
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Anul XII 
XVII Nr. 3324

Marți
21 iunie

1960

4 pag. 20 bani

Slava Partidului Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat 
al poporului, organizatorul și 
inspiratorul victoriilor noastre !

Deschiderea lucrărilor Congresului al Ili-lea
al Partidului Muncitoresc Roi mii

Luni, 20 iunie, la ora 9, în 
noua sală a Palatului Republi
cii s-a deschis cel de-al Ili-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn.

La Congres iau parte delega
ții aleși de organizațiile de 
partid din întreaga, țară.

In sală se află de asemenea, 
ca invitați, fruntași în muncă 
din industrie și agricultură, ac
tiviști de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură, zia
riști romîni și străini.

La lucrările Congresului parti
cipă, în calitate de invitați, re
prezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești frățești din 
46 de țări.

Delegații întîmpină cu aplauze 
prelungite pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu. Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheor
ghe Maurer, Jănos Fazekas, la 
intrarea lor în sală.

Delegații la Congres salută 
cu aplauze puternice delegația 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, precum și cele
lalte delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești frățești.

In sală răsună chemările 
„Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn în frunte cu Comitetul 
său Central!“, „Trăiască cel 
de-al 111-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn !“, „Tră
iască puternicul lagăr al țărilor 
socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică!“, „Trăiască unitatea 
și' coeziunea partidelor comu
niste și muncitorești !“.

Congresul este deschis de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Tovarăși și tovarășe.
Din însărcinarea Comitetului 

Central al Partidului Muncito
resc Romîn declar deschise lu
crările celui de-al Ili-lea Congres 
al partidului și salut călduros 
pe delegații la Congres.

In mijlocul nostru se află de
legații ale partidelor comuniste 
și muncitorești din 46 de țări. 
Ingăduiți-mi să salut în numele 
Congresului pe scumpii noștri 
oaspeți, (aplauze puternice, u- 
rale).

Salutăm din toată inima dele
gația gloriosului Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice în 
frunte cu tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, (aplau
ze prelungite, urale).

Salutăm cu căldură:
delegația Partidului Muncii din 

Albania, în frunte cu tovarășul 
Hysni Kapo, membru al Birou
lui Politic și secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Albania; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
Bulgar în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar; (ăplauze) 

delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. în frunte cu 
tovarășul Antonin Novotny, prim- 
secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republi
cii Cehoslovace; (aplauze) 

delegația Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu tovarășul 
Pîn Cijen, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
membru al Secretariatului Comi
tetului Central; (aplauze) 

delegația Partidului Muncii din 
Coreea, în frunte cu tovarășul 
Kim Cian Man, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea; (aplauze)

delegația Partidului Socialist 
Unit dirt Germania, în frunte cu 
tovarășul Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane; (a- 
plauze)

delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, în frunte 
cu tovarășul Dugursurun, mem 
bru al Biroului Politic și secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol; (aplauze)

, delegația Partidului Muncito
resc Unit Polonez, în frunte cu 
tovarășul Edward Ochab, mem
bru al Biroului Politic și secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez; (aplauze)

delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, în frunte 
cu tovarășul Le Duan, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam; (aplauze)

delegația Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, în frunte 
cu tovarășul Jănos Kădăr, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Algeria; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Argentina, în frunte cu to
varășul Paulino Alberdi, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Argen
tina; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Austria, în frunte cu tova
rășul Friedrich Hexman, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Austria; (aplauze) 

delegația Partidului Comunist 
din Belgia, în frunte cu tovară
șul George Guneur, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Belgia, prim-secretar al Fe
derației de partid din Charleroi; 
(aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Marea Britanie, în frunte cu 
tovarășul Peter Kerrigan, mem
bru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Marea Bri
tanie; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Chile, în frunte cu tovarășul 
Luis Corvalan, secretar general 
al Partidului Comunist din 
Chile; (aplauze)

delegația Partidului Progresist 
al poporului muncitor din Cipru, 
în frunte cu Ezechil Papaioanu, 
secretar general al Partidului 
Progresist al poporului munci
tor din Cipru; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Columbia, în frunte cu tova

rășul Filiberto Barrero; (aplauze) 
delegatul Partidului Socialist 

Popular din Cuba, tovarășul 
Kalcines Ramon, membru su
pleant al Biroului Executiv al 
Comitetului Național al Partidu
lui Socialist Popular din Cuba; 
(aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Danemarca. în frunte cu to
varășa Petra Peterssen, membru 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Danemarca; (aplauze)

delegația Partidului Muncii 
din Elveția, în frunte cu tovară
șul Etienne Lentillon, membru 
al Conducerii Partidului Muncii 
din Elveția; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Finlanda, în frunte cu tova
rășul Viile Pessi, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Finlanda; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
Francez, în frunte cu tovarășul 
Leo Figueres, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Germania în frunte cu to
varășul Alfred Kubin, membru 
al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Germania; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Grecia, în frunte cu tovară
șul Apostolos Grozos, președin
te al Comitetului Central al 
Partidului Cemunist din Grecia; 
(aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din India; în frunte cu tovară
șul Bhupesh Gupta, secretar al 
Comitetului Național al Partidu
lui Comunist din India; (a- 
plauze)

delegația Partidului Comunist 
din Indonezia în frunte cu to
varășul Djokosudjono, membru 
a.1 Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Indonezia; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
Italian, în frunte cu tovarășul 
Arturo Colombi, membru al 
Conducerii Partidului Comunist 
Italian; (aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Irak; (aplauze)

delegația Partidului Popular 
din Iran, în frunte cu tovarășul 
Tabary Ehsan, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular din 
Iran; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Israel, în frunte cu tovară
șul Samuil Mikunis, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Is
rael; (aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Japonia, tovarășul Taru 
Yonehara, membru al Secretaria
tului Comitetului Central al 

1 Partidului Comunist din Japonia; 
(aplauze)

, delegația Partidului Comunist 
din Liban în frunte cu tovarășul 
Hasan Kraytem, membru al Bi
roului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Liban; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Luxemburg, în frunte cu to
varășul Dominique Urbany, se
cretar general al Partidului Co
munist din Luxemburg; (a- 
plauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Maroc, tovarășul Aii Yata, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Maroc: faolauzel 

delegația Partidului Comunist 
din Norvegia în frunte cu tova
rășul Nettum Rolf, membru al 
Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Norvegia; (aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Olanda, tovarășul Pieter 
Bakker, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Olan
da; (aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Sirian tovarășul Haled Bag- 
daș, secretar general al Partidu
lui Comunist din Siria; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Spania, în frunte cu tovară
șul Enrique Lister, membru al 
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Spania; (aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii, 
tovarășa Gurley Flynn, vicepre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Statele 
Unite ale Americii; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Suedia. în frunte cu tova
rășul Hilding Magberg, președin
te al Partidului Comunist din 
Suedia; (aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Turcia; (aplauze)

delegația Partidului Comunist 
din Uruguay în frunte cu tova
rășul Massena Lerena Jose Luis, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C. din Uruguay; 
(aplauze)

delegatul Partidului Comunist 
din Venezuela, tovarășul Hum
berto Arrietti, membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Venezuela; (aplauze) 

delegatul Partidului Comunist 
din Noua Zeelandă. tovarășul 
John Manson, membru al Comi
tetului Național al Partidului 
Comunist din Noua Zeelandă-. 
(aplauze)

Le aducem tuturor calde mul
țumiri pentru că au răspuns in
vitației noastre să ia parte Ia 
lucrările Congresului al Ili-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn. 
(aplauze prelungite)

Tovarăși.
In perioada care s-a scurs de 

la Congresul al Il-Iea am su
ferit o grea pierdere prin înce
tarea din viață a tovarășului dr. 
Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
fiu credincios al poporului nos
tru, luptător devotat pentru fău
rirea și întărirea regimului de
mocrat-popular.

Am pierdut din rîndurile noas
tre pe tovarășul Grigore Preo
teasa, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, militant de 
seamă al partidului nostru.

A încetat din viață tovarășul 
Teodor Iordăchescu, membru al 
Comitetului Central al partidu
lui, care a adus o contribuție de 
seamă la înfăptuirea unității cla
sei muncitoare din țara noastră.

In memoria lor propunem să 
păstrăm un moment de recule
gere.

întreaga asistență în picioare 
păstrează un minut de recule
gere.

Delegații au ales apoi în una
nimitate prezidiul Congresului 
comnus din tovarășii: Anostol 

Gheorghe, Bodnăraș Emil, Bo- 
ghină Ana, Borilă Petre, Ceau- 
șescu Nicolae, Chivu Stoica, Co
lin Dumitru, Csupor Ludovic, 
Dănălache Florian, Drăghici A- 
lexandru, Fazekas Jănos, Furdui 
Petru, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghiu Dumitru, Hudițeanu 
Nicolae, lonescu Manea, Isac 
Martin, Joja Atanase, Maurer 
Gheorghe Ion, Moghioroș Ale
xandru, Necula Gheorghe, Pan- 
telie Maria; Pas Ion, Rădoi 
Gheorghe, Răutu Leonte, Ro- 
șianu Mihail, Sălăjan Leontin-, 
Stoica Gheorghe, Trofim Virgil, 
Vaida Vasile, Voitec Ștefan.

In aplauzele asistenței, tova
rășii aleși împreună cu tovară
șul N. S. Hrușciov au luat Ioc 
în prezidiu.

Congresul a ales apoi în una
nimitate comisia de validare, se
cretariatul și comisia de redac
tare.

Din comisia de validare fac 
parte tovarășii: Bolojan Victor, 
Bughici Simion, Crăciun Con
stanța, Golea Petre, Lascu Ele
na, Matei Ștefan, Uglar Iosif, 
Verdeț Ilie, Vîlcu Vasile.

Din secretariat fac parte to
varășii : Balalla Dumitru, Găz- 
doiu Stan, Gere Mihai, Petre 
Lupu, Pațilineț Vasile.

Din comisia de redactare a 
proiectului de hotărîre fac parte 
tovarășii: Marinescu Teodor,
Marchian Nicolae. Niculescu 
Mizil Paul, Roșu Gheorghe, Vol- 
cu Ștefan.

Congresul a aprobat în una
nimitate următoarea ordine de zi:

1. RAPORTUL COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI MUNCITORESC ROMÎN 
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 
PARTIDULUI IN PERIOADA 
DINTRE CONGRESUL AL II- 
LEA ȘI CONGRESUL AL III- 
LEA AL PARTIDULUI, CU PRI
VIRE LA PLANUL DE DEZ
VOLTARE A ECONOMIEI NA
ȚIONALE PE ANII 1960-1965 
$1 LA SCHIȚA PLANULUI E- 
CONOMIC DE PERSPECTIVA 
PE 15 ANI.

2. RAPORTUL COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE.

3. ALEGEREA COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI' 
MUNCITORESC ROMÎN ȘI A 
COMISIEI CENTRALE DE RE
VIZIE.

De asemenea a fost aprobat 
regulamentul de desfășurare a 
lucrărilor Congresului.

La primul punct al ordinei de 
zi tovarășul Chivu Stoica, care 
prezidează ședința, dă cuvîntul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru a prezenta raportul 
Comitetului Central. întreaga a- 
sistență în picioare aclamă în
delung.

Raportul a fost subliniat în re
petate rînduri de delegați și in
vitați prin aplauze puternice.

După încheierea raportului, 
participanții la Congres, în pi
cioare, au ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro
mîn, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru Republica Populară 
Romînă.

Vreme îndelungată nu conte
nesc uralele.

Ședința s-a încheiat la ora 15. 
Următoarea ședință are loc 
marți. 21 iunie ora 8.30.



înfăptuirea sarcinilor puse de partid 
principala noastră preocupare

In sectorul nostru — sectorul
IV a! minei Petrila — munca 

întregului colectiv se desfășoară cu 
însuflețire. Sarcinile puse de 
partid privind creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea 
calității cărbunelui, reducerea 
cheltuielilor de producție prin 
micșorarea consumurilor de ma
teriale și energie, au devenit o 
cauză căreia fiecare muncitor și 
tehnician îi consacră întreaga sa 
putere de muncă, toată inițiati
va. Brigăzile conduse de mi
nerii Bartha Francisc, Gaia 
Grigore, Călușeiu Ioan, Kardas 
Gavrilă — membri și candidați 
de partid — desfășoară o muncă 
exemplară. Noi, tehnicienii și 
maiștrii mineri, membri și can
didați de partid, ani analizat ce 
trebuie făcut din punct de vede
re al conducerii tehnice, al pro
blemelor de organizare a mun
cii, pentru a sprijini efectiv bri
găzile din abataje, astfel ca sar
cinile trasate de partid — con
ducătorul întregului nostru popor 
spre bunăstare și fericire — să 
fie îndeplinite cu succes.

In acest scop, noi, tehnicienii 
sectorului, sub îndrumarea orga
nizației de bază, am elaborat 
un program menit să ridice la 
un nivel mai înalt munca între
gului colectiv. Ne-am fixat ca 
sarcină să asigurăm obținerea 
unui randament pe sector de 
1,650 tone pe post față de 1,609

at în
voiri 

sector 
brigăzilor fruntașe 
eliminarea timpilor
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umpluseră sala pînă la refuz, î 
măestria și priceperea lor în * 
cîniec șt joc. *

Cînd cortina purpurie, urmă-i 
rind parcă ritmul lin al unui • 
vals interpretat de orchestra clu- J 
bului muncitoresc din Petrila, se i 
deschidea ușor în aplauzele spec- i 
tatorilor, lumina rampei cădea î 
pe fețele îmbujorate de emoții ale *. 
coriștilor vulcăneni. „Exame- *. 
nul" de azi e parcă cel mai greu. • 
De luni de zile cei aproape 80 de ; 
coriști din Vulcan fac repetiții ; 
cu regularitate. In această seară ț 
ei aveau să dovedească familiilor, t 
tovarășilor de muncă, prietenilor J 
lor care nu-i mai ascultaseră de 4 
mult, că și ia cor ca și la locul i 
de muncă al fiecăruia, coriștii | 
s-au străduit să obțină re-1 
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| a fost trecut cu i
i melodii interpretate de-a lungul T
1 spectacolului de corul din Vul- J 

can au stîrnit în sală meritate | 
aplauze. 4

Au apărut apoi interpreții ț 
de muzică populară și ușoară, î 
majoritatea de la clubul munci- ■ 
toresc din Petrila. Pentru petri- ! 
leni „examenul" cel mai greu a ; 
avut loc de fapt în seara urmă- * 
toare cînd aceleași formații au * 
prezentat un spectacol pe scena . 
clubului din Petrila. Artiștii a-j 
maiori petrileni s-au prezentat în ‘ 
fața spectatorilor din localitateaj 
lor la fel de bine ca și cei din • 
Vulcan. Și aici, ca și la Lupeni j

♦ și Vulcan, a participat un tiu- i 
t măr record de spectatori.

Parcă niciodată pînă acum ar- , 
tiștii amatori nu au pus atîia • 
suflet și pasiune în interpreta- * 
rea jocurilor și cîntecelor, parcă » 
niciodată scenele n-au vibrat de • 
atîta tinerețe, de atîta elan. Ac- i 
tivitatea din cadrul cluburilor din * 
raion, din ce în ce mal intensă, J 
a intrat cu acest spectacol pe un j 
făgaș nou.

M. DUMITRESCU *

cît este planificat. Pentru 
gerea acestui randament, 
generaliza în întregul 
experiența 
care, prin 
neproductivi, efectuează în aba
tajele cameră 4 pușcări în 3 
schimburi. în loc de 3 pușcări 
cît se obișnuia.

Pentru economisirea materia
lului lemnos — sarcină de mare 
răspundere pusă de partid — 
vom generaliza armarea cu ca
dre metalice și în beton a gale
riilor, iar galeriile în lemn care 
urmează să fie rearmate, le vom 
susține în fier. In vederea înlă
turării risipei de lemn în aba
taje, se va generaliza tipizarea 
abatajelor, iar comenzile de ma
terial lemnos se vor face numai 
pe dimensiuni. In toate abatajele 
în care se lucrează cu prăbuși
re, se va organiza răpirea ma
terialului lemnos recuperabil șl 
refolosirea lui. Toate preabata- 
jele la frontale, galeriile direc
ționale și transversale vor fi ar
mate nu în lemn ca pînă acum, 
ci în fier. Pentru micșorarea 
consumului specific de exploziv 
s-au programat cu minerii con
sfătuiri cu caracter tehnic și 
demonstrații practice în cadrul 
cărora se va arăta pe bază de 
calcule șl exemple concrete cum 
trebuie 
cărbune 
consum 
efect de

Acestea sînt doar cîteva 
măsurile a căror îndeplinire 
stă în atenția tehnicienilor co
lectivului sectorului nostru. Vom 
munci așa cum ne cere partidul, 
căci înfăptuirea politicii partidu
lui constituie cea mai măreață 
cauză a noastră. Realizările pe 
care le vom obține, vor oglindi 
dragostea noastră fierbinte față 
de partid, hotărîrea de a ne con
sacra toate eforturile, întreaga 
noastră capacitate, luptei pentru 
victoria construirii socialismului 
în

Pentru rezultate bune 
la învățătură

Sub îndrumarea organizației de 
bază, atît studenții cit și persona
lul administrativ și cadrele didac
tice de la Institutul de mine au 
participat la acțiunile propuse du- 
clndu-le la bun sfîrșit. Obiectivul 
nr. 1 al întregii munci desfășurate 
în această perioadă la institut 
este obținerea de rezultate cit 
mai bune de către studenți la se
siunea de examene. In acest scop 
organizația de partid și organiza
ția U. T. M. au hotărît ca 
toate cadrele didactice membri șt 
candidați de partid și ulemiști să 
ia în directă supraveghere un nu
măr de studenți. La chemarea a- 
nului III, facultatea de mine, au 
răspuns la întrecere toți ceilalți 
ani cu obiectivul principal — re
zultate cît mai bune la examene. 
Pînă în prezent — sesiunea nu 
s-a terminat încă — cele mai bu
ne rezultate le-a obținut anul care 
a lansai chemarea la întrecere 
anume III — mine.

șt

de la

pușcate fronturile 
spre a se obține cu 
de exploziv redus, 
rupere mare.

de
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din

patria noastră.
ing Curuț Nicolae, Fikel 
Emil, Picu Mircea, Farcas 
Dioniisie, Szarvas Victor, 
Mureșan loan, Radu Va
ier — tehnicieni și mai
ștri din sectorul IV al 

minei Petrila
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Amenajarea 
unui colț roșu

Organizația de partid 
Institutul de mine a muncit in
tens pentru îndrumarea organiza
țiilor de masă pentru ca acestea 
să obțină rezultate bune în activi
tatea Iar. De pildă, comitetul sindi
cal, în colaborare cu comisia de 
femei a terminat zilele trecute a- 
menajarea unui frumos colț roșu. 
Studenții și cadrele didactice au 
aici la dispoziție pian, pikup, a- 
parat de radio, cărți etc. Odată 
cu deschiderea colțului roșu a 
început și activitatea organizată 
pe baza unui plan. Prima acțiune 
întreprinsă a fost prezentarea u- 
nei conferințe la care au asistat 
cadre didactice și studenți.

Schimbul 111 făcuse treabă 
bună. Pe galerii zeci de vago- 
nete încărcate cu bulgări stră
lucitori luau drumul spre ziuă. 
Prim-maistrul miner Rugină 
Miluță se opri din mers. Pe pla
nul Bălășoiu ce coboară înspre 
orizontul 670 al minei Uricani, 
veneau vreo 4—5«oameni cu lăm
pile în mînă. Erau minerii schim
bului I din brigada condusă de 
comunistul Nicolae 
lucrează în aba
tajul cameră nr. 
10 din secto
rul I.

— Noroc bun, 
tovarăși! . După 
cum văd sînteți puși pe treabă, 
nu glumă. V-ați trezit cu noap
tea în cap 1

începură să discute apoi des
pre întrecere, despre realizări. 
Dar unul dintre mineri, mai în
depărtat de grup, dădea semne 
de nerăbdare;

— Ce facem tovarăși, mai 
stăm ?

— Ba, mergem, răspunse șe
ful de brigadă.

înainte de a se despărți, 
maistrul Rugină le-a dat cîteva 
indicații tehnice.

— Spre sfîrșitul șutului 
trece pe la 
văd cum a 
la treabă 1

Maistrul
tatea acestei brigăzi și 
tea pe fiecare miner 
Era mîndru de toți, dar mai ales 
de Nicolae loan, șeful brigăzii. 
Doar de vreo două luni i s-a în
credințat conducerea unui aba
taj. Modest, harnic, bun tovarăș 
și bun organizator, a reușit 
chiar din prima lună să justi
fice încrederea ce i-a fost acor
dată. E drept, la început, cînd 
a preluat conducerea brigăzii, 
nu i-a fost ușor. Nu i-a plăcut 
cum munceau unii ortaci. La u- 
nele lucrări din abataj se con-' 
suma prea mult lemn, margini 
și seîndură, posibilitățile de mă
rire a randamentului, și de redu
cere a prețului de cost nu erau 
folosite din plin. Comunistul Ni
colae loan, împreună cu ceilalți 
membri de partid din brigadă, a 
organizat altfel munca. împreună 
cu agitatorii 
Suciu Onisie 
cu fiecare om 
are

loan care

abatajul vostru 
mers lucrul.

răspundea de

voi 
i să 
Spor

o

Acțiuni voluntare
Deși Institutul de mine nu este 
întreprindere productivă, orga

nizația de partid de aici s-a gin-
dit la posibilitățile obținerii de e- 
conomii. S-a hotărît ca ultimele 
zugrăveli să se facă cu forțe 
proprii prin participarea voluntară 
a personalului administrativ. După 
calculele făcute la terminarea lu
crării a reieșit că s-au realizat 
30.000 lei economii.

Economii însemnate au fast ob
ținute și prin amenajarea cu par
ticiparea voluntară a studenților 
și cadrelor didactice a unei noi 
baze sportive situate lingă sala 
de sport.

MIHAIL

COMPETIȚIE.
Lupeni

Asociația sportivă Minerul din 
Lupeni a organizat sîmbătă și 
duminică competiții sportive de 
popice, tenis de cîmp, atletism, 
handbal etc. Popicarii asociației 
amintite au cîștigat întrecerea cu 
cei de la preparația Lupeni cu re
zultatul de 1532 p.d. la 1245 p.d. 
Pe stadion a fost organizată o 
întîlnire de atletism la care 
participat peste 30 de tineri, 
pe terenul de tenis de cîmp 
concurs eliminatoriu de tenis 
participarea tinerilor de 13—19 
ani. Secția de turism a Asociației 
sportive Minerul Lupeni a montat 
pe vlrful Straja o placă comemo
rativă. Duminică seara în sala 
Palatului cultural pugiliștii lu- 
peneni au susținut o întîlnire cu 
cei de la C.S.M. Sibiu pe care au 
cîștigat-o cu 9—7.

L o n e a
Dintre competițiile organizate 

de Asociația sportivă Parîngul Lo- 
nea ,de mare popularitate s-a bu
curat cursa de cicloturism. 25 de

COMPETIȚII...
minică dimineața pe biciclete pînă 
la Rovina ri unde au fost întîmpi- 
nați cu căldură de minerii din lo
calitate.

La întoarcere, cicloturiștii io 
neni au transmis minerilor care

experiență să răspundă de îndru
marea șl activitatea ajutorilor 
mineri și a vagonetarilor. Ceea 
ce-i place însă maistrului Rugi
nă în mod deosebit la această 
brigadă, este inițiativa. Nu de 
mult, comunistul Nicolae loan a 
propus ortacilor:

— Ce ar fi să încercăm ca 
după fiecare pușcătură să mai 
scoatem un cîmp numai din cio
cane de abataj fără pușcare. 

Doar pușcarea 
zdruncină adînc 
cărbunele și-t 
putem doborî cu 
ciocanele de a- 
bataj.

practică, propune-

această

Aplicată în
rea s-a dovedit bună. Cărbunele 
din cîmpul al Il-lea, slăbit de 
puterea pușcăturii', venea șuvoi 
sub loviturile ciocanelor de a- 
bataj.

Astfel lucrînd, productivitatea 
muncii a crescut în abatajul ca
meră nr. 10 de la 4.80 tone la 
5,80 tone pe post! Brigada a 
devenit fruntașă în întrecerea în 
cinstea Congresului partidului.

...Timpul de lucru se scurse 
parcă pe nesimțite Maistrul Ru
gină, potrivit promisiunii, sosi 
în abatajul condus de Nicolae 
loan. Nici nu a ajuns în dreptul 
gurii suitorului cînd din urmă 
auzi pe galerie zvon de glasuri. 
Schimbul 11 al brigăzii lui Ni
colae Ioan coborîse deja în mi
nă. In abataj transportoarele 
mergeau în plin. In cele două 
aripi, minerii Drăghici, Drăguși, 
Circiogel și 
tau cu hărnicie. 
Erau mulțumiți 
muncii lor...

Sus, la zi, inginerul Zăvoianu 
Nicolae, șeful sectorului comple
ta evidența zilnică a realizărilor 
obținute în întrecere. Din cifrele 
evidenței reies puternic succesele 
brigăzii 
Ion. In 
depășire 
material
19 la sută, cel de exploziv cu 7 
la sută, de capse cu 30 la sută. 
Au redus de asemenea cu 2 lei 
și prețul de cost al tonei de căr
bune extras. Pe bună dreptate 
sectorul I al minei Uricani se 
mîndrește cu brigada din abata
jul cameră nr. 10 condusă de 
comunistul Nicolae loan.

actlvi- 
cunoș- 
parte.în

Mihăită, lopă- 
Alții doi armau, 

de rezultatul

comunistului Nicolae 
afară de o importantă 
de plan, consumul de 
lemnos a fost redus cu

Piloiu Ferdinand, 
și alții a discutat 
în parte despre ce 

Intre schimburi 
o întrecere vie și

de făcut, 
s-a organizat 

hotărît ca fiecare miner cus-a A. NICHfFOREL

localități ale raionului tineri pur- 
tînd ștafete. Duminică dimineața 
un grup de motocicliști (din cli
șeul alăturat) au părăsit orașul 
Petroșani pentru a merge la 
va.

FOTBAL

De-

Minerul Lupeni — 
Petrolul Ploești 1-2 (0-0)

In ultima etapă a campionate-

tuși din minutul 10 Petrolul pune 
stăpînire pe joc. Chiar din primul 
minut de la reluare o greșeală a 
portarului Kiss care degajează de
fectuos face ca mingea să ajungă 
la Tabarcea și acesta înscrie ne
stingherit. in minutul 60 Petrolul 
înscrie al doilea gol prin Badea. 
Pentru Minerul a înscris Crăini- 
ceanu in ultimul minut de joc.

• f*
A'K n'

îi așteptau salutul celor din Ro- 
vinari.

lui categoriei A de fotbal, desfă
șurată duminică, Minerul Lupeni 
a fost întrecută pe teren propriu 
cu 2—1 de Petrolul Ploești. Deși 
la încenutul întîlnirii gazdele au

Minerul Aninoasa — 
Aurul Brad 3-3 (0-1)
Pentru titlul de campioană pe 

regiune s-au întîlnit fruntașele 
celor două serii din campionatul 
regional de fotbal — Minerul A- 
ninoasa și Aurul Brad. Inlîlnirea 
disputată duminică 
s-ar putea rezuma 
noasa a dominat 
(raport de cornere 14—2), a ratat 
multe ocazii și a făcut trei gre
șeli în apărare care au costat-o tot 
atîtea goluri. Aninosenii au jucat 
sub valoarea lor. Cei de la Aurul 
Brad s-au apărat in permanență 
în 9—10 oameni, știind însă bine 
cînd și cum să treacă la contra
atac. Ei au profitat de greșelile 
apărării aninosene (Niculescu, 

Varhoni, Niculescu) mareînd trei 
goluri. Rezultatul de egalitate a 
fost stabilit 
nutul 92 de 
justificată 
(Deva) care

la Aninoasa 
astfel: Ani- 

80 de minute

de aninoseni în ml- 
joc, la o prelungire 
a arbitrului ‘ Marta 
a condus corect cele



Cercurile de economie concretă - 
al activității organizațiilor

- sprijin prețios 
de partid

Deschiderea Expoziției sovietice 
In Capitală

a.c. a avut 
consfătui- 
Comitetul 
care a

In ziua de 18 iunie 
lpc în Petroșani 
rea organizată de 
raional de partid, 
avut ca obiectiv analiza conți
nutului și eficienței cursurilor de 
economie concretă. La consfătuire 
au participat propagandiști ai cer- 
curilor de economie concretă din 
diferite Întreprinderi din raionul 
și orașul Petroșani.

In cadrul consfătuirii au fost
1 prezentate referate de către pro- 
■ pagandiștii Ardeleanu Victor de 

la preparația Lupeni, ing. Măie- 
reainu Gheorghe de la I.C.T. Pa
roșeni, ing. Ungureanu Ioan, de 
la exploatarea minieră Lonea și 
ing. Jurca Zeno de la exploatarea 
minieră Aninoasa. Din referatele 
prezentate, s.a desprins preocupa
rea comitetelor și organizațiilor de 
pairtid pentru organizarea judici
oasă a învățămîntului de partid, 
pentru o justă orientare în Întoc
mirea programelor cercurilor de 
economie concretă. Pe lîngă pro
blemele de teorie economică ca : 
„Centralismul democratic în con
ducerea economiei", „Hozrașciotul 
și rentabilitatea", „Acumulările 
socialiste— sursă de bază a dez
voltării țării noastre" etc. progra
mele cercurilor au cuprins teme 
strîns legate de problemele cele 
mai arzătoare ale procesului de 
producție, specifice fiecărei între
prinderi in parte. In programul 
cercurilor de economie concretă 
au fost incluse teme ca: „Elemen
tele prețului de cost și căile de 
reducere a lui la preparația Lu
peni" ; „Studiul consumului de 
lemn în abataje. Introducerea ar
mării metalice și în bolțari" la 
sectorul V mina Lonea; „Reduce
rea termenului de reparație la 
agregatele mari" la I.C.T. Pairo- 
șeni; „Activitatea inginerilor și 
tehnicienilor în problema ridicării 
grupelor aflate sub plan la exploa
tarea minieră Aninoasa" etc.

Referatele au scos în relief 
munca desfășurată de propagan
diști pentru asigurarea conținuta 
lui de idei al lecțiilor și convor
birilor, subliniind aportul adus 
de cercuri în ridicarea nivelului 
politic și ideologic al cursanților, 
în îmbunătățirea procesului de 
producție și formarea la cursanți 
a unei oonștiințe noi socialiste.

Deosebit de pregnant a fost re
liefată în referatele prezentate e- 
ficiența economică a cercurilor de 
economie concretă. In referatul 
său, tovarășul Ardeleanu Victor a 
arătat că în urma propunerilor 
făcute de cursanții cercului de 
economie concretă de la prepara
ția Lupeni, s-a ajuns să se re
ducă consumul de barită la pro
cesul de prelucrare a cărbunelui 
de la 5 kg./tona de cărbune la 
2,8 kg./tcnă.

Din rindurile cursanților s-au 
ridicat inovatori care prin acti
vitatea lor au adus însemnate 
economii la prețul de cost. Prin 
aplicarea inovației maistrului Sza
bo Dominic, privind modificarea 
schemei de eliminare a șistului 
la jgheabul III Rheo de 10—80 
mm s-a redus în mod simțitor ce 
nușa, realizîndu-se economii în 
valoare de 31.500 lei. Economii 
în valoare de 40.000 lei a adus 
și inovația lăcătușului Sibișan 
Victor, care constă în modifica-

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

rea vitezei de transport la eleva
toarele de zețaj.

La exploatarea minieră Lonea, 
arătat tov. ing. Ungureanu loan, 

în cadrul dezbaterii lecției „Stu
diul reducerii consumului de lemn 
prin introducerea armării meta
lice și în bolțari", tov. Lapșanski 
Adalbert a propus să se introducă 
la abatajul 402, abataj cu mare 
presiune, armarea preabatajului 
In fier TH. Această propunere a 
fost tradusă In viață, iar în pre
zent abatajul 402 este unul din 
cele mai bune abataje pe exploa
tare. Prin introducerea armării 
metalice s-a lichidat necesitatea 
reîntreținerii preabatajului, iar 
consumul de lemn a scăzut.

De asemenea, pe toată exploa
tarea Lonea a fost extinsă propu
nerea minerului Balogli Andrei, de 
armare cu blocuri de beton tip 
Sărmășag. Tot aici este în curs 
de rezolvare problema haldării 
sterilului din Valea Arsului, prin 
construcția urnii siloz și a unui 
transportor cu cupe propus de 
propagandistul cercului, ing. Un- 
gureanu loan.

La exploatarea minieră Aninoa- 
sa tov. Bihavetz Adalbert, mem
bru al cercului de economie con
cretă, a făcut propuneri privind 
reducerea consumului de exploziv 
prin pușcarea selectivă în abata 
je. Aplicarea acestei propuneri în 
sectoarele productive a dus la e- 
conomii în valoare de 344.999 lei, 
iar ca urmare a pușcării selective 
s-au primit bonificații pentru gra- 
nulație corespunzătoare în valoa
re de peste 336.000 lei. Tot la 
Aninoasa au făcut propuneri 
tovarășii Cristea Aurel, David 
Ioan, Cosma Ioan, Hiszem Maxim, 
privitor la înființarea brigăzilor 
de calitate, recondiționarea con
ductelor de rambleu și de aer com
primat. In urma îmbunătățirii re
țelei de aer comprimat, s-au eco
nomisit 
46.000 kWh. Bonificația pentru 
cărbune de bună calitate în urma 
reducerii procentului de șist se ri
dică la 1.045.244 tei de la înce
putul anului.

Frumoase rezultate au obținut 
și cursanții cercului de economie 
concretă de la I.C.T. Paroșeni. 
Aici, la discutarea temei „Redu
cerea termenelor de reparație la 
agregatele de bază", în urma pro
punerilor tov. ing. Truică loan, 
Cădaru Ioan, ing. Munteanu Ro
mul și Pătrașcu Gheorghe s-a în
tocmit un plan de măsuri care a 
fost aplicat și care permite redu
cerea cu nouă zile a termenului 
de reparații, aceasta însumînd 
pentru economia noastră naționa
lă producerea în plus a 10.800.000 
kWh energie electrică.

Tot aici, prin aplicarea propu
nerii tov. Căpățină Vasile, Re* 
breanu Alexandru și Măiereanu 
Gheorghe privind oprirea unei 
electro-pompe în perioada de sar
cină redusă, se realizează anual 
economii de 1.400.000 lei.

Referatele au subliniat și apor
tul adus de membrii cercului de e- 
conomie concretă pe tărim ob
ștesc, activitatea depusă de tov. 
Ispas Constantin de la I.C.T. Pa
roșeni, Velescu Dumitru, Karac- 
sonyi Anton, ing. Ionică loan 
la preparația Lupeni servind 
exemplu în acest sens.

In discuțiile ce au urmat.

la capitolul energie

de 
ca

to

Pe-încă din primele zile ale anului, colectivul l.R.T.A.
tro.șani, in frunte cu comun iștil, a pornit la muncă hotărit 
să îndeplinească și să depășească ritmic sarcinile de plan și 
să obțină economii cît mai mari la costul transporturilor ru- 

j; tiere. Fiecărui conducător au io i s-a deschis un cont perso-
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nai de economii, s-a extins metoda ca la fiecare 10 zile lu
crătoare, o zi să se efetueze transporturi cu carburanți eco
nomisiți. Prin strădaniile întregului colectiv, s-au obținut e 
conomii peste plan în valoa re de 196.000 lei din cei 300.000 
lei cit prevedea angajament ul anual. In munca pentru depă
șirea planului cu 14 la sută, s-au evidențiat conducătorii 
auto Hegediis Vasile, Munte anu Gheorghe, Mărgineanu loan, 
Dumitru Gheorghe, Chivu Alexandru, Prigoană Vasile și al
ții. Trebuie relevat aportul echipelor de întreținere conduse 
de Cîrstoiu loan, Olaru Vasile, lbraim Faic, Lazăr Constan
tin care au menținut în bună stare de funcționare parcul de 
autovehicule. In prezent cole ctivul l.R.T.A. face ultimele pre
gătiri in vederea asigurării unui număr de autocamioane ne
cesare muncilor de recoltare din regiunea noastră.M visigvbchi

Csontos Petru, propagan-
Filatura Lupeni, Ionel

varășii 
dist la
Hie, propagandist la C.F.R. Pe
troșani, Pop Zoltan de la exploa
tarea minieră Petrila, Cosma 
loan propagandist la O.C.L. Ali
mentara Petroșani, au reliefat a- 
portul deosebit al membrilor cer
curilor de economie concretă din 
sectoarele lor de muncă, in rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al Ilî-lea Con- 
greș al partidului. Tov. Csontos. 
de pildă, a arătat că în urma pro
punerilor făcute in cerc, indicele 
calitativ la fire, la 
peni a fost depășit 
cu 3 la sută.

In stația G.F.R. 
arăta tov. Ionel Uie 
dusă staționarea vagoanelor de la 
28 la 21 ore, făcîndu-se numai 
în primul trimestru al anului cu
rent, economii în valoare de 74 900 
lei. Tov. Vasca Iuliu a evidențiat 
munca patriotică desfășurată de 
colectivul sectorului C.F.I. Lonea, 
care în frunte cu membrii Bercu
lui de economie concretă a pres
tat peste 1000 de ore de muncă 
voluntară la înfrumusețarea gării 
și a colectat 11.500 kg. fier vechi.

Și în sectorul comerțului de 
stat — a arătat tov. Cosma loan 
— membrii cercului de economie 
concretă de la O.C.L. Alimentara 
Petroșani și-au adus contribuția 
la realizarea celor 35.000 lei eco
nomii din angajamentul de 60.000 
lei anual luat în cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R.

Pe lingă aceste rezultate pozi
tive obținute în munca cercurilor 
de economie concretă, conslătuirea 
a scos în relief și unele lipsuri 
ca: nerespectarea indicațiilor ca
binetului de partid cu privire la 
includerea în programul cercurilor 
a unor lecții de teorie economică 
și nerespectarea zilelor de învăță- 
mint la exploatarea minieră Pe
trila. Ir. cercul de economie con
cretă de la mina Lupeni au fost 
încadrați unii tovarăși cu nivel de 
cunoștințe insuficient.

In încheierea consfătuirii, tov. 
Ungur Pompiliu, director al Cabi
netului raional de partid, a subli 
niat că rezultatele obținute se da
torase în primul rînd orientării 
juste și conducerii mai compe
tente a învățământului de part; 
de către organizațiile de bază. Au 
fost date apoi indicații cu privire 
la organizarea noului an al tavă 
țămîntului de partid.

Consfătuirea a constituit un 
prilej de analiză temeinică a suc
ceselor și lipsurilor din activita
tea cercurilor de economie con
cretă, un prețios schimb de expe
riență care a permis generaliza
rea celor mai bune metode de 
muncă ale propagandiștilor și 
cursanților în însușirea și răspân
direa învățăturii marxist-leniniste 
și traducerea în viață a politicii 
partidului nostru în opera de cons
truire a socialismului.

V. ANTONESCU 
consultant al Cabinetului regional I 

de partid i

Filatura Lu- 
în luna mai

Petroșani - - 
— a fost re

* La cele peste 
î 709.000 lei eco- 
r numii peste pian
• cu care au în- 
j tîmpinat rnun- 
f citorii forestieri
♦ din Valea Jhi-
* iui Congresul 
J partidului. în

ultimele zile ei 
au mai 
gat un 
succes:

iI
■
♦♦

i
Î* primi 

ditor«
♦ 2 Lonea, verifi- 
♦ că dimensiunea 
♦ scîndurilor de- 
; bitate de noul
* gater, o

adău- 
nou 

darea 
în folosință a 
noului gater de 
la Lenea îna
inte de termen. 
In clișeu: Ute- 
mistul Tiță Gh., 
primitor — expe- 
----- ■ la gaterul

Au fost intonate ■ imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și; 
R. P. Romîne. '

In aplauzele asistenței, tovară
șul N. Si-HTușciov a'tăiat pan
glica inaugurală și a declarat 
deschisă expoziția, invitînd pe 
cei prezenți s-o viziteze.

In expoziție sînt prezentate 
peste 6.000 de exponate care re
dau imagini din construcția ba
zei tehnico-rnateriale a comunis
mului, din ‘marile succese do- 
bîndite de Uniunea Sovietică în 
dezvoltarea industriei, agricultu
rii, științei, culturii și în ridi
carea continuă a bunăstării po« 
porului.

In centrul pavilionului sînt 
expuse machetele sateliților ar
tificiali sovietici ai Pămîntului, 
precum și macheta ultimei trep
te a rachetei cosmice, materiale 
despre folosirea în scopuri paș
nice a energiei atomice, mărtu
rii ale marilor cuceriri ale ști
inței și tehnicii sovietice.

In partea centrală a expozi
ției vizitatorii s-au oprit la ma
șinile unelte cu un înalt grad 
de automatizare, primind expli
cațiile specialiștilor, care le-au 
pus în funcțiune. Au fost pre
zentate de asemenea în funcțiu
ne diferite utilaje pentru indus
tria ușoară, instalații și aparate 
electronice, de măsură și control.

In alte standuri sînt expuse 
produse ale industriei ușoare și 
alimentare.

Pe platforma de lîtigă pavi
lion, oaspeții au examinat cu in
teres diferite utilaje pentru in
dustria petroliferă și industria' 
minieră, utilaje și mașini agri
cole, precum și autovehicule de 
diferite tipuri.

Expoziția sovietică oglindește 
grăitor aspecte din uriașa mun
că a constructorilor comunisThu- 
lui, politica de pace și 
rare internațională a 
Sovietice. (Agerpres).

FORAJE MĂI IEFTINE

Duminică, în pavilionul din 
Parcul de cultură și odihnă 
,.I. V. Stalin" din Capitală, a 
avut loc deschiderea Expoziției 
sovietice.

La festivitate au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion 
Gheorghe Maurer, Jănos Faze- 
kaș, Aleaxndru Bîrlădeanu, Ghe- 
rasim Popa, Mihail Ralea, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Avram Bu- 
naciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai instituțiilor centrale, 
reprezentanți ai unor întreprin
deri, ziariști.

In aplauzele 
Ia deschiderea 
s*i t tovarășul
conducătorul delegației P.C.U.S. 
la cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., și membrii delegației, 
tovarășii N. V. Podgornîi, P. N. 
Pospelov, B. N. Ponomariov, 
I. V. Andropov, L. F. Ilicev, 
P. A. Satiukov, A. A. Epișev.

Erau de față conducătorii și 
membrii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești fră
țești, care participă la Congre
sul al Ill-lea al P.M.R.

Au asistat șefi ai misiunilor 
diplomatice 
rești.

Au luat 
Radulescu.

celor prezenți, 
expoziției au so- 

N. S. Hrușciov,

acreditați la Bucu-

cuvîntul 
ministrul 

al R. P. Romîne 
terov, președinte 
Camerei unionale 
Uniunii Sovietice.

Cuvîntările au fost 
date.

Si 
al 
de

tov. Gogit 
Comerțului 

M. V. Nes- 
Prezidiului 
Comerț . a

vîu aplau-
colabo- 
Uniuniî

1
In urma anali

zării temeinice a 
activității econo
mice de către or
ganizația de par
tid și a aplicării 
măsurilor indicate 
cu acest prilej,

munca sondorilor din Valea
Jiului a cunoscut în ultima pe
rioadă de timp o serioasă îm
bunătățire. După ce la sfîrșitul 
lunii aprilie, • întreprinderea de 
explorări din Lupeni 
pierdere la activitatea 
ducție de peste 170.000 lei, 
sfîrșitul lunii mai sondorii 
raportat că au recuperat pierde
rea și și-au depășit angajamen
tul de a economisi peste plan 
26C.000 lei, obținînd în plus 
11.000 lei. Succesul acesta se 
datorește faptului că pe șantiere 
munca a fost mai bine organi
zată, sondelor în lucru li s-au 
asigurat condiții optime care

avea o 
de pro- 

la 
au

au dus la creșterea considera- ' 
bilă a vitezei comerciale de fo
raj, la obținerea unor recupe
rări mari.

Sondorii de pe șantierul Uri- 
câni și-au îndeplinit planul se
mestrial cu 17 zile înainte de 
termen. Rezultate bune au obți
nut și sondorii celorlalte șan
tiere din Valea Jiului, In munca 
depusă pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului s-au evidențiat bri
gadierii Popescu Dumitru, Brîn- 
dușoiu loan și Jerca Adrian.

—=*=•

Realizări 
ale ramble’atorilor 

de la Aninoasa
Sînt cunoscute succesele cu ca

re colectivul minei Aninoasa a 
întîmpinat Congresul partidului, 

acestea, colectivul sectorului 
rambleu și-a adus contribu- 
punînd la dispoziția mineri- 
de la abataje cantitățile ne 

cesaie de rambleu. Planul d* 
rambleiere a fost îndeplinit fu 
proporție de 103 la sută S-au 
obținut de asemenea economii
mai ales prin recuperarea ma
terialelor necesare la rambleu.
In cursul acestei luni, rambleia- 
torii de Ia Aninoasa au scos din 
mină 30 bucăți tuburi grele, au 
confecționat din piese recondi
ționate 10 bucăți tuburi ușoare, 
22 bucăți îlanșe speciale și au 
recuperat 110 kg. plumb pentru 
garnituri. Pe sector, în prima 
jumătate a lunii curente s-au ob
ținut economii de aproape 15.000 
lei.

Atît la activitatea de produc
ție, la lichidarea unor avarii teh
nice, ca și în acțiuni voluntare 
s-au evidențiat tovarășii Karda 
Ștefan, miner rambleiator, Șer- 
ban Petru, Helju loan, Celeapcă 
Florea. Isac Dumitru, Panteli- 
mon Gavrilă, Crișu Constantin, 
Burlacu loan și alții.

C. CADAR



In așteptarea apropiatei vizite 
a lui N. S. Hrușciov în Austria

Schimb de vizite 
între N. S. Hrușciov 
și Kwame Nkrumah

MOSCOVA 20 (Agerpres).
S-a anunțat în mod oficial că 

va avea loc un schimb de vizite 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și primul ministru al Gha- 
nei, Kwame Nkrumah. Data vi
zitelor nu s-a stabilit încă. Du
rata vizitelor va fi anunțată în 
viitor.

----- O-----

Sărbătorirea ziarului 
„Neues Deutschland”
BERLIN 20 (Agerpres).
La 19 iunie populația din Ber

lin a sărbătorit ziarul „Neues 
Deutschland", organul central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania.

In marea sală „Sporthalle" a 
avut loc eu acest prilej o adu
nare festivă la care au partici
pat mii de prieteni ai ziarului 
„Neues Deutschland". Au fost 
de. făță de asemenea reprezen- 

multor 
muncito-

fanți ăi ziarelor mai 
partide comuniste și 
resti frățești.

Paul Verner, membru 
ăl Biroului Politic al ___
P.S.U.G., care a luat cuvîntul a 
transmis salutul Comitetului 
Central al P.S.U.G. și al primu
lui secretar al C.C. al P.S.U.G., 
W. Ulbricht.

Au rostit cuvîntări de salut 
reprezentanții ziarelor „Pravda", 
„L’Humanite" și „Harian Rak- 
jaț".

supleant
C.C. ai

—O-----

Un nou cutremur în Chile
SANTIAGO 20 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Uriited Press International, în 
noaptea de 19 spre 20 iunie „în 
partea centrală și de sud a sta
tului Chile, devastată de cutre
murele precedente, s-a înregis
trat un nou cutremur de intensi
tate foarte puternică".

Epicentrul cutremurului a fost 
în apropiere de lacul Pan- 
guipulli de lîngă Valdivia.

Cutremurul a provocat moar
tea a 18 persoane și a distrus 
numeroase locuințe.

Conform datelor Înregistrate 
de seismologi, cutremurul a 
durat aproape un minut.

Proclamarea independenței 
Federației Mali

legislativePARIS 20 (Agerpres).
După cum transmite agenția proclamat 

France Presse. Ia miezul nopții 
de 19 spre 20 iunie, Leopold 
Senghor, președintele Adunării

la Dakar 
ției Mali.

a Federației Mali, a 
într-un cadru solemn 
independenta Federa

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
lui Modibo Keita

MOSCOVA 20 {Agerpres). — 
TASS anunță :

Cu prilejul proclamării inde
pendenței Federației Mali, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
adresat președintelui Consiliului 
de Miniștri al acestei federații, 
domnului Modibo Keita, un me
saj în care transmite „sincere 
felicitări și cele mai bune urări 
popoarelor din Federația Mali 
din partea poporului sovietic".

Salutînd acest eveniment im
portant în viața țării dv., se spu
ne în mesaj, popoarele Uniunii 
Sovietice urează călduros po
poarelor din Federația Mali 
prosperitate și noi succese în 
construirea statului lor demo
crat-independent.

Călăuzită de marele principiu 
al autodeterminării popoarelor și 
respectînd năzuințele naționale 
juste ale senegalezilor și suda
nezilor, 
Uniunea 
lemn că 
Mali ca 
exprimă 
el relații diplomatice și de a e- 
fectua un schimb de reprezen
tanțe diplomatice.

Președintele Consiliului
Miniștri al U.R.S.S. își expri
mă speranța că relațiile de prie
tenie și colaborare rodnică, care 
există de pe acum între Uniu
nea Sovietică și celelalte state 
africane, se vor dezvolta și între 
U.R.S.S. și Federația Mali.

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

scrie N. S. Hrușciov, 
Sovietică declară so- 

recunoaște Federația 
stat independent și își 
dorința de a stabili cu

fi
de

VIENA 20 (Agerpres). TASS 
anunță :

Vicecancelarul Austriei, Bruno 
Pittermann, a rostit o cuvîntare 
radiodifuzată în legătură cu apro
piata vizită a președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N S. Hrușciov.

Uniunea Sovietică, a spus el, 
a fost aliată a Angliei și a Statelor 
Unite care, în declarația de la 
Moscova din 1943, au proclamat 
drept (el al lor restabilirea unei 
Austrii libere și independente. 
Trupele rusești, luptînd împotriva 
dominației violentei au fost primii 
dintre aliați care au pășit pe pă- 
mîritul Austriei. Multi soldați și 
ofițeri ruși au căzut în această 
luptă.

Vicecancelarul Austriei a subli
niat rolul remarcabil al lui N.S. 
Hrușciov în stabilirea relațiilor de 
prietenie între U.R.S.S. și Aus
tria.

încă înainte ca N. S. Hrușciov 
să dețină postul de conducător al 
statului sovietic, a spus B. Pit- 
termann, el a știut să prevadă că 
regimul de ocupație va duce la

o încordare de lungă durată în 
relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și Austria.

El a tradus în viață ideea că 
U.R.S.S. poate să acorde Austriei 
o totală independență politică, fă
ră a prejudicia propria sa securi- 
tate. Aceasta a deschis calea spre 
încheierea tratatului de stat la 
începutul anului 1950.

In continuare, B. Pittermann 
s-a referit la rezultatele tratati
velor pe care delegațiile guverna^ 
mentale ale Austriei le-au purtat 
la Moscova la începutul anului 
1955 și în iulie 1958.

Referindu-se la relațiile corner^ 
ciale dintre U.R.S.S. și Austria. 
Pittermann a subliniat că aceste 
relații s-au dezvoltat în condiții 
normale și și-a exprimat speranța 
că în timpul tratativelor cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, pro
blema schimbului comercial va că
păta o mare dezvoltare.

In încheiere. B. Pittermann a 
declarat că în timpul vizitei sale 
în Austria N. S. Hrușciov se va 
putea convinge de dorința de pace 
și prietenie a poporului austriac.

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

Procesul foștilor conducători 
ai Turciei

ANKARA 20 (Agerpres)
La Ankara a fost promulgată o 

lege provizorie cu privire la pro
cedura de anchetare și judecare a 
fostului președinte Celal Bayar, a 
fostului prim-,ministru Adnan

--- o
în-

Un excepțional record aviatic 
stabilit în U. R. S. S.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS anunță:
In cursul zborului întreprins la 28 mai de pilotul de

cercare Boris Adrianov pe bordul unui avion cu un singur 
ioc cu motor turboreactor în circuit închis de 100 km., a fost 
realizată o viteză medie de 2091 km. pe oră.

In informațiile preliminare era indicată cifra de 2090 km. 
Zborul pe traseu a durat 2 ore, 52 minute, 5 secunde.
Viteza obținută de Bor is Adrianov întrece cu 320 km. 

recordurile oficiale — cel absolut și cel mondial — în circuit 
închis, stabilit de aviatorul francez Gerard Muselli.

In decembrie 1959, aviatorul american, generalul de bri, 
gaidă Henry Joseph Modre a dezvoltat pe un traseu de 100 
km. o viteză de 1957,75 km. pe oră, dar această performanță 
nu a fost omologată în mod oficial în S.U.A. ca record ab
solut.

O i

Avioane militare americane continuă zborurile 
provocatoare deasupra vaselor sovietice

VLADIVOSTOK 20 (Agerpres)
TASS anunță:

Ziarul „Tihookeanski Moriak" 
a publicat materiale în care sînt 
citate cazuri de zboruri provo-

......... ............ 1------------------------------------- —

Poporul japonez continuă lupta împotriva 
alianței militare cu S. U. A. 

și pentru demisia guvernului Kiși
TOKIO 20 (Agerpres).
La 20 iunie oamenii muncii, 

reprezentanții intelectualității și 
studenții din capitala Japoniei 
au organizat o demonstrație în- 
dreptîndu-se în coloane spre par
lament și reședința lui Kiși. In 
timp ce treceau pe străzile ca
pitalei demonstranții scandau 
„Jos alianța militară cu Statele 
Unite ale Americii I", „Să demi
sioneze guvernul Kiși 1".

In semn de 
samavolniciilor 
studenții de 
„Hosei" și de 
de învățămînt

tat cursurile și s-au alăturat 
demonstranților.

★
TOKIO 20 (Agerpres).
Studenții universității din Naha 

(cel mai mare oraș din Okina
wa), care au participat la 19 iu-, 
nie la o demonstrație de protest 
împotriva sosirii președintelui 
S.U.A., Eisenhower, pe această 
insulă, au organizat la 20 iunie 
un miting de protest împotriva 
asasinării de către poliție, în 
timpul demonstrațiilor care au 
avut loc în fața clădirii parla
mentului japonez, a studentei 
Kanda de la universitatea din 
Tokio.

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

O delegație a guvernului algerian 
în Franța
al Republicii Algeria se spune: 

„Președintele Republicii Fran
ceze a reafirmat din nou în nu
mele Franței, în mod mai expli
cit, dreptul poporului algerian 
la autodeterminare.

Potrivit acestei declarații, po
porul algerian este acela care 
trebuie să ia o hotărîre defini
tivă".

catoare ale avioanelor militare 
americane deasupra vaselor so
vietice.

L. Bogdanov, căpitanul moto
navei „Revda", scrie că în apro
piere de Sahalin avionul amerî- 
can cu două motoare cu numă
rul 131.540 a înconjura^ de cîte- 
va ori vasul la o înălțime de 50 
m. Avioane americane au apă
rut de asemenea deasupra moto
navei în Marea Japoniei și Ma
rea Galbenă.

Ele au zburat de asemenea 
deasupra spărgătorului de ghea. 
ță „Amiral Lazarev", deasupra 
motonavei „M. Gorki", a vasului 
„Kulibin" și deasupra altor vase.

Avioanele americane au zbu
rat de 23 de ori anul acesta dea
supra vaselor comerciale ale so
cietății de navigație din Orientul 
îndepărtat.

Ajutorul S. U. A. 
nu aduce rezultatele 

scontate

Menderes, a miniștrilor și depu- 
taților din partidul democtat — 
fostul partid de guvernămînt. In 
acest scop se vor înființa o comi
sie de anchetă și un tribunal su
prem. Procesul va fi public.Deci- 
zia tribunalului suprem este con
siderată definitivă. lin cazul pro
nunțării
moarte, sentința urmează să fie 
aprobată de Comitetul unității na
ționale.

unor condamnări la

NEW YORK 20 (Agerpres). 
In ședința din seara zilei de 

iunie Camera reprezentanți- 
a Congresului S.U.A. a adop- 
proiectul de lege cu privire 

alocarea de noi fonduri în

17 
lor 
tat 
la
sumă de 3.584,5 milioane dolari 
pentru programul american al 
așa-zisului „ajutor" pentru străi
nătate.

In timpul discutării proiectu
lui de lege în Camera reprezen
tanților au fost auzite glasuri 
care cereau încetarea oricărei 
forme de ajutor deoarece acesta 
nu aduce Statelor Unite rezultatele 
scontate. S-a subliniat în spe
cial că fondurile puse la dispo
ziția Japoniei nu au ajutat la 
înăbușirea mișcării populare de 
protest împotriva politicii agre
sive americane. Astfel, Sjkes (de
mocrat, din partea statului Flo
rida) a arătat că Statele Unite 
timp de mulți ani alocă fonduri 
pentru întărirea forțelor japone
ze de apărare. „Unde erau a- 
ceste forțe, a întrebat Sikes, 
cînd guvernul japonez a decla
rat că nu va putea garanta se
curitatea președintelui Eisenho
wer ?“.

♦♦♦♦

protest împotriva 
guvernului Kiși, 

Ia Universitatea 
la alte instituții 

superior, au înce-

va pleca
PARIS 20 (Agerpres).
După cum transmite din Tu

nis corespondentul agenției 
France Presse, guvernul provi
zoriu al Republicii Algeria a 
hotărît să trimită în Franța o 
delegație pentru a se întîlni cu 
generalul De Gaulle.

In declarația dată 
citații de guvernul

publi- 
provizoriu

In Coreea de sud 
nu se simte

SEUL 20 (Agerpres)
La 19 iunie președintele S.U.A., 

Eisenhower, a sosit la Seul. De pe 
aerodromul Kimpo el a plecat 
imediat pe bordul unui elicopter 
spre un teren de golf din apropie
re de Seul, unde a avut loc cere
monia primirii. După aceasta Ei
senhower a inspectat cartierul ge
neral al trupelor americane din 
Coreea de sud, de unde s-a în
dreptat într-un automobil blindat 
spre sediul ambasadei americane.

Poliția sud-coreeană împreună 
cu funcționari ai serviciului se
cret au întocmit itinerariul pe 
care președintele S.U.A. trebuia

președintele S.U.A. 
în siguranță

să-l urmeze pe străzile Seulului. 
„Agenții serviciului secret, trans
mite corespondentul din Seul al 
agenției Reuter, au format o pu
ternică acoperire în jurul automo
bilului prezidențial".

Deși, începînd de sîmbătă, pe 
străzile Seulului patrulează pu
ternice detașamente ale poliției 
și armatei (în ajunul sosirii lui 
Eisenhower la Seul au fost aduși 
12.000 de polițiști coreeni) Ei
senhower și-a modificat traseul 
inițial și, evitind arterele de mare 
circulație, a ajuns pe căi ocolite 
la clădirea ambasadei americane.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. Interuban 322, automat 269.

PROGRAM DE RADIO
22 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Vreau să știu (reluare), 9,50 
Muzică populară sovietică, 11,03 
Muzică ușoară din țări prietene,
11.30 Lucrări muzicale inspira
te din lupta partidului, 13,05 
Concert de prînz, 15,10 Din 
viata de concert a Capitalei, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Muzică, 
19,05 Partid slăvit — radiomon- 
taj (reluare), 19,35 Muzică popu
lară romînească, 20,30 Compo
zitorii noștri cîntă pacea între 
popoare, 21,00 Cîntece populare 
romînești, 21,45 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 14,07 Să fii 
partidului oștean — emisiune 
de cîntece, 15,00 Muzică de es
tradă, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,20 Din Antologia poeziei 
noastre contemporane, 18,05 
Muzică din filme de compozi
tori sovietici, 19,30 Fragmente 
din opera „Kneazul Igor" de 
Borodin, 20,00 Muzică ușoară,
20.30 Seară literară, 21,20 Din 
cîntecele revolutionale ale po
poarelor.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00: 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro-
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
22 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Valurile Dunării; AL. 
SAHIA: Reîntoarcerea; PETRI- 
LA: Prieteni din păpuriș; ANI- 
NOASA: Vasili Suricov; VUL
CAN : Războiul opiumului; LU- 
PENI: Sabie și zar; BARBA- 
TENI : In întîmpinarea fericirii; 
URICANI: Coțofana hoață.

Tioarul: „6 August" — Poligrafie


