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Congresul partidului — eveniment 
de însemnătate istorică in viața 

partidului și a întregului nostru popor

F».
I

'Î

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Mîine 20 iunie 
își începe lucră
rile cel de-al 
lll-lea Congres 
al. Partidului 
Muncitoresc Ro-
mîn, eveniment deosebit de în
semnat în viața partidului și a 
întregului nostru popor.

Oamenii muncii din patria 
noastră își îndreaptă gîndurile 
pline de recunoștință, dragoste 
și încredere nețărmurită spre 
partidul nostru iubit. Congresul 
al lll-lea al P.M.R. va face bi 
lanțul mărețelor realizări obți
nute in construirea socialismu
lui și va trasa noi sarcini me
nite să ducă la întărirea și înflo
rirea continuă a patriei.

Slujind cu devotament 
resele vitale ale celor ce
cesc, exprimînd prin politica sa 
științifică năzuințele poporului 
muncitor spre o viață tot 
fericită, partidul și-a cîștigait 
crederea maselor muncitoare 
re urmează neabătut politica 
o consideră drept propria
politică și luptă pentru traduce 
rea ei în viață.

In anii care au trecut de la 
cel de-al Il-lea Congres al 
P.M.R., poporul nostru muncitor 
a repurtat victorii mărețe în o- 
nera de construire a socialismu- 
ui. Sub conducerea partidului, 

poporul nostru a obținut succe
se de însemnătate istorică în in
dustrializarea socialistă a țării, 
în transformarea socialistă a a- 
griculturii, în ridicarea nivelului 
său de trai și de cultură. Pa
tria noastră, în trecut sortită îna
poierii de regimul burghezo-mo- 
șieresc, s-a transformat într-o 
țară puternică, înfloritoare.

Anul acesta producția indus
trială a țării noastre este cu 65 
la sută mai mare ca în 1955 și 
de 5 ori mai mare ca cea din 
1938. Planul de electrificare a 
țării, pentru etapa de 10 ani, a 
fost îndeplinit cu aproape un an 
maî devreme. S-au dezvoltat 
mult ramurile hotărîtoare ale 
industriei siderurgice, construc
ția de mașini, industria chimică, 
cea electrotehnică etc. ceea ce 
dovedește că partidul nostru a- 
dică neabătut politica leninistă

„Regiunea 
Hunedoara -1960

Vizitatorii, care se perindă zil
nic prin sala de lectură a clubului 
muncitoresc din Vulcan unde a 
fost organizată expoziția „Regiu
nea Hunedoara '■— 1960“ au în 
față o bogăție de imagini cu o 
adîneă semnificație a transformă
rilor care au avut loc în regiunea 
noastră. Primele imagini din 
cadrul expoziției, înfățișează con
ducători ai Partidului Muncitoresc 
Romin în mijlocul siderurgiștilor 
hunedoreni. Succesele obținu
te și apreciate de oțelari sînt 
cunoscute de oaspeții dragi ca- 
re-i felicită pe siderurgiști. 
Panourile următoare înfățișea
ză în cifre grăitoare transfor
mările oare au avut loc în Valea 
Jiului în ultimii ani. Vizitatorii 
se opresc cu același interes' și in 
fața cîtorva cifre consemnate pe 
panouri. energia electrică produ
să în regiunea noastră a crescut 
în 1959 cu 724.305.000 kWh 
fiind electrificate încă 14 sate; 
oamenii muncii din transporturi 
au obținut in același an 6.500.000 
lei economii prin reducerea pre
țului de cost. Un alt panou vor
bește despre veniturile obținute 
de colectiviștii din regiune. Ală
turi de fotografii apar noi și noi 
cifre care oglindesc ridicarea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii din regiune: 6.300 perechi în
călțăminte ; 46.000 buc. țiglă; 
17.000 kg. fire și fibre sintetice 
— produse de industria locală 
peste plan in 1959. In același an 
au fost date în folosință în regiu
nea noastră 16 noi școli, 9 cămi
ne culturale etc. Anul trecut 
și-au petrecut concediul de odih
nă în stațiuni balneo-climaterice 
16 000 oameni ai muncii și 3.200 
copii din regiunea noastră.

de industrializa
re socialistă a 
țării. A fost în
deplinită înainte 
de termen sarci
na trasată de 

al Il-lea al P.M.R. cu 
transformarea socia- 

a crescut 
îndeplinit și 

privire la 
real, 
realizări ob-

Congresul 
privire la 
listă a agriculturii, 
venitul național, s-a 
depășit sarcina cu 
creșterea salariului

Tabloul mărețelor 
ținute în perioada care a trecut 
de la Congresul al Il-lea al 
P.M.R. este deosebit de viu în 
Valea Jiului. Dezvoltarea și me
canizarea minelor, îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață 
și de muncă ale minerilor, locu
ințele moderne și confortabile, 
aprovizionarea tot mai îmbelșu
gată, dezvoltarea rețelei de In
stituții social-ctilfurale, oglindesc 
grija pe care partidul o acordă 
minerilor din Valea Jiului.

Răspunzînd grijii pe care 
partidul le-o poartă, minerii Văii 
Jiului au muncit cu entuziasm 
pentru a da viață sarcinilor ce 
le-au fost trasate. Din abatajele 
minelor din Valea Jiului s-au 
extras zeci de mii de tone de 
cărbune peste plan. Numai a- 
nul acesta s-au dat patriei în a- 
fara sarcinilor de plan aproape 
70.000 tone de cărbune, au. cres
cut randamentele, depășindu-se 
o tonă pe post. Pe întregul bazin 
a fost redus prețul de cost, rea- 
lizîndu-se 6.133.000 lei economii 
peste plan. Minerii Văii Jiului 
raportează cu mîndrie partidu
lui că sarcinile trasate de cel 
de-al Il-lea Congres al P.M.R. 
cu privire la dezvoltarea indus
triei carbonifere au fost îndepli
nite cu succes.

In întîmpinarea Congresului al 
lll-lea al P.M.R.. minerii din 
Valea Jiului, și alături de ei toți 
oamenii muncii, și-au luat an
gajamente sporite în întrecerea 
socialistă. Aceste angajamente 
sînt îndeplinite cu cinste.

Succesele dobîndite de poporul 
nostru pe calea făuririi orîndui- 
rii socialiste, a înfloririi patriei 
si ridicării continue a bunăstă
rii materiale, confirmă justețea 
liniei generale a partidului nos
tru, care în activitatea sa se că
lăuzește neabătut după atotbirui- 
toarea învățătură marxist-leni- 
nistă. n

Bazîndu-se pe realizările ob
ținute, realizări care deschid în 
fața poporului nostru naj pers
pective mărețe, partidul înar
mează acum poporul cu un nou 
și măreț program de luptă, a 
cărui înfăptuire va duce la de- 
săvîrșirea operei de construire a 
socialismului în patria noastră. 
Acest măreț program este con
cretizat în proiectul de Directive 
ale Congresului al lll-lea al 
partidului, directive ce vor fi 
dezbătute și definitivate de Con

(Continuare în pag. 3-a)
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6.133.000 lei 
economii suplimentare 

îndrumați de organizațiile de 
partid, minerii Văii Jiului au ob
ținut în cinstea Congresului al 
lll-lea al partidului succese de 
seamă în lupta pentru creșterea 
productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității producției 
și pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție. Astfel, 
productivitatea muncii a sporit 
în luna aceasta la peste 1,020 
tone pe post față de 0,951 tone 
pe post în ianuarie. In prezent 
5 exploatări carbonifere dau pen
tru fiecare post prestat pe zi 
peste o tonă pe post. Datorită 
folosirii mai raționale a mij
loacelor tehnice, a importante
lor bonificații primite pentru ca
litatea bună a cărbunelui extras, 
minerii au obținut în 5 luni din 
acest an economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare do 
6.133.000 lei. Colectivele exploa
tărilor Lonea, Petrila, Aninoasa. 
Lupeni și-au îndeplinit și depă
șit angajamentele luate. De ase
menea au obținut mari econo
mii la activitatea de producție 
colectivele celor două preparații, 
cel de la uzina electrică Vulcan 
și S.T.R.A.
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PARTIDULUI
tregului colectiv a stat și redu
cerea consumului propriu tehno
logic și a consumului de com
bustibil convențional. Colectivul 
uzinei a obținut pînă la 1 iunie 
economii peste plan în valoare 
de 1.371.000 lei. S-au evidențiat 
în mod dfosebit colectivele sec
țiilor cazane și turbine.

150 apartamente 
date în folosință

I11 cinstea Congresului parti
dului, bilanțul cu care se pre
zintă constructorii Văii Jiului 
este deosebit de bogat. In acest 
an constructorii au ridicat 19 
blocuri cu 323 apartamente, din 
care 5 blocuri însumînd aproape 
150 apartamente au și fost date 
în folosință minerilor. Alte 14 
blocuri la Petroșani, Lupeni și 
Petrila vor fi în curînd predate 
beneficiarului. In această peri
oadă constructorii raportează și 
însemnate economii obținute 
peste plan. Muncitorii șantierului 
Petroșani au economisit 103.000 
lei, iar cei de la Lupeni 114.000 
lei.
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înainte de termen
Colectivul termocentralei Paro- 

șeni pînă la data de 19 iunie a 
livrat sistemului energetic națio
nal peste sarcinile de plan se
mestriale 778.000 kWh. Paralel 
cu sporirea producției de energie 
electrică, în centrul atenției în-

CÎNTARE NOUĂ
Popas pe prispa veche, n-am mai făcut de mult, 
Să sorb un tîlc, o vorbă cu haz să mai ascult... 
S-aud : au fost odată furtuni iscate-n taină 
Ce-aii învelit conace-n a flăcărilor haină. 
Băiete-a fost odată trăitul cu blestem 
Pocalul plin cu lacrimi și biciul crud, îndemn... 
Cînd fluierul de jale doinea, cînd holda grea 
Scăldată-n truda noastră, pe noi ne flăminzea;.. 
Cînd pruncii fără vreme se prăpădeau sărmanii, 
Cînd se-ntreba boierul: ce tot voiesc golanii ? 
Cînd vatra înghețată, ca jarul ne ardea... 
Cînd în străfund de suflet mînia clocotea..

Popas la gura sobei, n-am mai făcut de mult.. 
A vremii noi poveste, oriunde o ascult; 
Și-ascult cîntarea nouă și zvon de bucurie, 
Și - 
Și
Și 
Și

freamătul de aur din leagănul cîmpiei, 
foșnetul pădurilor de sonde care cresc, 
clocotul orașelor ce azi întineresc... 
doina, doina vremii de măreție plină 

Auzi-o, astăzi rîde, nu plînge și suspină.. 
Și cîntecul înalță recunoștință vie, 
Pe tot cuprinsul țării, Partidului, doar ție 
Prieten și tovarăș, părinte bun și frate. 
PARTID! Prin tine-s azi mărețe, victoriile toate.

R. SĂLAJ EAN

J
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709.000 lei economii
Colectivele sectoarelor 

tiere din Valea 
gajat să obțină 
sul partidului 
plan în valoare 
550.000 lei, să 
la sută indicele de 
masei lemnoase, < 
muncii depuse arată că în cinci 
luni muncitorii forestieri au ob
ținut peste plan 709.000 lei eco
nomii și 100.000 lei beneficii.

S-a produs de asemenea cu 
200 m. c. mai multă cherestea 
decît prevedea angajamentul.

fores- 
Jiului s-au an- 

pînă la Congre- 
economii peste 

de eel puțin 
sporească la 45 

utilizare a 
etc. Bilanțul

c.

Sosiiea delegației PIUI 
in Me tu tovarășul

K. $. Hrușriov ia tel de-al 
lll-leo Congres al P.I.I.

Sîmbătă Ia amiază a sosit ia 
București pe bordul unui avion 
„IL 18“ 
Comunist 
în frunte 
Hrușciov, 
lui Comitetului 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. care participă la lu-, 
crările celui de-ai 
greș al Partidului 
Romîn.

Din delegație fac 
Podgornîi, membru 
lui Comitetului 
P.C.U.S.,

delegația Partidului' 
ai Uniunii Sovietice, 

cu tovarășul N. S. 
membru al Prezidiu- 

Centrai al

lll-lea Con- 
Muncitoresc

parte N. V. 
al Prezidiu- 
Central al 

prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din U- 
craina, P. N. Pospelov, membru 
supleant al Prezidiului Comite
tului Central al P.C.U.S., mem
bru în Biroul C.C. al P.C.U.S. 
pentru R.S.F.S.R., B. N. Pono- 
mariov, membru al Comitetului 
Centrai al P.C.U.S., sef de sec
ție a C.C. al P.C.U.S., I. V. An
dropov, șef de' secție a C.C. al 
P.C.U.S., L. F. llicev, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie 
a P.C.U.S., șef de secție a C.C. 
al P.C.U.S., P. A. Satiukov, mem
bru al Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S., redactor șef al 
ziarului „Pravda". Din delegație 
face parte de asemenea A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice în Republica Populară 
Romînă.

In întîmpinarea oaspeților pe 
aeroportul Băneasa se aflau to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescit, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Jănos 
Fazekas, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gherasim 
Popa, Gheorghe Stoica, Avram 
Bunaciu, membri ai C.Cj al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, activiști de partid, 
ziariști romîni și străini. Pe ae
roport se aflau mii de oameni ai 
muncii din Capitală.

Erau de asemenea prezenți 
membri ai delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești în 
frunte cu Jănos Kădâr, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, Luis Crovalan Lo
pez, secretar general al Partidu
lui Comunist din Chile, Samuil

(Continuare în pag. 4-a)
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In curînd, formațiile de artiști amatori din Lorica vor avea posi
bilitatea să prezinte programe pe scena noii săli de spectacole care 
va fi dată în curînd în folosință. Modern ccnst''uită, noua sală de 
spectacole din Loneaare o capacitate de peste 500 locuri. IN CLI- 
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Sub conducerea înțeleaptă a partidului —
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Valea Jiului pe drumul 
bunăstării și fericirii

Amintirile des
pre Valea Jiului 
din trecut tre
zesc în inimi re
voltă împotriva 
acelora care au 
ținut într-o stare 
poiere această regiune cu imense 
bogății subpămîntene. Prezentul 
ne apare în fața ochilor ca o 
priveliște măreață.

Valea Jiului, această 
tă Vale a plîngerii, cu 
niile ei de cocioabe mizere, mo- 
horîte, igrasioase, unde foamea, 
mizeria și bolile făceau casă bu
nă, s-a transformat într-un ra
ion înfloritor.

In anii puterii populare pe 
harta Văii Jiului a apărut noul 
oraș mineresc Uricani și tot aici 
— o mină nouă. Minele închise 
de capitaliști au fost redeschise, 
iar cele existente au fost dezvol
tate și înzestrate cu utilaj de 
înaltă productivitate trimis de 
marea noastră prietenă, Uniunea 
Sovietică, sau fabricat de tînăra 
noastră industrie constructoare 
de mașini. Nu există localitate 
minieră din Valea Jiului unde 
cartiere întregi de blocuri cu a- 
partamente confortabile să nu fi 
luat locul 
în care în 
ta de rob 
dineurile 
îmbogăți pe stăpînii minelor.

Numai în perioada scursă 
la cel de-al Il-lea Congres 
partidului în localitățile Văii Jiu. 
lui s-au construit 2706 aparta 
mente în blocuri și case în șir 
cu o suprafață locuibilă de 
135.300 m. p. Aceasta înseamnă 
că 2706 familii de oameni ai 
muncii au schimbat vechile lo
cuințe cu altele noi și conforta 
bile. Bineînțeles că în această 
cifră nu sînt incluse sutele de 
locuințe individuale construite în 
fiecare localitate cu împrumut de 
stat. S-au înălțat de asemenea 9 
cămine muncitorești în care sînt 
găzduiți în condiții confortabile 
3180 de tineri muncitori mineri.

Cifrele scot în evidență în 
mod semnificativ creșterea sub
stanțială a nivelului de trai ma

GHEORGHE ȘULEA 
președintele Sfatului popular 

raional Petroșani

de jalnică îna-

fos- 
colo-

locuințelor insalubre 
trecut își duceau vin- 
cei ce scormoneau 
pămîntului pentru
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• In anul 1950, în rețeaua co
mercială a raionului nostru exis
tau un număr de 14 magazine 
alimentare și 25 de produse in
dustriale, care desfăceau măr
furi ln valoare de 85.024.000 lei. 
După 10 ani, ln 1960, numărul 
diverselor unități comerciale din 
Valea Jiului a ajuns la peste 350 
care desfac mărfuri in valoare 
de aproape 500.000.000 lei anual.

• Numai în cartierele de blo
curi au fost construite 3 maga
zine noi la Lonea. 3 la Petrila. 
9 la Petroșani, 6 la Vulcan, 5 
la Lupeni și 11 la Uricani.

• Printre marile unități comer
ciale clădite în anii puterii popu
lare se numără o hală de ali
mente cu magazine și depozite 
frigorifere, un depozit de măr
furi, o fabrică de pline la Pe
troșani, un frigorifer cu fabrică 
de gheață la Lupeni, piețe noi la 
Vulcan. Lupeni.

• Pentru anii următori sînt 
prevăzuți să se construiască o 
piață și magazine noi in cartie
rul Livezeni din Petroșani, mă
rirea pieței din Lupeni, o piață 
nouă la Petrila și alte asemenea 
obiective.

• Asistența socială a luat a 
mare dezvoltare in anii noștri. 
In Valea Jiului, lunar se acordă 
116.000 lei numai ca alocații 
pentru copii.

• In fiecare lună, se plătesc 
ln raionul nostru peste 5.500.000 
lei ca pensii de bătrînețe.

• Suma totală a cheltuielilor 
de asistență socială pe o lună 
de zile în Valea Jiului se ridică 
la cca. 6.000.000 lei.

cp^step^d, PPODucjsvirțmi nunei!

în va- 
Numă- 
sporit 

203 la

terial și cultural 
al oameniilor 

muncii. Intre ce
le două Congre
se, rețeaua co
merțului de stat 

și-a sporit cu încă 19 unități nu
mărul magazinelor de desfacere. 
In cei patru ani și jumătate care 
au trecut de la cel de-al il-lea 
Congres al partidului, unitățile
O. C.L. Produse Industriale au 
pus la dispoziția oamenilor mun
cii bunuri de larg consum 
loare de 703.753.000 lei. 
rul aragazelor vîndute a 
in 1959 față de 1956 cu
sută, al motocicletelor cu peste 
400 la sută. Numai în primul 
trimestru al acestui an s-au vîn- 
dut 120 de motociclete și multe 
alte bunuri. Prin O.C.L. Alimen
tara sau desfăcut mărfuri în va
loare de 732.927.000 lei. Toate 
acestea vorbesc despre ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Demne de remarcat sînt și 
realizările în domeniul asfaltării 
și modernizării șoselelor. Dacă 
pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc în întreaga Vale a 
Jiului nu exista nici o șosea as
faltată, în scurta perioadă dintre 
Congresele al Il-lea și al III-lea 
ale partidului, au fost asfaltate 
șoselele Petroșani—Uricani, Pe
troșani—Aninoasa și Petroșani— 
Petrila, iar lucrările de asfalta
re vor continua. Pe șoselele as
faltate circulă autobuse care a- 
sigură populației un transport 
ieftin și confortabil.

Realizări însemnate au fost 
obținute și în dezvoltarea învă- 
tămîntului, culturii, ocrotirii să
nătății celor ce muncesc, în gos
podărirea și înfrumusețarea o- 
rașelor și în multe alte domenii 
de activitate. In perioada 1956— 
1959 s-au cheltuit în Valea Jiu
lui 39.634.828 lei pentru învăță- 
mînt și cultură, 68.440.655 lei în 
domeniul sănătății, 4.743.036 lei 
prevederi sociale etc.

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al III-lea Congres al 
partidului prevede ca volumul 
desfacerilor de mărfuri 
nuntul prin comerțul 
să crească în următorii 
de circa două ori la principalele 
produse. In vederea bunei de
serviri a populației, rețeaua co
mercială cu amănuntul va creș
te în întreaga țară cu circa 5000 
unități. Un număr de astfel de 
unități se vor înființa în locali
tățile Văii Jiului, avind menirea 
de a asigura o și mai bună de
servire a oamenilor muncii din 
bazinul nostru carbonifer.

Privind prin prisma mărețelor 
perspective de viitor, preconizate 
prin proiectul de Directive 
celui de-al IH-Iea Congres
P. M.R., Valea Jiului, împreună 
cu toate regiunile țării, va mer
ge cu pași mari pe drumul bu
năstării și fericirii, se va trans
forma tot mai mult într-o Vale 
a fericirii.

cu amă- 
socialist 
șase ani

ale 
al
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industria citractivâ in plin avlnt
In cei 16 ani 

de la eliberarea 
patriei noastre, 
am trăit multe 
evenimente de însemnătate isto
rică. Al III-lea Congres al parti
dului care 
crările, are 
deosebit de 
prevede în 
ve. în următorii 6 ani 
crea condițiile construcției des
fășurate a socialismului în pa
tria noastră. Minerilor Văii Jiu
lui le revine o sarcină de mare 
cinste și răspundere. De asemenea 
productivitatea muncii va crește 
considerabil, astfel că întregul 
spor de producție se va obține 
pe seama creșterii randamente
lor. ca urmare a înzestrării din 
ce în ce mai bogate cu mijloace 
tehnice a minelor existente, a 
perfecționării metodelor de ex
ploatare 
perioare 
ani se
69 la 
săpate metodele 
tinere care vor 
sum de lemn cu 
scăzut decît cel

In întîmpinarea 
III-lea Congres 
minerii și muncitorii aparținînd 
C.C.V.J., raportează cu mîndrie 
succesele obținute în lupta pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de cel de-al Il-lea Congres al 
partidului. Colectivele exploatări
lor carbonifere din Valea Jiului 
raportează că productivita
tea muncii realizată în 1959 
depășește cu 35 la sută cea 
obținută în 1955. Fată de chel
tuielile făcute cu producția în 
1955, în anul trecut acestea au 
fost, comparativ, mai mici cu 
8,8 la sută, iar consumul de lemn 
mai redus cu 9,5 la sută.

In cursul acestui an, minerii 
exploatărilor Văii Jiului, îndru
mați și conduși de partid, au 
desfășurat larg întrecerea socia
listă în cinstea Congresului al

VICTOR GIRJOABA
inginer șef al C.C.V.J.

își începe mîine lu- 
însă o semnificație 
mare. Așa cum se 

proiectul de Directi- 
vorse

și a unei organizări su- 
a muncii. In
vor
sută

viitorii 6 
la peste 
galeriile

extinde 
din

! moderne de sus- 
duce la un con- 
33,4 la sută mai 
realizat în 1955 

celui de-al 
al partidului

î MESAJ CONGRESULUI
E dăltuit mesajul nostru-n stîncă
Și tone de cărbune jerbe-i sînt,
Cu drag, cu rîvnă scoase, cu avînt 
Congresului le dăm cu bun cuvînt:

Din inimă partidului recunoștință 
Și flori în calea anilor ce vin,.. 
Cinstire celor ce-au căzut luptînd / 
Cînd viața ne era o umilință.

Partid I Iți mulțumim; stegar 
Cuvîntul tău ne e spre viitor. 
Cu noi în mină-alături tu cobori 
Și-n braț ne-ai pus puteri de făurar.

Partid ! Iți mulțumim părinte, 
Spre mari victorii ne conduci mereu 
Răzbim cu tine-alături orice greu; 
Și ciotul nostru-nseamnă : Înainte !

S. RADULESCU

*

♦

lor 
Pă 
ale 
mii

Ill-lea al P.M.R., 
dovedind prin 
rezultatele obți
nute atașamentul 

partidul nostru. Du- 
știe primele 5 luni

față de 
cum se 
anului s-au soldat cu econo- 
suplimentare la prețul de 

cost al producției marfă în va
loare de 6.133.000 lei. La aceas
ta a contribuit în mare măsură 
preocuparea față 
cărbunelui extras. In această di
recție sînt de remarcat succesele 
obținute de minerii de la Ani- 
noasa, care au primit bonifica
ții în valoare de 1.040.000 lei, 
de minerii de la Petrila. Lonea 
și de cei de la Lupeni.

Cu 3 ani în 
și-au propus un obiectiv de ma
re însemnătate: obținerea pînă 
în 1960 a unei productivități me
dii pe bazin de 1 tonă pe post. 
Incepînd din martie a. c. pro
ductivitatea muncii depășește în 
medie pe bazin o tonă pe post. 
In prezent minerii extrag cîte 
1,026 tone de cărbune pe fiecare 
post prestat.

Raportînd rezultatele muncii 
lor partidului, minerii și ceilalți 
muncitori aparținînd C.C.V.J. 
își exprimă recunoștința lor 
fierbinte pentru viața nouă ce o 
trăiesc, își exprimă hotărîrea 
ca, sub conducerea partidului, 
să muncească mai bine, să ob
țină noi și importante victorii în 
muncă.

de calitatea

urmă minerii

ts măreața ope
ră de construire a 
socialismului pe 
care întregul nos
tru popor o desfășoară pe drumul 
luminat cu înțelepciune de partid 
școala are un roi deosebit de im 
portant. Călăuzlndu-se în activi- 
tatea sa după luminoasele idei aU 
marxlsm-ieninlsmului, partidul ne 
învață că omul societății 
socialiste trebuie să fie înainte 
de toate omul unei înalte culturi, 
care să poată răspunde cerințe
lor cresclnde puse de dezvoltarea 
vertiginoasă a științei și tehnicii 
în socialism. Tocmai de aceea, in 
cadrul revoluției culturale — par
te integrantă a construcției so- 
cialiste — invățămîntul de stat 
a luat o amploare fără precedent.

In anii puterii populare plaga 
rușinoasă a analfabetismului a 
fost ștearsă. Intr-un interval de 
timp relativ scurt, pentru fiii mi
nerilor și muncitorilor din Valea 
țiului s-au înfăptuit condiții de 
tnvățătwă pe care burghezia nu 
le-ar fi creat niciodată. La Petro
șani, centrul bazinului nor car
bonifer, există un institut ae în- 
vățămînt superior. Față de o sin
gură școală medie în trecut, as
tăzi funcționează școli medii la 
Petroșani (cu secții în limbile 
maghiară și germană), Lupeni și 
Lonea. La Petroșani s-a înființat 
de asemenea o școală de meserii 
cu profil de gospodărie, o școală 
sportivă, iar la Lupeni o mare 
școală profesională. In afară de 
cele 10 școli de 7 ani înființate 
în ultimii ani, numai în toamna 
anului 1959 și-au deschis porțile 
încă trei școli de 7 ani la Iscroni, 
Bărbătent și Paroșeni. creindu-sr 
astfel condiții pentru cuprinderea 
in școli de 7 ani a tuturor absol
venților clasei a IV-a. In Valea 
Jiului funcționează de asemenea 
un număr însemnat de școli se
rale și secții serale pe lingă șco
lile medii, în care un mare număr 
de tineri muncitori de la 'e Și 
întreprinderi își completei A stu
diile fără să părăsească producția. 
Numărul cadrelor didactice e in
comparabil mai mare ca în trecut. 
Școala a devenit un bun al mase
lor, parte integrantă a vieții noas
tre noi, și aceasta constituie o im-
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De noul cartier se apropie o 
femeie și un bărbat. La braț. Sînt 
tineri. Poate nu de mult căsă
toriți. Privesc la blocurile ce se 
înalță în fața lor. O clipă li se 
zugrăvește uimirea pe chipuri. A- 
poi, un zîmbet le luminează fețele. 
Un singur zîmbet pe două fețe. 
Nu-i de mirare. El exprimă a- 
ceeași bucurie...

Primul bloc și celelalte ce-i ur
mează strălucesc în bătaia soare
lui. Și la propriu și la figurat. 
Strălucesc de curățenie pentru că 
sînt noi. Timpul n-a avut încă 
răgazul să-și lase amprentele. 
Dar, mai ales, strălucesc din pri
cina masei plastice cu care e 
„tencuit" exteriorul. E ceva nou, 
cu totul neobișnuit. O miniatură 
a timpurilor ce-or să vină. O in
troducere în viitor... Tencuiala 
propriu-zisă nu mai există. Plă
cile de mase plastice le-au luat 
locul. Prin frumusețea lor, prin 
strălucirea lor dau un aspect a- 
trăgător întregului cartier.

Deasupra capetelor lor o pasa
relă largă, leagă cartierul nou, 
de unul terminat cu cîțiva ani în 
urmă. Totul este pitoresc...

Dar, odată cu primii locatari; 
să pășim în interiorul unui apar
tament. Confortabil, spațios, lu
minos... In bucătărie instalație de 
aragaz, în cămară frigider, în 
baie instalații din cele mai mo
derne, peste tot calorifere...

Modul de construcție, dotarea

prof. VIC 
directorul Ș 

Pe

1NTRODI
interioară, pasarela, ar putea să 
vorbească despre ce va fi peste 
cîțiva ani. Timpul cînd cartierul 
despre care am pomenit va fi dai 
în folosința minerilor este insă 
foarte aproape: 1961.

Dacă privești în prezent pe 
partea dreaptă a pîriului Braia 
din Lupeni prea puține se pot ve
dea. Cîieva ziduri de cărămidă 
roșie, noi, locuri virane, grămezi 
de nisip, var, cherestea. Toate as
tea n-ar spune Insă nimic dacă 
mar fi oamenii, constructorii. Prin 

- munca lor neobosită la blocul 23 
se lucrează deja la zidăria eta
jului al doilea, la 24 și 25 la eta
jul I, la 26, la fundație. Zi de zi, 
constructorii dau viață sarcinii 
izvorîte din proiectul de Directive 
ale celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. de a 
construi mai ief
tin, mai bine, 
mai repede. Oa
meni ca mem
brul de partid 
Căpitanu Gheor- 
ghe, șef de echi
pă zidari, candi
datul de partid 
Popescu Nicolae, 
șef de echipă 
dulgheri și mulți 
alții ca ei, mun
cesc cu avînt 
nestăvilit. In fie
care cărămidă a- 
șezată, în fiecare 
zid clădit se gă
sește o părticică Vedere din r
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portantă cucerire 
a celor ce mun
cesc eliberați pen
tru totdeauna de

ploatare 
Realizări.e

bucurie ... ......... __
meii, de recunoștință față de 
rtidul comuniștilor — forță care 
ridicat poporul de la întuneric 
lumină, de la neștiință la o 

iltă cultură. Aceste realizări se 
r dezvolta și mai puternic, in 
ii ce vin deoarece in proiectul 
rectivelor celui de-al III-lea 
vigres al P.M.R. sini cuprinse 
? vederi care vor da învățămin- 
ui de stat un nou și puternic 
int. Se va generaliza învăță- 
ntul de 7 ani, se va trece la în- 
țămintulde 8 ani, durata învăță- 
ntului de cultură generală a- 
igind astfel la 12 ani. In ve- 
rea acestui nou avînt, se vor 
t măsuri pentru dezvoltarea ba- 
■ materiale a invățămîntului. 
pe acum putem înfățișa oarne- 

or muncii din Valea Jiului ima 
lea unor importante realizări in 
tst I eniu în anii ce vin. In- 

în rana acestui an se va 
iința o școală medie la Vul- 
i, o școală de 7 ani la Bănită, 
școală de 7 ani se va construi 
noul cartier Livezeni al orașu- 
Petroșani, iar la Uricani, un 

tre local de școală cu 16 săli 
clasă in care va funcționa o 

>ală de 7 ani și o școală serală 
die pentru tinerii muncitori, 
ilt va fi mărit spațiul școlar la 
nea și Aninoasa, unde se vor 
tstrui noi săli de clasă, labo- 
oare.
Frecînd pe scurt în revistă im- 
tantele realizări înfăptuite tn 

li puterii populare pe tărimul 
tooliării școlii, cadrele didacti- 

fiii și fiicele oamenilor mun- 
cărora le sint larg deschise 

imurile spre culmile științei și 
turii, își manițestă eu inflăcă- 
e recunoștința față de partid, 
m r unde prin muncă stă- 
toate fl calitativă înaltei sai- 
i puse de partid de a pregăti 
băncile școlii oameni culți, c- 

Mți în spiritul nobilelor idei 
marxism-leninismului, cons 

ciori entuziaști ai socialismu- 
și comunismului.

de 
inimile

pină acum umplu 
oamenilor
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PENTRU SANATATEA OAMENILOR MUNCII
In anii puterii 

populare, ocrotirea 
sănătății celor ce 
muncesc a deve
nit o înaltă problemă de stat. Să
nătatea oamenilor muncii este as
tăzi asigurată de o largă rețea 
de instituții sanitare, de numeroa
se cadre medico-sanitare temeinic 
pregătite.

Pentru a ilustra grija față de om, 
este suficient să arătăm că astăzi 
unitățile sanitare din raionul nos
tru dispun de 1140 paturi față de 
220 paturi cite erau în anul 1944 
și 130 paturi în 1938. La Lupeni, 
Petriia etc. s-au construit spitale 
noi de întreprindere. Numai spi
talul din Lupeni dispune de 341 
paturi. Spitalul din Petroșani are 
în prezent 400 de paturi, cel din 
Vulcan 215 paturi.

Toate aceste unități și multe 
altele din raion au fost dotate cu 
aparatura cea mai modernă, mo
bilier și altele. Medicamentele au 
fost aduse în cantități tot mai 
mari și de calitate, cheltuindu-se 
anual pentru sănătatea oamenilor 
muncii peste 20.000,000 lei.

In unitățile sanitare din Valea 
Jiului lucrează un Însemnat nu
măr de cadre bine pregătite. Dacă 
înainte de 1944 existau 17 medici 
și cîteva zeci de cadre sanitare 
medii, în 1953 numărul medicilor 
ajunge la 97, în 1956 la 136, pen
tru ca în prezent să avem 151 
medici de toate specialitățile. De

ERE IN VIITOR...

Congresul partidului — eveniment 
de însemnătate istorică în viața 

partiduiui și a întregului nostru popor
(Urmare din pag. l-a)

dorința lor fierbinte de a 
ge mereu înainte, în întîmpi- 
ea viitorului arătat de partid.
- In anul 1961 vom da în fo- 
nță cartierul Viscoza III din 
reni — spune inginerul șef al 
tierului, Sitescu Ioan — el va 
rinde 264 apartamente. Nici- 
il cu o cameră. Toate cu două

trei De asemenea va avea o 
•e centrală termică care va de- 
/i și 108 apartamente din car
ul Viscoza II. Se vor face 
ari de amenajare la pîrîul 
ia, se va construi o pasarelă 

4 va lega noul cartier de car
ii Viscoza II.
- Eforturile noastre se vor în- 
>ta mereu spre reducerea pre- 
il de cost pe apartament — 
ne tov. Pecek Alexandru, diri-

blocuri Viscoza 11 Luperii.

J» * 
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gintele șantierului. Vom construi 
sub suma de 39.700 lei planifica
tă pe apartament, și cu toate a- 
cestea vom mări spațiul locuibil.

Dezbaterea proiectului de Direc
tive a însemnat pentru construc
tori — cei ce prin specificul mun
cii lor tind mereu mai sus, spre 
zarea albastră — un minunat pri
lej de a vedea departe, departe 
de tot. Asemenea unui arătător 
întins, proiectul de Directive in
dică drumul, înfățișează perspec
tiva. Constructorii cei ce slut 
chemați să-mpînzească patria cu 
un păienjeniș de schele, să clă
dească edificiile viitorului, urmea
ză cu încredere drumul arătat de 
brațul întins. Cuvîntul de ordine 
„mai bine, mai repede, mai ief- 
tin“ este însușit de constructorii 
de pe șantierul Lupeni. El este 
concretizat prin depășirile zilnice 
de plan, prin economiile realizate.

Cartierul Viscoza III care, va 
fi dat în folosință în 1961 vorbeș
te despre hotărîrea constructori
lor lupeneni de a îndeplini sarci
na de a crea celor ce muncesc 
condiții din ce în ce mai bune 
de locuit. Construirea cartierului 
Viscoza III constituie o introdu
cere în viitor, e un nou mesager 
al timpurilor ce-o să vină... Așa 
se trăiește, se visează și se clă
dește viitorul de către construc
torii lupeneni, de către toți cei 
ce muncesc din patria noastră.

VICTOR FOLESI

—=— asemenea, în uni-
dr. STANCESCU EUGEN tățile sanitare 

medic șef al raionului Petroșani din raionul nos
tru lucrează 27 

farmaciști, 6 chimiști, iar numă
rul personalului mediu sanitar se 
ridică la 394.

In comparație cu anul 1938, 
cînd în mediul urban din raionul 
nostru aveam un medic la 1859 
de locuitori, în prezent există un 
medic la 792 locuitori. Mortali
tatea infantilă a scăzut în pre
zent în proporție foarte mare față 
de situația înregistrată în anul 
1938.

An de an se alocă tot mai multe 
fonduri pentru buna desfășurare a 
asistenței sanitare. In raionul 
nostru în anul trecut s-au chel
tuit pentru acțiunile sanitare 
20.378.815 lei, cu 6.752.639 lei 
mai mult decît în anul 1956, De 
asemenea în 1959 s-a cheltuit în 
cadrul prevederilor sociale suma 
de 2.407.986 lei, față de 792.620 
lei cheltuite în 1956.

Astăzi muncitorii și funcționa
rii din țara noastră au dreptul 
la asigurarea materială la bătrî- 
nețe și în caz de incapacitate 
de muncă, la asistența medicală 
gratuită, la concediu de odihnă 
plătit, la alocații de stat pentru 
copii, la bilete pentru sanatorii 
balneare și case de odihnă.

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R. prevede că în domeniul 
ocrotirii sănătății se va pune ac
centul pe măsuri cu caracter pre
ventiv, prin dezvoltarea activită 
ții antiepidemice și de igienă, 
sporirea măsurilor de protecție a 
muncii și de prevenire a bolilor 
profesionale și a accidentelor. Se 
va dezvolta și îmbunătăți conti
nuu asistența medicală ambula
torie, se vor construi circa 100 
policlinici noi în raioane și cen
tre urbane. Capacitatea spitalelor 
din mediul urban și rural va creș 
te cu circa 18.000 paturi, iar re
țeaua sanitară va fi înzestrată cu 
aparatură tehnico-medicală în can
tități suficiente.

Aceste prevederi oglindesc gri
ja deosebită pe care o acordă par
tidul și guvernul nostru sănătății 
celor ce muncesc.

greș. Proiectul de Directive ale 
Congresului al lll-lea al P.M.R. 
cu privire la> planul de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și la programul 
economic de perspectivă consti
tuie un luminos program de în
florire a patriei, de creștere a 
bunăstării poporului. Acest do
cument de însemnătate Istorică 
a fost primit cu un deosebit en
tuziasm de către toți oamenii 
muncii din Valea Jiului. Zeci de 
mii de oameni au participat la 
dezbaterea proiectului de Direc
tive, au făcut propuneri prețioa
se în vederea înfăptuirii noilor 
sarcini, exprimîndu-și hotărîrea 
lor neclintită de a lupta pentru 
a Ie da viață. Aceasta a dovedit 
încă odată calda aprobare de 
care se bucură din partea oame
nilor muncii politica justă a 
partidului, voința lor fermă de 
a păși sub conducerea partidu
lui spre noi izbînzi.

Lupta neobosită a oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor partidului este o dovadă 
grăitoare a încrederii cu care 
masele urmează linia trasată de 
partid, o expresie a unității de 
nezdruncinat dintre partid șl 
popor. Poporul nostru este mai 
unit ca oricînd în jurul partîdu 
lui și a Comitetului său Central 
leninist. Masele largi de oameni 
ai muncii s-au convins prin 
fapte că urmînd drumul arătat 
de partid, înfăptuind sarcinile 
elaborate de partid, pășesc ferm 
înainte spre un viitor luminos, 
spre socialism.

In perioada care a trecut de 
Ia al il-lea Congres ai P.M.R. 
a crescut 
ducător 
partid în 
tivitate.
s-au întărit, a crescut nivelul de 
conștiință al membrilor și can 
didaților de partid. Comuniștii, 
oameni înaintați, și-au cîștigat 
în fața maselor un Imens pres
tigiu. Sub conducerea și îndru
marea lor, oamenii muncii din 
toate domeniile de activitate 
muncesc cu entuziasm pentru a 
da viață luminoaselor sarcini 
ce stau în fața poporului nostru.

Creșterea rîndurilor organiza
țiilor de partid din Valea Jiului, 
îmbunătățirea compoziției tor 
sociale prin primirea 
roși candidați și noi 
partid din rîndurile 
înaintați oameni ai i 
tărirea rolului lor 
arată în mod limpede torța de 
neînvins a partidului.

La al lll-lea Congres al 
P.M.R., întregul nostru partid 
se prezintă strîns unit în jurul 
Comitetului Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, care conduce cu înțe
lepciune poporul nostru sore

considerabil rolul con- 
al organizațiilor de 
toate domeniile de ac- 
Rîndurile partidului

făurirea mărețului țel •— socle, 
tatea socialistă.

Lucrările Congresului al III- 
lea vor duce la> întărirea conti
nuă a partidului, forța conducă
toare în Republica Populară Ro- , 
mină, va însemna o nouă etapă 
istorică în lupta pentru victoria 
socialismului. De aceea oamenii 
muncii din Valea Jiului, alături 
de toți cei ce muncesc din pa
tria noastră, își îndreaptă gîn- 
durile lor pline de dragoste, în
credere și recunoștință spre 
partid, convinși că lucrările ce
lui deal li 1-lea Congres ai
P.M.R. vor marca- o nouă și im. 
portantă etapă în marea operă 
de construire a socialismului, de 
făurire a unei vieți noi, fericite 
pentru întregul nostru popor,

Salutînd deschiderea lucrărilor 
celui de-al lll-lea Congres al 
P M.R., oamenii muncii din Va
lea Jiului, în frunte cu comu
niștii, își exprimă voința lor 
neabătută de a lupta cu abne
gație pentru a înfăptui hotărîrile 
pe care Congresul le va adopta.

Traducerea în viață a măre
țului program elaborat de partid 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe aniî 
1960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă, consti
tuie preocuparea de bază a fie
cărui om al muncii din patria 
noastră. înfăptuirea acestui pro
gram va duce la< ridicarea eco
nomiei noastre naționale pe o 
treaptă superioară, va crea con
dițiile unui nou și puternic a- 
v'înt al tuturor ramurilor eco
nomiei, creșterii bunăstării celor 
ce muncesc de la orașe și sate.

Drept recunoștință adîncă pen
tru viața lor liberă și fericită de 
azi, făurită datorită luptei eroice 
a partidului, oamenii muncii din 
Valea Jiului asigură conducerea 
partidului că n,u vor precupeți 
nici un efort pentru a îndeplini 
hotărîrile partidului, că vor lupta 
cu dîrzenle pentru a obține noi 
victorii pe drumul luminos al 
construirii socialismului.

—=★=—

i a nume- 
membri de 
celor mai 

muncii, în- 
conducător,

î

1
te-ai născut din luptă și din zbucium, 
fulgerul din marile furtuni;

Ți-a fost cîntarea vechiul grai de bucium 
Și doina moștenită din străbuni.

Și ai crescut in vremuri de opreliști', 
Cînd țara-ncătușată se zbatea... 
Durerile ți-au fost întîile priveliști 
Și focul care-n inimi pîlpîia, <

biruit 1 A domnilor putere 
spulberat-o-n baterea de vînt 
ne-nfricata proletară vrere,

Ai
Ai
Și
Prin tine-i azi stăpînă pe-al ei cînt!

Stindarde roșii — mare purpurie, 
Ne-îmbrățișează vremile acum. 
Tu ne-ai deschis înspre Comună drum 
Și cîntul nostru-i cînt de bucurie.

N. SANDU •♦

...F APTE
• In raionul nostru funcționea

ză în prezent 9 cluburi muncito, 
rești și tot atltea cămine cultu
rale.^ Oamenii muncii au la dis
poziție 39 de biblioteci cu un 
fond de Cărți de 118.833 volume. 
Numai in anul 1959 din bibliote» 
cile raionului au împrumutat 
cărți aproape 12.000 de cititori,

® 2273 de locuri cuprind săli-, 
le de spectacole din cadrul sindi
catelor, iar numărul cinemato
grafelor din raion se ridică la 
12 din care 6 au fost construit? 
în ultimii ani.

• In cadrul cluburilor din ra
ion activează în prezent 7 for. 
moții corale întrunind aproape 
600 de membri; 21 de brigăzi 
artistice de agitație; 16 or.
chestre și fanfare și 12 formații 
de teatru.

• Mișcarea sportivă de masă 
din Valea Jiului a cunoscut in 
ultimii ani o mare dezvoltare. La 
Petroșani a fost construită o ba' 
ză sportivă la Institutul de mine 
— o sală de sport și un teren de 
handbal și volei — iar în incin
ta Școlii medii mixte a fost de 
curînd dat' în folosință un teren 
de handbal și baschet amenajat 
pentru jocuri în nocturnă. In ul
timii ani au fost amenajate cu 
gazon terenurile de fotbal Jiul 
Petroșani, Minerul Lupeni șt 
Minerul Aninoasa.

• In actualele campionate din 
prima categorie a țării, din ra
ionul nostru activează 4 echipe: 
Jiul la fotbal și volei; Minerul 
Lupeni la fotbal și Știința Pe-



STEAGUL ROȘU

„Austria îl salută 
pe Hrușciov”

VIENA (Agerpres).
Imtr-un articol consacrat apro

piatei vizite a lui N. S. Hrușciov 
în Austria, ziarul „Der Rund- 
blick" subliniază că între Austria 
și Uniunea Sovietică s-au stabilit 
trainice legături economice și cul
turale. Apropiata vizită a șefu
lui- guvernului sovietic, sublinia
ză ziarul, va contribui la îmbu- 
bunătățirea continuă a relațiilor 
dintre popoarele celor două țări, 
la consolidarea păcii

„Austria îl salută pe Hrușciov 
deoarece semnarea tratatului de 
stat a devenit posibilă în urma 
inițiativei și eforturilor sale".

Declarația Biroului Politic 
al C. C. al P. C. Francez

PARIS (Agerpres)
Biroul Politic al G.G. al Parti

dului Comunist Francez a dat pu
blicității o declarație în care se 
subliniază că lupta poporului al- 
gerian, puternica mișcare 
Franța împotriva războiului 
Algeria au influențat într-o 
sură considerabilă asupra 
părți ale discursului rostit

78 de ani de la nașterea 
lui Gheorghi Dimitrov

SOFIA 18 (Agerpres).
La 17 iunie a avut 

fia o adunare festivă 
împlinirii a 78 de ani 
terea

din 
din 

mă- 
unor 

de 
președintele Republicii la 14 iu
nie a.c. De Gaulle a reafirmat 
politica de autodeterminare pe 
care el a apreciat-o drept „singu
ra ieșire posibilă din această dra
mă complicată și foarte supără
toare" — războiul din Algeria. 
El a exprimat, între altele, ideea 
unor eventuale tratative.

Biroul Politic al G.G. consi
deră că pacea în Algeria poate 
fi instaurată în viitorul cel mai 
apropiat dacă guvernul francez 
își asumă obligația de a merge 
pe calea tratativelor. Datoria po
porului francez este să-și expri
me cu toată tăria hotărîrea de a 
obține aceste tratative. Partidul 
Comunist Francez își alătură gla
sul de protest glasului numeroa
selor organizații și personalități 
de diferite convingeri împotriva 
interzicerii Congresului național 
pentru pace în Algeria și confir
mă că sprijină total și necondi
ționat hotărîrea de a organiza 
la 28 iunie o zi națională de lup
tă pentru instaurarea păcii în Al
geria !

I

loc la So- 
consacrată 
de la naș- 

conducătorului poporului 
bulgar Gheorghi Dimitrov, emi
nent activist al mișcării munci
torești și comuniste internaționa
le.

Raportul despre viața și acti
vitatea lui Gheorghi Dimitrov a 
fost prezentat de Jivko Jivkov, 
membru al C.C. al 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

Fidel Castro va vizita 
Uniunea Sovietică

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
La 17 iunie a avut loc la Mos

cova o conferință de presă la 
cafe a luat cuvîntul Antonio 
Nunez Jimenez, conducătorul 
misiunii economice guvernamen
tale a Cubei. Referindu-se la 
convorbirea cu N. S. Hrușciov, 
Jimenez a subliniat că șeful gu
vernului sovietic a acceptat cu 
plăcere invitația șefului guver
nului revoluționar al Cubei, Fi
del Castro, de a vizita această 
tară:.

Antonio Nunez Jimenez a co
municat de asemenea că Fidel 
Castro, va vizita Moscova. Da
tele vizitelor reciproce nu au 
fost încă stabilite.

P.C.B., 
de

-----------------O----------- >-----

Lucpăpile Conferinței statelor 
independente din Africa

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres) 
La 16 și 17 iunie la Conferin

ța statelor independente din Afri
ca au continuat discuțiile gene
rale. Au luat cuvîntul reprezen
tații Libiei, Guineei, R.A.U., So
maliei, Sudanului și Algeriei. Ei 
au cerut în unanimitate să se pu
nă capăt sistemului rușinos al 
colonialismlui în Africa, au con
damnat uneltirile colonialiștilor 
și au declarat că sprijină poporul 
Algeriei în lupta sa dreaptă pen
tru independență.

Delegatul Guineei, Abdurahman 
Diallo a subliniat în cuvîntarea 
sa că „sarcina noastră în perioa
da lichidării colonialismului cons
tă în lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile noastre". 
„In orice caz, a declarat el. po
litica noastră trebuie să fie poli-

tica neutralității pozitive". Dial
lo a propus să se creeze un corp 
de voluntari în scopul acordării 
de ajutor poporului algerian în 
lupta împotriva colonialiștilor, 
precum și să se acorde Algeriei 
ajutor material și diplomatic.

Delegatul Algeriei, ministrul 
Informațiilor al guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, Mo
hammed Yazid, a declarat că po
porul algerian este sigur de vic
torie. Colonialiștii, a declarat el. 
nu vor reuși să înfrîngă nicio
dată glorioasa armată de elibe
rare națională deoarece ea este 
o armată populară".

Yazid a cerut tuturor statelor 
independente din Africa să recu
noască guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria.

■O----------------

„Tribune44 cere amînarea vizitei 
lui Castiella în Anglia

LONDRA 18 (Agerpres).
Săptămînalul laburist „Tribu

ne" cere guvernului englez să 
amîne vizita în Anglia a mi
nistrului Afacerilor Externe al 
Spaniei franchiste, Castiella,

en-

--------------................................................................... ................ .................

Lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare

GENEVA (Agerpres)’. TASS 
Ltiînd cuvîntul în ședința din 

17 iunie a Comitetului celor 10 
state pentru dezarmare, V. A. 

sovietice, 
după cele 
american 
guvernul 

o poziție 
propuneri

Zorin, șeful delegației 
a declarat că judecînd 
spuse de delegatul 
Eaton la 15 iunie, 
S.U.A. se situează pe 
negativă față de noile 
sovietice referitoare la" prevede
rile fundamentale ale tratatului 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală și în primul rînd 
față ‘ de propunerile referitoare 
la prima etapă a dezarmării ge
nerale și totale care prevede 
distrugerea mijloacelor de trans
portare a armelor la țintă, lichi
darea bazelor militare 
aflate pe teritoriile 
retragerea trupelor 
pe aceste teritorii.

Reține atenția, 
V. A. Zorin, faptul __ ......
lui Eaton cu privire la greută
țile sau chiar la imposibilitatea 
de a se institui controlul asu
pra lichidării mijloacelor de 
transportare la țintă a armelor 
nucleare nu coincide cu punctul 
de vedere al delegației franceze 
In ședința din 15 iunie delegatul 
Franței, Jules Moch, a vorbit 
despre posibilitatea de a se in
stitui controlul asupra lichidă
rii mijloacelor de transport.

Din cuvîntarea delegatului 
S.U.A., Eaton, căruia în proble
ma bazelor militare străine a în-

străine 
altor țări și 
străine de

a subliniat 
că afirmația

cercat să-i vină în ajutor dele
gatul Marii Britanii, a arătat 
V. A. Zorin, rezultă că S.U.A. 
obiectează împotriva lichidării 
mijloacelor de transportare a 
armelor nucleare la țintă, îm
potriva lichidării bazelor milita
re aflate pe teritorii străine, îm
potriva retragerii trupelor străi
ne de pe aceste teritorii și, în 
general, împotriva oricăror mă
suri

In realitate delegația 
cană consideră că ~ 
este de a împiedica progresul 
tratativelor cu privire la dezar
marea generală și totală. S.U.A. 
nu vor să accepte nici dezarma
rea generală și totală, nici mă
surile propuse de noi în legă
tură cu prima etapă a uneî ast
fel de dezarmări, și nici un fel 
de măsuri efective de dezarmare 
în general.

V. A. Zorin a arătat că sco
pul principal urmărit de delega
ția americană 
unui control fără

In ședința din 
mitetului au luat 
cuvîntul delegatul 
sby-Gore, reprezentantul Canadei 
Burns, și delegatul Italiei, Mar
tino. care au făcut din nou în
cercări zadarnice de a crea im
presia că puterile occidentale do
resc să ajungă la un acord în 
problemele dezarmării și să con
tribuie la succesul tratativelor 
în cadrul comitetului.

proiectată pentru 11 iulie. Sosi
rea acestui om de încredere a lui 
Franco, scrie „Tribune", ar fi 
o ofensă adusă poporului 
glez. „Castiella este un fascist
războinic activ — scrie „Tri
bune" — a slujit în divizia al
bastră spaniolă care a partici
pat la agresiunea hitleristă îm
potriva 
sale el
cu crucea de fier. In 1941, îm
preună cu actualul ambasador 
al Spaniei la Washington, Cas
tiella a scris o carte plină de 
ură la adresa Angliei și Franței. 
Poporul englez nu vrea să pri
mească în țara lui un prieten a 
lui Hitler și un dușman al An
gliei, scrie „Tribune".

Rusiei. Pentru meritele 
a fost decorat de Hitler

radicale de dezarmare.
1 amerî- 

consideră că misiunea sa

este instituirea 
dezarmare.

17 Iunie a co
de asemenea 
Angliei, Orm-

Sosirea delegației P. C. U. S.
in frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov 
la cel de-al Ill-lea Congres al P.M.R,

In aplauzele puternice ale asis
tenței, coboară tovarășul N. S. 
Hrușciov și ceilalți membri ai 
delegației P.C.U.S.

Conducătorii partidului și sta
tului nostru se apropie 
se îmbrățișează 
N. S. Hrușciov și 
delegației 
bun venit.

Miile de 
prezenți pe 
urale care 
în șir, făcînd o primire călduroa
să, entuziastă, oaspeților.

Apoi, membrii delegației 
P.C.U.S. string mîinile și se în

trețin cu reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești 
frățești care participă la Con
gresul al Ill-lea al P.M.R.

Oaspeților sovietici le sînt 
prezentați șefii misiunilor diplo
matice prezenți pe aeroport, 
membrii C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului R. P. Romîne.

Un grup de pionieri romîni 
și sovietici înconjoară pe înalții 
oaspeți și le oferă flori.

In aclamațiile entuziaste și 
îndelungi ale oamenilor muncii, 
oaspeții împreună cu conducă
torii partidului și statului nos
tru, părăsesc aeroportul.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

alMikunis, secretar general 
Partidului Comunist din Israel, 
Haled Bagdas, secretar general 
al Partidului Comunist din Si
ria, Filiberto Barrero Hernan
dez, membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Columbia, Marie Petra Pe- 
terssen, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Pane- 
marca, Marcus Pieter Băkker, 
membru al Biroului Politic a! 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Olanda, Mas- 
sera Lerena Jose Louis, membru 
al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Uruguay, Chandra 
Bhupesh Gupta, secretar al Con
siliului Național al Partidului 
Comunist din India și Kristian 
Rolf Netuun, membru al Secre
tariatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norve
gia.

Au 
sadei 
unor 
tați în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La ora 12, avionul aterizează.
---------------- O-

fost de față membrii amba-
Uniunii Sovietice, șefii 

misiuni diplomatice acredi-

cu 
cu

P.C.U.S.,

de avion, 
tovarășul 

membrii 
urîndu-le

oameni ai muncii 
aeroport izbucnesc în 
nu contenesc minute

Delegația P.C.U.S. a depus coroane de flot 
Monumentulla 

și la Monumentul
Sîmbătă după-amiază delega

ția Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici.

La solemnități au fost de față 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, general de armată Le- 
ontin Sălăjan, Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. al P.M.R., con
ducători ai organizațiilor locale 
de partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, gene
rali și ofițeri superiori ai for-

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

eroilor patriei 
eroilor sovietici

țelor noastre armate, activiști 
de partid.

Au fost prezenți membrii 
basadei 
curești.

După 
stat al 
mîne și 
Sovietice membrii delegației so
vietice au depus coroane de florî 
în memoria eroilor romîni și so
vietici căzuți în lupta pentru e- 
liberarea Romîniei de sub jugul 
fascist.

Membrii delegației au păstrat 
un moment de reculegere.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea gărzilor militare dr 
onoare. (Agerpres).

Uniunii Sovietice la
am-
Bu-

de
Ro-

intonarea imnului 
Republicii Populare 
imnul de stat al Uniunii

Sosirea la București a delegației 
Partidului Comunist Bulgar

Sîmbătă după-amiază a sosit 
în Capitală delegația Partidului 
Comunist Bulgar care va lua 
parte la lucrările celui de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R.

Delegația este condusă de to
varășul Todor Jivkov, membru 
al Biroului Politic, al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al C.C. al 
P.C.B.

La sosire în gara Băneasa, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al

..........

C. C. al P. M. R., Petre Borilă 
și Alexandru Drăghici, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Jânos Fazekas, secretar 
al C.C. al P.M.R., Avram Bu- 
naciu și Florian Dănălache, 
membri ai C.C. al P.M.R., Gheor- 
ghe Necula, Mihail Roșianu și 
Pavel Țugui, membri supleanți 
ai C.C. al P.M.R., precum și de 
numeroși activiști de partid.

Au fost de fată membrii am
basadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres).

Noi demonstrații antiguvernamentale la Tokio
TOKIO
Liderii

(Agerpres).
partidului de guvernă- 

mînt încearcă cu orice preț să 
ratifice tratatul de securitate ja- 
pono-american. Demonstrațiile de 
Ia 17 iunie au arătat că poporul 
japonez este hotărît să lupte 
pînă la obținerea anulării în
robitorului tratat militarist ja- 
pono-american. Străzile din To
kio au fost din nou pline de de
monstranți. In cursul după-amie- 
zii, coloanele de demonstranți 
s-au îndreptat din nou spie clă
direa parlamentului și reședința 
primului ministru. Pe pancartele 
pe care le purtau scria : „Nu l-am 
lăsat pe Ike în Japonia, vom 
mătura întregul sistem al alian
ței militare japono-americane", 
„Jos cabinetul antipopular al lui 
Kiși". La demonstrații, au parti
cipat zeci de mii de persoane 
printre care muncitori, funcțio
nari de la întreprinderile din 
Tokio, studenți, reprezentanți ai

intelectualității progresiste. Au 
avut loc de asemenea mitinguri 
și demonstrații și în alte orașe 
ale țării.

Consiliul General al Sindica
telor din Japonia, Consiliul na
țional de luptă împotriva trata
tului de securitate și alte orga
nizații de masă ale poporului ja
ponez au prezentat la 17 iunie 
guvernului cererea ultimativă 
de a dizolva imediat parlamen
tul și de a demisiona. In caz 
contrar, declară Consiliul Gene
ral al Sindicatelor, la 18 iunie 
oamenii muncii din Japonia vor 
reși pe străzile orașelor în ca
drul unei demonstrații generale, 
iar la 22 iunie, se va declara 
grevă generală.

Kiși a mobilizat toate rezer
vele poliției. In jurul parlamen
tului au fost concentrate deta
șamente puternice de poliție cu 
care blindate.

La 17 iunie a avut loc o în-

trevedere între Kiși și Asanuma, 
președintele Partidului Socialist 
din Japonia. In cadrul întreve
derii Asanuma a cerut din nou 
demisia guvernului și dizolvarea 
dietei. După întrevedere Asanu
ma a declarat în cadrul unei con- 

primul 
că noul 
fi rati- 

noaptea.

vorbiri cu ziariștii că 
ministru Kiși a afirmat 
tratat de securitate va 
ficat automat sîmbătă 
Asanuma a precizat că o ase
menea ratificare va fi conside
rată nulă de către partidul so
cialist După întrevederea cu A- 
sanuma, Kiși a avut o întreve
dere și cu Suehiro Nishio, pre
ședintele partidului socialismului 
democratic. Nishio a cerut de 
asemenea ca Kiși să demisione
ze și să dizolve imediat Camera 
inferioară a dietei. In pofida ce
rerilor liderilor partidelor de 
opoziție de a demisiona Kiși a 
declarat că nu va demisiona pî- 
nă cînd nu va fi ratificat trata
tul de securitate.
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