s-a ocupat 
de asemenea de propunerile pre
zentate de puterile occidentale 
în martie—aprilie, propuneri ca
re sustrag atenția de la rezol
varea problemei dezarmării ge
nerale și totale. Apoi a făcut o 
declarație V. A. Zorin, șeful de
legației sovietice.

După declarația reprezentantu
lui sovietic a luat cuvîntul G. 
Martino, șeful delegației italiene 
care a spus că noua propunere 
sovietică cuprinde idei ce apro
pie întrucîtva pozițiile celor două 
părți. Martino a cerut comitetu
lui să manifeste răbdare și pru
dență, și a propus ca problemele 
formulate în noile propuneri so
vietice să fie examinate paralel 
cu planul măsurilor parțiale cu 
privire la dezarmare asupra că
rora insistă delegațiile occiden
tale.

serios" noile propuneri sovietice 
cuprinse în scrisoarea adresată 
președintelui Statelor Unite, de 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Totodată guvernul S.U.A. își 
exprimă speranța că Uniunea So
vietică va manifesta „o atenție 
constructivă" față de propunerile 
de dezarmare prezentate anterior 
de puterile occidentale. Nota ex

primă părerea că cel mai potri
vit loc pentru discutarea atît a 
noilor propuneri sovietice, cît și 
a celor occidentale este Comite
tul celor 10 state pentru dezar
mare care și-a reluat lucrările la 
Geneva.

PROGRAM DE RADIO
10 iunie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre- 
sa de astăzi. 9,30 Prietena noas
tră cartea, 11,30 Muzică de es
tradă, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 14,30 Muzică din filme, 
15,50 Ce e nou în librării, 16,15 
Vorbește Moscova 1 18,00 Pro
gram muzical pentru fruntașii 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 19,05 Actualitatea în 
țările socialiste, 21,00 Muzică 
ușoară sovietică, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 14,30 
Program pentru iubitorii muzi
cii populare romînești, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,30 Sfa
tul medicului, 17,50 Cronică e- 
conomică, 19,30 Teatru la micro
fon : „Vlaicu și feciorii lui". 
Scenariu radiofonic de Lucia 
Demetrius.

: INFORMAȚIE
1 ’ Pentru a evita aglomera- 
|1 ția la spectacolul artiștilor 
1' de circ din R. P. Polonă

„O seară la Varșovia" ce 
'! se va juca la Petroșani zil-

nic între 10—20 iunie 1960, 
' I orele 20,30, iar sîmbătă și 
!' duminică matineu la ora

16,30, se face cunoscut că 
biletele se vor difuza prin 
agenția teatrală a orașului 
care va elibera biletele de- 
legaților comitetelor sindi- 

Icatelor în baza unei adrese 
în care să se menționeze 
numărul și categoria locu
rilor solicitate.

Tovarășii responsabili cul
turali ai sindicatelor sînt 
rugați a se prezenta la a 
genția teatrală din time 
pentru programarea și re*? 
nerea locurilor.
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