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Lucrările Congresului al lll-lca al Partidului Muncitoresc Romîn
Miercuri au continuat lucrările 

celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegații au salutat cu puter
nice aplauze pe membrii prezi
diului Congresului.

Ședința de dimineață s-a des
chis la ora 8,30.

La discuțiile la Raportul Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn cu privire la 
activitatea partidului în perioa 
da dintre Congresul al II-lea și 
Congresul al III-lea al partidu
lui, cu privire la planul de dez 
voltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965 și la schița 
planului economic de perspectivă 
pe 15 ani, și Ia raportul Comisiei 
Centrale de Revizie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a prezi
dat ședința, a dat cuvîntul to
varășilor : Isac Martin, delegat 
al organizației de partid Timi
șoara, prim-secretar al Comite
tului regional Timișoara a! 
P.M.R., Ion Constantin, delegat 
al organizației orășenești de 
partid București, director gene
rat al uzinelor „Mao Țze-dun“.

Primit cu vii aplauze, Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, a adus salutul 
Partidului Comunist Bulgar.

A luat cuvîntul apoi tovară
șul Dumitru Balalia, delegat al 
organizației regionale de partid 
Ploești, prim-secretar al Comite
tului regional Ploești al P.M.R.

Intîmpinat cu vii aplauze, to
varășul Antonin Novotny, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist dini Ce
hoslovacia, președintele Republi
cii Cehoslovace, a transmis Con
gresului salutul Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii: Florea 
Fîntînă, delegat a-1 organizației 
regionale de partid Craiova, pre
ședintele gospodăriei agricole co
lective din comuna Maglavid, 
Ene Țurcanu, delegat al organi
zației regionale de partid Sucea
va, prim-secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.M.R., Nagy 
Istvăn, delegat al organizației 
regionale de partid Cluj, scriitor, 
Teodor Bulea, delegat al organi
zației regionale de partid Hune
doara, tehnician minier la exploa
tarea minieră Aninoasa.

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.. minis
trul Afacerilor Interne.

------- . ----- ---------------
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Foșnesc în sală purpurii stindarde
Și glasurile inimii foșnesc
Cînd vorba spusă la tribună arde 
S»re viitor cînd drumuri svelte cresc.

In fiecare scaun — un tovarăș, 
Un om la fel ca alții, însă altfel, 
Un comunist călit în focul luptei 
Un om ce știe-al vieții trainic țel.

Un comunist vorbește la tribună-.
Miner, constructor, oțelar, colectivist...
Și vorba lui mulțimi de fapte-adună 
.Crîmpei din evul mare socialist.

Un comunist vorbește la tribună
Din vorba-i tumultoasă simți cum cresc, 
Păduri de sonde, rîurl de oțel 
Munți de cărbuni, uzine de metal 
Orașe noi, sculptate în cristal 
Ce-n viitor mărețe se ivesc.

In fiecare scaun un tovarăș 
Și-n fiecare vorbă-o împlinire. 
In fiecare gînd o mulțumire 
Și-n fiece privire-o hotărîre.

Au vorbit apoi tovarășa Eva 
Fedea, delegat al organizației 
regionale de partid Oradea.

Intîmpinat cu aplauze, tovară
șul Pîn Cijen, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, a transmis 
salutul Partidului Comunist Chi
nez.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Vasile Vaida, delegat al organi
zației regionale de partid Cluj, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Cluj al P.M.R.

Intîmpinați cu aplauze puter
nice tovarășii Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, prim-vicepreședin. 
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane și 
Jânos Kădăr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
au salutat Congresul în numele 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, și al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

Președintele ședinței a aniițat 
că la Congres au sosit și dele
gați ai Partidului Comunist din 
Brazilia, Partidului Comunist din 
Canada, Partidului Socialist Unit 
din Islanda, Partidului Comunist 
Tunisian.

Participanții la Congres au sa
lutat călduros pe reprezentanții 
partidelor frățești.

Un mare grup de pionieri a 
salutat Congresul oferind flori 
membrilor prezidiului și oaspeți
lor de peste hotare.

Pionierii au recitat versuri ex- 
primînd dragostea lor pentru 
partid.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de tovarășul Alexan
dru Moghioroș.

A luat cuvîntul tovarășul Csu- 
por Ludovic, delegat al organi
zației de partid al Regiunii Au
tonome Maghiare, prim-secretar 
al Comitetului regional al P.M.R.

Primit cu vii aplauze, tovară
șul Edward Ochab, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P. a transmis Congre
sului salutul Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

A vorbit apoi tovarășul Nico
lae Marchian, delegat al organi
zației regionale de partid Stalin, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Stalin al P.M.R.

Salutul Partidului Muncii din 
Albania adus de tovarășul Hysni 
Kapo, membru al Biorului Poli
tic și secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, a fost 
primit cu vii aplauze.

A luat cuvîntul tovarășul Vir
gil Trofim, delegat al organiza

ției regionale de partid Iași, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M.

Tovarășul Kim Cian Man, pre
ședinte al C.C., membru al Pre
zidiului C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea a adus, în aplau
zele puternice ale celor prezenți, 
salutul Partidului Muncii din 
Coreea.

Au vorbit apoi tovarășii Viorel 
Uibaru, delegat al organizației 
regionale de partid Timișoara, 
președintele G.A.C. Lenauheim și 
Mihai Szuder, delegat al orga
nizației regionale de partid Su
ceava, ministrul Economiei Fo
restiere.

După pauză ședința a fost 
prezidată de tovarășul Alexan
dru Drăghici.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bodnă- 
raș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
a! Consiliului de Miniștri.

Intîmpinați cu puternice aplau
ze au adus saluturi din partea 
partidelor frățești, tovarășii Le 
Duan, membru al Biroului Poli
tic și secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam și Dugursurun, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol.

A vorbit apoi Dorian Vișan, 
delegat al organizației regionale 
de partid București, directorul 
gospodăriei agricole de stat Ivă- 
nești.

Primiți cu vii aplauze, tovară
șii Leo Figueres, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez și Arturo Colombi, membru 
al Conducerii Partidului Comu
nist Italian, au adus saluturile 
P.C.F. și P.C.I.

Au luat apoi cuvîntul tovară
șii Constantin Daicoviciu, dele
gat din partea organizației re
gionale de partid Cluj, rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Cornel Fulger, delegat al 
organizației regionale de partid 
Craiova, prim-secretar al Comi
tetului regional Craiova al 
P.M.R., Ștefan Tripșa, delegat al 
organizației regionale de partid 
Hunedcara maistru oțelar la 
Combinatul Siderurgic Hunedoa
ra, Ei ou al Muncii Socialiste.

Ședința s a încheiat la ora 21.
Următoarea- ședință are Ioc 

joi, 23 iunie, ora 8,30.

Așezate pe malurile celor două 
Jiuri, localitățile celui mai im
portant bazin carbonifer al pa
triei noastre sînt mărturie a uria
șelor transformări ce au avut loc 
în întreaga țară în anii puterii 
populare. Oamenii liberi, stăpîni 
pe munca lor, au transformat a- 
ceastă oropsită Vale a plingerit 
de. odinioară într-o Vale înflori
toare. Noul se zărește pretutin
deni, iar vechiul e copleșit, dis
pare mereu. Ce multe prefaceri 
au adus vremurile noi...

Minerii au schimbat cocioa
bele igrasioase și insalubre cu a- 
parlamente confortabile, aproape 
că nu există casă unde să nu fie 
aparat de radio sau difuzor; am- 
gazele. mobilele combinate, mo
tocicletele, au devenit acum ceva 
obișnuit pentru oamenii muncii.

...Uricaniut ducea de veacuri o 
viață patriarhală. Casele de lemn 
cu acoperișurile țuguiate, acope
rite cu șindrilă, stăteau risipite 
la voia întimplării. Bătuți de ploi 
și vint, dar mai ales de soarta 
crudă pe care le-o hărăzise regi
mul burghezo-moșieresc, țăranit 
de aici erau în marea lor majori, 
tale analfabeți. în anii Republicii 
Uricaniul a devenit de nerecunos

Salutul adresat de C.C. al P.C.U.S. 
celui de-al III-lea Congres al P.M.R.

Dragi tovarăși, delegați la cel tă a puternicului lagăr socialist, 
de-al III-lea Congres al Parti- Ia dezvoltarea mișcării comuniste 
dului Muncitoresc Romîn, mondiale.

Comitetul Central al Partidu- Partidul Muncitoresc Romîn 
lui Comunist al Uniunii Sovie- militează activ pentru promova- 
tice, în numele tuturor comuniș- rea principiilor coexistenței paș
tilor și oamenilor muncii din țara nice a statelor cu sisteme sociale 
noastră, vă trimite dv., și prin diferite, pentru întărirea păcii șl 
dv. tuturor membrilor P.M.R., în- securității popoarelor. Călăuzită 
tregului popor romîn frate, un de aceste principii, -Republica 
salut fierbinte și urări cordiale Populară Romînă, împreună cu 
de noi succese în construirea so- celelalte țări socialiste, a adus și 
cialismului. aduce o mare contribuție la lupta

Partidul Muncitoresc Romîn se pentru lichidarea războiului rece, 
călăuzește ferm în întreaga sa pentru dezarmarea generală și 
activitate după teoria victorioasă totală, pentru transformarea Bal- 
a marxism-Ieninismului, apli- cânilor într-o zonă liberă de ar- 
cînd-o în mod creator în condi- ma atomică și rachetă, 
țiile țării sale și conduce cu pri- Comitetul Central al Partidu- 
cepere poporul romîn pe calea lui Comunist al Uniunii Sovieti- 
unei vieți libere și fericite ce urează din tot sufletul Parti-

In anii primului și ai celui de-al dului Muncitoresc Romîn, între- 
doilea plan cincinal, harnicul po- gului popor romtn noi succese în 
por romîn, sub conducerea Parti- lupta pentru avîntul economiei 
dului Muncitoresc Romîn, a naționale, pentru ridicarea bună- 
schimbat radical înfățișarea țării stării oamenilor muncii, pentru 
sale și a obținut succese remar- întărirea unității marii comuni
cabile în dezvoltarea și întărirea tați a țărilor socialiste, pentru 
economiei socialiste, în înfăptui- pace în întreaga lume, 
rea revoluției culturale, în ridi- Poporul sovietic, ca prieteni 
carea bunăstării oamenilor mun- sincer și credincios al poporului 
cii din Republică. In lupta pen- romîn, este convins că muncito- 
tru construirea Romîniei socia- rii, țăranii și intelectualii din 
liste a crescut și s-a întărit aii- Republica Populară Romînă, în- 
anța clasei muncitoare cu țără- suflețiți de hotărîrile celui de-al 
nimea, s-a consolidat unitatea III-lea Congres al P.M.R., vor 
moral-politică a poporului romîn. îndeplini cu succes planul de 6 
Succesele istorice ale poporului ani de dezvoltare a economiei na- 
romîn confirmă cu o forță nouă ționale a țării, care va constitui 
marile avantaje ale sistemului o etapă, hotărîtoare a mărețului 

! socialist asupra celui capitalist, program de desăvîrșire a corv-
Prin slujirea devotată a inte- struirii socialismului în Republi- 

reselor oamenilor muncii, prin ca Populară Romînă. 
fidelitatea sa față de măreața Trăiască poporul frate romîn, 
cauză a socialismului și comunis- care construiește socialismul 1 
mulul. Partidul Muncitoresc Ro- Trăiască Partidul Muncitoresc 
mîn și-a cucerit pe bună drepta- Romîn, conducătorul încercat al 
te încrederea nemărginită a în- poporului romîn ! 
tregului popor romîn. Luptînd Să se întărească și să înflo- 
cu consecvență pentru puritatea rea-scă prietenia romîno-sovietfcă 
teoriei marxist-leniniste, împotri- de nezdruncinat!
va oricăror încercări de a o re- Să trăiască și să se întărească, 
vizui, apărînd cu hotărîre prin- unitatea popoarelor țărilor socia- 
cipiile internaționalismului prole- liste!
tar și dezvoltînd legături strînse Trăiască marea solidaritate a 
cu partidele frățești din celelalte oamenilor muncii din toate ță- 
țări, Partidul Muncitoresc Romîn rile în lupta pentru pace și prie- 
contribuie la întărirea neconteni- tenie între popoare !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

AL UNIUNII SOVIETICE

Pe malurile celor două Jiuri
cut. Mărturie de netăgăduit stă 
noul oraș minier , și cea mai 
tinără exploatare carboniferă din 
Valea Jiului.

De la Uricani drumul șerpu
iește alături de apele Jiului de 
vest. Nici drumul nu mai e ace
lași ca cel din trecut. Asfaltul 
a luat locul hîrtoapelor și noroiu
lui în care pe vremuri căruțele 
sc îngrepau pină la osii. Odată 
intrat în Lupeni. de o parte și 
de alta a drumului te întâmpină 
noile cartiere de blocuri. Ajunse 
in dreptul minei, apele pină aici 
limpezi ale Jiului își schimbă cu
loarea. Faptul se datorește miilor 
de tone de cărbune ce se spală 
zilnic la preparație și care apoi 
iau drumul spre cocserii. La ieși
rea din Lupeni, Jiul își oprește 
nedumerit parcă undele-i repezi 
de apă de munte. Un baraj nou 
construit abate apele spre a fi 
folositoare uneia din noile perle 
ale Văii Jiului, termocentrala 
din Paroșeni. Aici, cu cîțiva ani 
în urmă erau niște gropi și un 
deal. Excavatoarele mari, buldo
zerele au nivelat însă terenul. 
Acum termocentrala pare un cas
tel măreț care pe calea liniilor 

de înaltă tensiune trimite lumina 
și energie înspre cele patru zări.

...Dinspre Lonea vine Jiul de 
răsărit. Și în această parte a 
Văii Jiului, locurile și-au schim
bat înfățișarea. Jiul se ia la în
trecere cu locomotivele electrice 
cu troley ce duc spre preparația 
din Petrila convoaiele de va
goane cu cărbunele extras din 
minele redeschise Cimpa 1 și ÎI. 
Apele bătrînului Jiu trec pe lin
gă cartierul de blocuri din Lo. 
nea, spre noile locuințe ale ora
șului Petrila.

Dacă murmurul apelor celor 
două Jiuri ar putea vorbi ar a- 
vea multe de povestit despre 
transformările ce au avut loc. 
Sînt vremuri noi pe aceste, me
leaguri. Vremuri de construcții 
mărețe, de bucurie și fericire.

Acesta e prezentul. Viitorul ne 
apare in față și mai luminos. 
Oamenii muncii conduși de partid 
muncesc cu hotărîre spre a tra
duce în viață marile sarcini tra
sate de partid, sarcini a căror 
înfăptuire va constitui un pas 
uriaș pe drumul belșugului și at 
fericirii, pe drumul socialismu
lui.

D. CRIȘAN
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ttcsc $1 sc întăresc rlndurilc 
organizației de Oază

In, centrul preocupării biroului 
organizației de bază nr. 2 de la 
mina Petrila stă întărirea continuă 
a rîndurilor organizației de par
tid, prin primirea celor mai îna
intați muncitori care au dovedit 
prin fapte că merită cinstea să 
iacă parte din eroica avangarda 
revoluționară a clasei muncitoare 
din țara noastră — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Dacă în urmă cu -cîțiva ani or
ganizația de bază număra 45 de 
membri de partid, astăzi, ca ur
mare a activității politice și or
ganizatorice desfășurate de către 
membrii biroului!, de comuniștii 
din sector, organizația numără i‘20 
de membri și candidați de partid. 
Numai de la sfirșitul anului trecut 
și pînă în prezent au fost pri
miți 48 de noi membri și candi
dați. Majoritatea celor primiți în 
partid sînt fruntași în producție, 
militanți activi care luptă pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
oameni iubiți și stimați ce munci
tori, care prin exemplul lor per
sonal mobilizează minerii din sec 
tor la înfăptuirea sarcinilor poli
tice și economice ce stau în fața 
colectivului.

Așa de pildă, tovarășul Zaharia 
Vasile, primit nu de mult în par
tid, a preluat conducerea unei bri
găzi rămase în urmă. Brigada pe 
care o conduce a reușit să se ri
dice la nivelul celor fruntașe. Ea 
dă producție de calitate, face eco
nomii. De asemenea candidatul de 
partid Marian Teofil, s-a sezisat 
de faptul că se face risipă de bol- 
țari, care sînt dați la haldă. El a 
propus ca bolțarii vechi să fie re 
folosiți pentru rearmarea galerii
lor.

In perioada de candidatură noii 
candidați sînt atrași în diferite 
munci și primesc sarcini concrete 
alături de membrii de partid. 
Candidații au fost repartizați pe 
lîngă comuniști cu experiență în 
munca de partid pentru ca aceștia 
sa se ocupe de pregătirea lor poli
tică și ideologică, în scopul primi 
rii lor în partid. Comuniștii Kibedi 
Adalbert, Stanici Miloș, Firoiu 
loan și alții, au indicat candidați- 
lor de a căror pregătire răspund, să 
studieze anumite documente de 
partid, cărți în care se arată tra- 
cutul de luptă al partidului nostru. 
Să lupte pentru însușirea calită
ților pe care partidul le cere din 
partea acelora care doresc să se 
înroleze în marea armată a co
muniștilor.

Munca cu candidații se duce 
prin forme variate. Ăietnbrii bi
roului (secretar tov. Cenaru 
Gheorghe) se preocupă cu multă 
stăruință pentru educarea parii 
nică a noilor membri și candidați 
de partid. Ei le fac cunoscute ce
rințele statutare, le explică de ce 
trebuie să fie fruntași în muncă 
și să atragă alături de ei pe cei 
fără de partid, stă de vorbă cu 
ei pentru a vedea ce greutăți în- 
tlmpiniă, de ce ajutor au nevoie 
și îi sprijină să-și însușească pro
blemele fundamentale ale politicii 
partidului.

Gandidații din organizația de 
bază nr. 2 se pregătesc cu grijă 
pentru a dovedi că merită încrede
rea acordată de comuniști, atunci 
cînd au fost primiți în rîndurile 
candidaților de partid. îndeplinim! 
cu hărnicie sarcinile economice, 
luptînrd cu perseverență pentru 
pregătirea lor politică și ideologi
că, organizația de bază a redus 
în acest an stagiul unui număr 
de 9 candidați de partid. Printre 
aceștia se numără mineri de frun
te, șefi de schimb ca tovarășii 
Moldovan Iosif, Toth Ioans Ralcu 
Roman și alții, care s-au ridicat 
la înălțimea sarcinilor ce le-au 
stat în față.

Datele de mai sus oglindesc că 
în acest an forțele organizației de 
bază au crescut cu un mare nu-. 
măr de membri dintre cei mai 
înaintați muncitori, luptători de 
frunte pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid pe drumul 
făuririi unei vieți mai îmbelșu
gate.

„In domeniul oreșterli rînduri
lor partidului — a arătat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
raportul prezentat la cel de al 
IlI-lea Congres al partidului — 
va trebui să punem și pe viitor 
accentul principal pe calitățile po 
litico-morale și profesionale ale 
celor ce solicită primirea în par
tid ; să veghem cu strictețe la res
pectarea prevederilor Statutului 
partidului și a Directivelor Co 
miletului Central cu privire la 
examinarea individuală a fiecă
rei cereri de primire în partid; 
să acordăm calitatea de membru 
de partid numai celor mai buni 
dintre cei mai buni oameni al 
muncii, care prin întreaga lor ac
tivitate și comportare se dovedesc 
demni de înaltul titlu de comu
nist*.

Z. SUȘTAC
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In ziua deschiderii celui de-al 
1II-tea Congres al partidului, 
frontaliștli din brigada pe care c 
conduc s-au privit cu bucurie.

Angajamentul mat în cinstea 
Congresului partidului și l-au 
respectat. Membrii și candidații 4
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de partid raportează că in briga- 4 
dă s-a îmbunătățit calitatea * 
cărbunelui cocsificabil extras. In ț 
luna care a 
cantitate de 
vagonet nu 
bit, nici un 
refuzat.

Agitatorii 
candidați de partid, luptă pentru 
îmbunătățirea calității cărbune. ♦ 
lui și reducerea prețului de cost. |

Schimbul de răpire condus de 4 

membrul de partid Jurj Gheor- ț 

ghe, în scopul reducerii consu-£ 
mutui de lemn, a refolosit de * 
două și chiar trei ori materialul * 
lemnos recuperat prin răpire. 4 

Schimbul de tăiere condus de mi- ț 

nerul Băltaru 'Ioan a asigurat a- 
legerea șistului din cărbune, iar 
schimbul de montare în frunte cu 
membrul de partid Faur Ștefan a 
asigurat condiții pentru un front 
bun de lucru.

Astfel am 
cern prețul de 
cu 2 lei pe 
mitem la ziuă cărbune fără șist 
vizibil, încadrîndu-ne în procen- J 

tul de cenușă admis. -
Acum cînd se desfășoară lucră-; 

rt/e celui de-al lîl-lea Congres al •. 
♦ partidului, îmi reamintesc cuvinte- * 
| le unui fost ortac ieșit la pensie, 4 

î cuvinte pe care adesea le repet | 
? tovarășilor de muncă : „Partidul 4
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Spre un viitor tot mai luminos

trecut din întreaga ț 
cărbune dat nici un\ 
a conținut șist vizi- j 

vagonet nu a fost ț
«
4 
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brigăzii, membri st

, reușit să redu- 
cost al cărbunelui 
tonă și să trl-
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care ne luminează calea 
spre un viitor fericit"', Privind 
transformările care s-au petrecut 
în viața noastră ne amintim cu 
recunoștință de tot ce ne-a dă
ruit partidul nouă și familiilor 
noastre. Și, ne angajăm să 
lizăm cu cinste sarcinile pe 
ni le trasează partidul.

ANDREI NAGY
miner, șef de brigadă sectorul 

ÎI — mina Lupeni

rea- 
care

In fiecare colț al patriei noas
tre se vede grija părintească a 
partidului pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc. 
Această grijă deosebită este con
cretizată prin marile transfor
mări din viata economică și po
litică a tării noastre în anii pu
terii populare.

An de an sectorul nostru și-a 
sporit mereu capacitatea de pro
ducție. La mina Petrila s-au des
chis noi orizonturi, s-a aplicat 
pe scară largă mecanizarea lo
curilor de muncă. In următorii 
șase ani se vor dezvolta și mai 
mult capacitățile de producție ale 
minelor existente și se vor pune 
în exploatare noi mine.

Făcînd un bilanț al rezultate
lor obținute în întrecerea socia
listă în cinstea Congresului, ve
dem că harnicii mineri ai secto
rului au obținut o creștere sim
țitoare a productivității muncii

De exemplu în luna curentă, pînă 
la deschiderea lucrărilor Congre
sului, productivitatea realizată a 
fost cu 0,204 tone pe post mai 
mare decît sarcina planificată. 
Printr-o mai bună gospodărire și 
prin reducerea consumurilor spe
cifice s-au realizat 120000 lei e- 
conomii la prețul de cost aî căr
bunelui extras.

Sînt multi ani de cînd am îm
brățișat meseria de miner și știu 
că organizarea temeinică a pro
cesului de producție este una din 
cheile succeselor. Mă voi strădui 
ca pe viitor să organizez și mai 
bine munca, să asigur o apro
vizionare ritmică brigăzilor de 
mineri, în așa fel ca umăr la u- 
măr cu întregul colectiv să con
tribui la obținerea de noi reali
zări, pe drumul luminos arătat 
de partid.
. STEFAN TENCZLFR 

șeful sectorului III 
mina Petrila

Vom munci 
pentru realizarea

Au trecut 10 ani de cînd am 
îmbrățișat meseria de zidar. A- 
cum lucrez la finisarea noilor 
blocuri din cartierul Livezeni și 
conduc o brigadă formată din 
16 oameni. Adeseori vorbesc cu 
ortacii mei despre viata noastră 
fericită, despre viitorul luminos 
pe care ni.-l făurim sub condu
cerea înțeleaptă a partidului.

Am împlinit 32 de ani. îmi 
aduc bine aminte de trecut. De 
acel trecut în care alături de 
alți copii de țărani săraci slu
găream din zori și pînă-n noapte 
pe la chiaburii din comuna Scra- 
da. Dar anii au trecut. Timpu
rile s-au schimbat. Nu de mult 
am vizitat cu cîțiva muncitori 
din echipa mea locurile în care 
am lucrat în acești zece ani de 
cînd m-am calificat. Nici nu am 
cuvinte să arăt recunoștința și 
dragostea noastră față de cei 
care au condus lupta clasei mun
citoare spre victorii, spre. înfăp
tuirile de azi. Eu. fiul unui ță
ran sărac din regiunea Craiovei, 
mă simt mîndru privind noile 
blocuri din Orașul nou Uricani, 
de la Lupeni, de la Petrila și din 
noile cartiere ale orașului Petro
șani. Aici am muncit și am pus 
umărul cu toată dragostea la 
ridicarea acestor locuințe munci
torești.

cu hotnrîre 
mărețelor sarcini

Chemarea partidului de a 
munci mai bine, mai spornic, 
mai economicos, preocupă tot 
mai mult pe fiecare muncitor din 
brigada noastră.

Realizările de pînă acum și 
planurile mărețe trasate de partid 
constituie pentru noi un imbold 
pentru a munci și mai bine.

Ne străduim să construim pen
tru harnicii mineri tot mai mult, 
tot mai ieftin, tot mai bine. Con
struind case, noi ne construim 
însuși viata noastră nouă. De a- 
ceea nu precupețim nici' un efort 
în munca noastră.

Acum zece ani un comunist 
mi-a îndrumat primii pași spre 
munca de constructor. De la el 
mi-au rămas întipărite numai 
lucruri folositoare. Acum mă 
străduiesc să-i urmez exemplul. 
Ori de cîte ori am ocazia să în
drum muncitorii mai tineri,, nu 
uit cuvintele agitatorului comu
nist

— Voi, tineretul, veți fi aceia 
care veți înlocui pe luptătorii ce 
au schimbat vechea orînduire. 
Munciți astfel să vă arătați 
demni de această încredere.

Vom munci pentru ca marile 
sarcini elaborate de partid să 
fie traduse în viată. Nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
a Ie realiza înainte de termen.

Tehnica nouă în uzinele noastre

Instalații automate la preparata Petrila
Automatizarea proceselor de 

producție constituie elementul 
principal în dezvoltarea impe
tuoasă a economiei, în realiza
rea sarcinilor trasate de partid. 
Ea este calea principală de creș
tere continuă a productivității 
muncii.

Conștient de avantajele auto
matizării, colectivul preparației 
Petrila a făcut primii pași pen
tru introducerea automatizării în 
funcționarea unor agregate.

Instalația de reciclare 
a apelor de scurgere

Apele de scurgere sînt colec
tate într-o cisternă de beton, iar 
pentru recuperarea șlamului pe 
care îl conțin, ele sînt reintro
duse în circuit, fiind ridicate în 
decantor cu ajutorul unei pom
pe cu un debit de 2500 l./min., pe 
o înălțime de 35 m. acționată 
de un motor electric în scurt 
circuit. Debitul apelor de scurge
re variază mult, fiind în legătură 
cu desfășurarea procesului teh
nologic de spălare și însilozare 
a cărbunilor.

înainte vreme, instalația de 
> ciclare trebuia să fie în perma- 
fiență supravegheată.
I In prezent, această pompă 

uncționează în mod automat.
irnirea și oprirea instalației

este comandată de un plutitor o- 
bișnuit care prin intermediul u- 
nui releu electromagnetic acțio
nează asupra întrerupătorului de 
pornire de tip D1TU 100.

Funcționarea instalației este 
controlată de la distanță printr-un 
sistem de semnalizare optică, ca
re arată dacă cisterna este goală 
sau plină și pompa intra în func
țiune în momentul necesar. In
stalația de semnalizare folosește 
curent electric la tensiunea de 
110 V, obtinut de la un trans
formator alimentat de circuitul 
de forță al agregatului.

Automatizarea funcționării a- 
cestei instalații este realizată de 
către colectivul de la atelierul e- 
lectric, care s-a evidențiat în mod 
deosebit în preocuparea pentru 
introducerea tehnicii noi la pre- 
parația Petrila. Instalația func
ționează din luna martie a c., 
fără defecțiuni.

Instalația de evacuare 
automată a filtratului 

din rezervoarele tampon 
ale pompei de vacuum

Vacuumul necesar filtrării șla
mului flotat este produs de o 
pompă care aspiră prin interme
diul unui rezervor-tampon, în 
care se acumulează filtratul îna
inte de evacuarea la canal.

Pentru funcționarea normală a 
pompei și pentru realizarea unui 
vacuum cît mai ridicat, necesar 
unei bune filtrări a șlamului, 
este deosebit de important ca fil
tratul să nu ajungă în corpul 
pompei și să fie evacuat din re
zervorul tampon, în așa fel ca 
să fie asigurată continuitatea 
funcționării instalației de filtrare.

Aceste condiții au fost reali
zate integral de către colectivul 
sectorului de preparare, care a 
conceput o instalație cu funcțio
nare automată de evacuare a fil
tratului din rezervorul tampon.

In acest scop sînt folosite am
bele rezervoare existente. în asa 
fel că în timp ce unul este în 
funcțiune, fiind în legătură cu 
pompa și cu filtrul, celălalt este 
pus în legătură cu aerul atmos
feric. făcîndu-se astfel evacuarea 
filtratului acumulat. Cînd filtra
tul ajunge la un anumit nivel 
în rezervorul care este în func
ționare, acesta în mod automat 
este izolat de pompă și filtru și 
pus în legătură cu atmosfera iar 
în circuitul instalației de vacuum 
este introdus al doilea rezervor, 
din care filtratul a fost între 
timp evacuat.

Funcțiunile arătate mai sus 
sînt realizate de către un distri
buitor de construcție specială, 
nptionnf Ho tin rriAfnr

1 kW., printr-un reductor de vi
teză cu melc.

Scoaterea din circuitul de va
cuum a rezervorului în care s-a 
adunat filtrat, punerea lui în co
municație cu atmosfera, introdu
cerea în circuit a celui de-al doi
lea rezervor, se realizează prin
tr-o jumătate de învîrtitură a a- 
xului distribuitorului.

Trecerea de pe un rezervor pe 
celălalt se face în medie la 8 
minute Pornirea motorului elec
tric de 1 kW. este comandată de 
electrozii clasați în rezervoare, 
care la ridicarea nivelului filtra
tului. închid circuitul de coman
dă. Schimbarea sensului de ro
tație a motorului s-a realizat 
prin folosirea a două întrerupă
toare D1TIJ 25 B Fiecare elec
trod comandă cîte unul din cele 
două întrerupătoare. După ce axa 
distribuitorului a executat o ju
mătate de rotație, un braț solidar 
cu aceasta acționează asupra u- 
nui întrerupător care întrerupe 
circuitul de comandă astfel că 
motorul re oprește. In fiecare 
rezervor se folosește cîte un sin
gur electrod, izolat față de re
zervor. iar la ridicarea nivelului 
filtratului închiderea circuitului 
de comandă se face prin filtrat 
și pereții din tablă ai rezervo
rului. Instalația este în funcție 
din luna aprilie a. c. și pînă în 
prezent n-au apărut nici un fel 
de defecțiuni.

ing. NICOLAE POPA 
nronorotin Dotriln

PETRU GAVAN
șef de brigadă 

șantierul de construcții ,_ 
Petroșani
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Vulcanul devine 
mai frumos

Îndrumați de deputății de cir
cumscripții. un număr tot mai 
mare dc cetățeni dm orașui Vul
can participă la înfrumusețarea 
cartierelor. Astfel, au fost termi
nate de curînd curățirea străzi
lor Dorobanț și Ciobanului și a- 
menaiarea parcului 1. V. Stalin. 
Sub îndrumarea deputatului Toma 
Ioan și a tov. Hamuș Florica 
din comitetul de cetățeni. în co
lonia de jos s-a trecut la rea- 
menajarea tuturor străzilor din 
cartier și la amenajarea unor 
noi spații verzi. In fața policli
nicii orașului Vulcan a fost con
struit un nou parc cu Hori.

Tovarășii Dimovici Vasile, Ră- 
dulescu Alexandru. Vomulescu 
Lepădat. Ruso Gheorghe, Pardos 
Elisabeta și alții au rpvopsit vo
luntar băncile și gardurile par
cului central.

La întretăierea străzii Decebal, 
tovarășii Olar Mihai, Stoica Pe
tru, Solomon Șarolta și alții, 
sub îndrumarea deputatei Jura 
Valeria, au amenajat o frumoa
să zonă verde. De asemenea pe 
terenul cuprins între noile blo
curi din centrul orașului s-a ni
velat o porțiune de 260 rr. p. și 
s-a reglementat sistemul de ca
nalizare pe strada Gh. Gheor- ~i,s.. r»„i
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Convorbirile recapitulative 
re s-au desfășurat în zilele 
cute în cadrul cercurilor de 
vățămînt politic U T.M. de 
termocentrala Paroșeni au
stituit un prilej bun de verificare 
a cunoștințelor acumulate de 
cursanți în anul de învățămînt 
încheiat.

Rezultatele au fost frumoase. 
Ele s-au concretizat în procesul 
de producție, în activitatea 
organizație, în comportarea 
fiecare zi a tinerilor

La ultima convorbire recapitu
lativă a cursului seral de la sec
ția turbine, tinerii au dat răs
punsuri bune la problemele dis
cutate. Bine s-a răspuns la pro
blemele legate de productivita
tea muncii, prețul de cost, sala
rizare și altele. In cadrul convor
birii s-au dezbătut temeinic u- 
nele prevederi ale proiectului de 
Directive ale celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. Utemiștii Col- 
tea Ștefan, Drăgoi Dumitru. Ge- 
lemancă Constantin, Velicu Mir
cea, Szabo Francisc, Amzer Au
rel, din secția cazane, Popa Mi
hai, Tașnady Iosif, Păsulă Savu, 
Robescu Ion, Dornic Tiberiu de 
la secția reparații, Bădiță Ele
na, Pascu Florina, de la serviciul 
tehnico-administrativ s-au eviden- 

prin buna pregătire politjco- 
.„eologică, iar prin aplicarea ce
lor învățate ei au reușit să de
vină printre cei mai buni în pro
ducție, exemplu la locul de mun
că și în acțiunile de muncă pa
triotică.

Cu dragoste și interes au mun
cit propagandistul comunist Po
pescu Ion III d- la cercul de Ln 
vățămînt U.T M. secția turbine,

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

comunistul Ispas Constantin de 
la cercul de învățămînt U.T.M. 
secția cazane, propagandistul 
Gușan Marin de Ia cercul din 
cadrul secției reparații. Rezul
tatele bune obținute se datoresc 
metodelor atractive de predare, 
sistematizării și exemplificării 
lecțiilor, lucru ce a făcut ca ti
nerii să participe cu Interes la 
lecții.

Am avut și cercuri de învăță
mînt cum au fost cele de la ser
viciul tehnico-administrativ și 
secția electrică, unde din cauza 
slabei organizări și lipsei de 
preocupare față de sarcinile pe 
care le aveau tovarășii Anțilă 
Tiberiu, adjunct cu învățămîntul 
U.T M. de la serviciul tehnico- 
administrativ și Nicoară Glieor- 
ghe, propagandist al cercului 
U.T.M. de la secția electrică, în 
aceste cercuri, de mai multe ori, 
lecțiile s-au suprapus predîndu- 
se mai multe lecții la o ședință, 
lucru care a făcut ca utemiștii 
și tinerii participant să nu-și 
însușească pe deplin învățămin
tele predate.

In adunările generale U.T.M. 
care s-au ținut la secțiile caza
ne, tehnico-administrativă, repa
rații cu prilejul închiderii anu
lui de învățămînt U.T.M s^a a- 
nalizat în mod temeinic felul în 
care s-a desfășurat învățămîntul 
U.T.M. în anul care a trecut. A- 
nalizele au contribuit la luarea 
unor măsuri pentru îmbunătăți
rea învățămîntului politic în vii
tor.

379.400 lei bonificații 
pentru calitate

Folosind cu tot 
mai multă eficaci
tate importanta re. 
zervă internă care, 
constă în îmbu
nătățirea continuă 
a calității cărbu
nelui, minerii ex

ploatărilor Văii Jiului obțin noi 
succes în lupta pentru economii, 
pentru extragerea cărbunelui cu 
cît mai puțin șist în el. In 18 
zile din luna iunie colectivele 
tuturor exploatărilor miniere au 
dat cărbune de bună calitate (cu 
excepția minei Lonea). Așa de 
exemplu, la Lupeni cărbunele ex
tras a avut un procent de cenușă 
mai redus cu 0,2 la sută și umidi
tate mai scăzută cu 0,1 la sută. 
Faptul acesta aduce minerilor de 
aici o bonificație evaluată la aproa 
pe 29.000 lei. De asemenea, au ex
tras cărbune de calitate superioa
ră minerii de la Aninoasa. Ei au 
primit în aceeași perioadă o bo-

nificație de circa 206.000 lei pen
tru reducerea procentului de ce
nușă cu 0,4 la sută, al umidității 
cu 1,6 la sută. Peste 90.000 lei 
au primit din partea preparațiilor 
ca bonificație minerii de la Vul. 
can, peste 25.000 lei cel de la 
Uricani și 80.500 lei minerii de la 
Petrila. In total pe bazin, calita
tea bună a cărbunelui extras în 
perioada 1 —18 iunie a adus co
lectivelor miniere bonificații de 
379.400 lei.

de aer comprimat, lichidarea su
flărilor și a tuturor pierderlfor de 
aer comprimat. Urmarea este că 
în luna trecută pe combinat con
sumul de aer comprimat folosit 
pentru extracția cărbunelui a fost 
mai mic decît cel planificat cu 
peste 8.720.000 m.c. aer ceea ce 
înseamnă o mare economie .bă
nească.

PETRU ORȘA
adjunct cu învățămtntul U.T.M.

1 C.T. Paroșeifi

In pas cu dezvoltarea întregii 
economii

drumul 
partidul 

cele mai

de oțel, vedem 
adîncile prefa- 
nu le mai re- 

o zi la alta, 
fac astăzi po-

succese în producție, să ducă o 
luptă continuă pentru asigurarea 
bazinului carbonifer cu vagoane 
goale necesare transportului de 
cărbune, să îmbunătățească ne
contenit rulajul vagoanelor de 
marfă, cu un preț de cost cît 
mai redus, contribuind astfel la 
înfăptuirea marilor sarcini 
sate de partid.

ATANASIE TRIFU
șeful R.C.M Petroșani

tra-

Succesele pietrarilor 
de ia Banița

Angajamentul luat în întrecere 
în întîmpiinarea Congresului par
tidului de către colectivul între
prinderii miniere Banița prevedea 
obținerea unei economii suplimen
tare la prețul de cost al calea 
rului extras de cel puțin 12.000 
lei. Recent, colectivul a trimis o 
scrisoare redacției noastre prin 
care informează că pînă la data 
de 20 iunie, pietrarii bănițeni au 
pus la dispoziția furnalișttlor de 
la Hunedoara 1164 tone de calcar 
peste prevederile de plan la zi și 
că au obținut o economie băneas
că de circa 14.000 lei. Se mai ara
tă' că în mod deosebit la succesul 
întregului colectiv și-au adus con
tribuția echipele de pietrari con
duse de Miclea Ioan, Topolinschi 
Nicolae, Csom.os Ioan, Mateuț Si- 
mion, Gemene Vasile și alții.

Munca pietrarilor a fost ajuta
tă din plin.de artificierii Scutaru 
Constantin, Portek Grigore, Pm- 
tek Dionisie, Miclăuș Ioan II, Bodi 
Ioan care folosind metoda de puș- 
care cu camere de explozie (cup
toare) au pus la dispoziție celor
lalți muncitori cantitățile necesare 
de calcar la -timp și cu un con
sum redus de exploziv.

Consamuri de energie 
mai scăzute

In lupta pentru 
obținerea celor 
6.133.000 lei eco
nomii la prețul de 
cost cu care mine
rii Văii Jiului au 
întîmpinat Congre
sul partidului, un 
l-a avut acțiunea

minerii din

a făcut 
și cali- 
stațiile 
electro- 
aceasta

Cît de minunat este 
pe care ne călăuzește 
nostru drag! Visurile 
îndrăznețe, năzuințele de veacuri
a^e poporului muncitor se înfăp
tuiesc prin lupta tuturor celor 
ce muncesc.

Noi, ceferiștii, care străbatem 
întinsul patriei de la un capăt 
la altul pe liniile 
sub ochii noștri 
ceri. Multe locuri 
cunoaștem de la 
Trenurile noastre
pas la noile centre industriale 
ce apar pe harta țării noastre, 
ca i*»mare a planurilor de dez
voltare a economiei naționale.

In pas cu dezvoltarea impe
tuoasă a întregii noastre econo
mii naționale cresc și căile noas
tre ferate. In anii puterii popu
lare. transports feroviar 
un uriaș salt cantitativ 
tativ. In viitorii ani, 
C F.R. se vor centraliza 
dinamic, creîndu-se prin
un spor de capacitate de 30 la 
sută față de posibilitățile actuale 
și asigurîndu-se siguianța circu
lației trenurilor și integritatea 
materialului rulant. Tot pe linia 
dezvoltării instalațiilor feroviare 
pentru asigurarea transportului, 
se va mări capacitatea diferite
lor stații prin construirea de noi 
linii. In același scop, parcul de 
vagoane de marfă va 
pătat cu vagoane de 
citate, asigurînd în 
o rațională folosire
adecvat naturei mărfurilor, din 
care să rezulte 0 sarcină statică 
îmbunătățită.

Tracțiunea modernă, teleco
manda, centralizarea și 
tomatizarea, . calea continuă 
joante, iată citeva noțiuni
tehnicii noi, care se vor stator
nici definitiv în vocabularul ce
ferist în viitorii ani.

Muncitorii feroviari din Pctro-

fi reîmpros- 
mare capa- 

felitl acesta 
a parcului

au- 
fără 

ale

rol de seamă
pentru reducerea continuă a con
sumului specific de energie elec
trică și pneumatică. Folosirea 
mai judicioasă a utilajelor elec
trice, a ventilatoarelor, a compre- 
soarelor a dus la obținerea tinor 
consumuri .specifice de energie 
electrică din ce în ce mai scăzu
te. La Vulcan de pildă, la fiecare 
tonă de cărbune extrasă în luna 
mai s-a folosit cu 5,6 kW mai pu
țină energie decît în luna ianua
rie. La fel și la mina Uricani con
sumul de energie pe tona de căr
bune a fost mai mic Cu 3,7 k\V 
decît cel înregistrat în ianuarie. In 
luna trecută pe ansamblul exploa
tărilor miniere din Valea Jiului 
s-au economisit peste 540.000 kWh 
energie.

A dat roade bune și acțiunea 
întreprinsă la exploatările minie
re pentru verificarea conductelor

Recordul minerilor 
de ia Lupeni

Colectivul minei 
Lupeni a ținut să 
întâmpine cel de-al 
IlI-lea Congres al 
partidului cu re
zultate de seamă 
în muncă. Mobili-, 
zați de comuniști,

toate abatajele minei 
au extras în zilele premergătoare 
deschiderii Congresului cantități 
mari de cărbune cocsificabil. Ast
fel, în ziua de 18 iunie de la Lu
peni s-a primit la preparație peș
te sarcina planificată pe zi cu 813 
tone cărbune cocsificabil. In a- 
ceastă zi, care a însemnat un a- 
devărat record în muncă, minerii 
de la Lupeni au extras în medie 
cîte 2,615 tone de cărbune pentru 
fiecare post prestat în abataje și 
cîte 1,154 tone de cărbune pentru 
fiecare post prestat pe mină. în
curajați de succesul obținut, har
nicii mineri de la Lupeni și-au 
intensificat eforturile. Marți dimi
neața, cînd s-au adunat tonele de 
cărbune extrase în cursul zilei de 
luni, 20 iunie,
Congresului s-a văzut că s-au dat 
537 tone cărbune cocsificabil pes
te plan. Și în această zi, randa
mentul pe mină s-a menținut în 
jurul a 1,070 tone cărbune cocsb 
ficabil pe post.

.O-------------------

ziua deschiderii

Pealizăpi la I U. T. Livezeni
La întreprinderea de utilaj și 

transport Livezeni, muncitorii 
obțin rezultate tot mai bune în 
întrecere. In atelierul de reparat 
utilaje de construcții, echipa con
dusă de membrul de partid Po
pescu Ioan, printr-o bună orga
nizare a muncii, â executat îna
inte de termen reparația a două 
concasoare, a unei macarale ca
targ și a altor utilaje.

Prin recondiționarea bucșelor 
de bronz, a unor manșoane me

fa
lei, 

tov. 
din

talice și șuruburi, echipa a 
cut și o economie de 1.100

In atelierul de strungărie 
Ciocan Voicu a confecționat 
material recuperat 30 bucăți
prezoane pentru roți de autoca
mioane. Prin această lucrare 
s-au economisit materiale în va
loare de 635 Iei.

In atelierul de 
chipa condusă 
Gorgy Alexandru 
diferite confecții
remarcat prin importante reali
zări. Astfel, la confecționarea 
balcoanelor metalice, scări și gri
laje ea a economisit peste 4000 
Iei.

lăcătușerie, e- 
de tovarășul 
care execută 
metalice, s-a
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Graficul secției filatură arăta 
o cifră nouă, nemaiînttlnită in 
istoria întrecerii filatorilor — 
3000 bobine filate fără nici un 
deșeu. Apoi, 4500 bobine de bu
nă calitate, 7000 bobine fără sca
me și pete. Și așa tot înainte pe 
drumul reducerii deșeurilor, a îm
bunătățirii calității bobinelor fi
late; cifrele care ieri bateau re
cordul azi așteaptă să fie înlo
cuite cu altele noi, mai grăitoa
re, cifre care ilustrează entuzias
mul cu care se muncește în în
trecerea în cinstea Congresului.

Filatorii din schimbul condus 
de maistrul Nadă Vasile aveau în 
săptămîna trecută 52 000 bobine 
filate în care s-au găsit doar 6 
bobine de calitate necorespunză
toare. în săptămîna aceasta se 

8 pare că filatorii din schimbul 
tovarășului Rîpeartu Dumitru vor 
conduce în întrecere. Numărul 
bobinelor filate de filatorii din 
acest schimb cu concursul cen- 
tratorilor s-a ridicat la 64.000. 
Și nici o bobină nu a fost arun
cată la deșeu.

Printre fruntași se
Juveloiu Florea, Prună Ștefan.

8 Pusu Emil, Pirvulescu Dumitru 
și alții.

Mițncitoarea Hogman Ana can
didată de partid, care lucrează la 
spălarea bobinelor își îndepli
nește cu conștiinciozitate datoria

de cinste de a fi fruntașă în în
trecere și mobilizatoare activă a 
tovarășilor ei la atingerea obiec
tivelor întrecerii.

— Să nu producem nici o stri
căciune bobinelor supuse spălării 
— le spune mereu tovarășelor ei 
de lucru.

în brigada unde lucrează

Hogman Ana împreună cu Pre. 
cup Paraschiva, Berchi F lorica, 
Novac Maria, Stana Maria și al
tele s-au manipulat 236 baterii 
de spălare șl s-au spălat pînă 
acum 101600 
să se producă 
Cifră recordț

bobine filate fără 
nici o. stricăciune.
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numără

1 LAZUR

Firul se răsucește frumos, uniform. Maistrul principal 
din secția Ilf-a a Filaturii Lupeni îl privește cu atenție. Fi
rul de mătase pe care îl examinează Farkas Erna, ca și în
treaga producție de fire realizată în întrecerea desfășurată în 
cinstea Congresului partidului este de bună calitate, fapt pen
tru care secția pe care o conduce își păstrează titlul de sec
ție fruntașă.
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Muncă rodnică 
la preoarația Luneni

De felul cum colectivul pre- 
parației Lupeni își duce munca 
zilnică depinde în mare măsură 
munca minerilor de la Lupeni, 
Uricani și Vulcan, asigurarea 
cărbunelui special pentru cocs 
furnaliștilor de la Călan și Hu
nedoara. <i

In zilele acestea, zilele Con
gresului partidului, muncitorii 
preparatori au hotărît să mun
cească în așa fel îneît graficul 
realizărilor să urce mereu. In 
prima zi a lucrărilor Congresu
lui, la preparația Lupeni s-au 
înregistrat succese importante. 
Preparatorii au livrat 580 tone 
cărbune special pentru cocsarii 
din Hunedoara peste sarcina zil
nică, au asigurat recepționarea 
în bune condițiuni a producției 
sporite extrasă de mineri. Echi
pele care și-au adus contribuția 
la acest succes au fost cele con
duse de Dumitrescu Alexandru. 
Sibișan Victor, Wilke Emil și 
schimbul prim maistrului de spă
lare Szabo Dominic.

Acest nou succes se adaugă 
celor obținute pînă la deschide
rea Congresului. Se știe că mun
citorii preparației Lupeni au ob
ținut în 5 luni economii peste 
plan în valoare de 170.000 lei, 
iar recuperarea globală a cres
cut la 75,4 la sută.ru m. w ‘ ■- • * <

plin.de
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Piesa sofielită despre desfiderea celei deal lll-lea 
(ongces al P. M. fi.

MOSCOVA (Agerpres)’
Presa sovietică continuă să a- 

corde o atenție deosebită lucrări
lor Congresului al lll-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn. Zia
rul „Pravda" publică pe două pa
gini și jumătate raportul prezen
tat la Congres de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al 'P.M.R. Celelalte ziare 
publică de asemenea, extrase am
ple ale raportului prezentat la 
Congres.

Pe prima pagină, ziarele so
vietice publică dări de 'seamă ale 
corespondenților lor din București, 
precum și informațiile corespon
dentului special TASS despre des
chiderea Congresului.

Trimisul special al ziarului 
„Izvestia". în corespondența in
titulată „Măreața frăție a comu
niștilor", scrie: „Congresul a 
fost precedat de o vastă activitate 
pregătitoare. In presă, în adunări 
a avut loc discutarea de către în
tregul popor a planului dezvoltă
rii continue a economiei și cultu
rii Republicii. In întreaga țară 
,s-a desfășurat pe larg întrecerea 
socialistă pentru a întîmpina cu 
cinste Congresul partidului. Sute 
de întreprinderi industriale, gos
podării agricole colective, gospo
dării de stat au raportat despre 
noile lor succese în muncă".

Sub titlul „Unitate și coeziune" 
corespondenții ziarului „Pravda" 
relatează că Congresul Partidului 
Muncitoresc Romîn s-a deschis 
într-o atmosferă de uriaș avînt 
politic.

Congresul al lll-lea, se subli
niază în corespondență, este un e- 
veniment de o importanță deose-

O telegramă a F.S.M.
PRAG A 22 (Agerpres)
După cum transmite CETERA. 

Secretariatul Federației Sindieale 
Mondiale a trimis Federației Na
ționale a Sindicatelor din Mali o 
telegramă de felicitare cu prile
jul proclamării independenței Fe
derației Mali.

In numele celor 101 milioane 
de membri ai săi, se spune în 
telegramă, F.S.M. vă încredințea
ză de sprijinul său deplin In lup
ta pentru unitatea clasei munci
toare a țării dv. și a întregii 
Africi, în lupta comună împotri
va colonialismului și imperialis
mului, pentru independență și su
veranitate deplină, pentru o via
ță mai bună și pentru pace.

Situația financiară |
gravă a Turciei <

!; ANKARA 22 (Agerpres). 
I; Presa publică declarația mi- s 
■" nistrului de Stat, Sefik Inarr S
< în legătură cu situația finani- $
< clară extrem de grea a> Turciei >
< — rezultat al militarizării >
< tării. ?
< Ministrul arată că datoriile ?
< interne și externe ale Turciei >
< se cifrează la 18.959 milioane ?
< lire. SUMELE DATORATE ?
< STATELOR STRĂINE DEPA- ?
< ȘESC DE 25 DE ORI REZER- t 
5 VELE DE AUR ȘI DE VA-< 
5 LUTA EXISTENTE. In peri- < 
2 oada din 1960 pînă în 1965 <
> Turcia urmează să plătească S
> treptat diferitelor state cite un < 
’ miliard de lire anual. în con- S
> tul amortizării datoriilor. 5 
S TURCIA VA TREBUI SA-ȘI5 
| PLĂTEASCĂ DATORIILE PI- 5
> NA IN ANUL 2008. 5 

bită în viața partidului și a în
tregului popor romîn. El va face 
bilanțul activității rodnice a par
tidului și poporului pe perioada 
care a trecut de la Congresul al 
II-lea, va trasa căile pentru de 
săvîrșirea construcției socialismu
lui în R.P. Romînă.

In vasta sală a Palatului Re
publicii, scrie „Pravda" s-au în
trunit constructori din București, 
petroliști din Ploești, oțel ari din 
Hunedoara, oameni ai muncii de 
la sate, savanți cu renume, oa
meni de știință și cultură, acti
viști de partid. Delegații la Con
gres reprezintă pe cei peste 
800.000 de membri ai avangărzii 
oamenilor muncii din Romînia.

După ce prezintă desfășurarea 
primei ședințe a Congresului, co
respondenții ziarului „Pravda 
scot în evidență faptul că la ter
minarea raportului, în ovațiile en
tuziaste ale participanților la Con
gres tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Sergheevici Hrușciov 
s-au îmbrățișat cu căldură.

Ziarul „Pravda" informează de 
asemenea că raportul prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
va fi publicat în întregime în re
vista „Kommunist" și va apare 
și în broșură separată.

=♦♦♦«= ... =---------------

0 nouă grevă generală în Japonia
TOKIO 22 (Agerpres).
La 22 iunie poporul japonez a 

declarat o nouă grevă generală 
în semn de protest împotriva po
liticii guvernului Kiși. Peste 6 
milioane de oameni’ ai muncii 
au participat la greva generală 
din 22 iunie. Greva a fost înce
pută de feroviari — detașament 
combativ al clasei muncitoare 
din Japonia. Încă de dimineață 
în toate gările, de la Hokkaido 
pînă la Kiusiu, a încetat circu
lația trenurilor de marfă și de 
călători. Peste 1000 de garnituri 
feroviare s-au oprit în gările din 
țară. 1.200.000 de pasageri nu 
au putut să plece la vreme sau 
au fost opriți pe drum.

In 30 de gări din Tokio îm
preună cu feroviarii au partici
pat la pichete studenți, proprie
tari de magazine. Greva se des
fășoară cu sprijinul deplin al 
populației.

Concomitent cu greva de la 
căile ferate au încetat munca 
pentru 24 de ore, minerii, lucră
torii din industria chimică, me- 
talurgiștii, constructorii de ma
șini și muncitorii din alte ra
muri ale industriei care fac par
te din Consiliul General al Sin
dicatelor din Japonia și din alte 
uniuni sindicale. Deși autorită
țile au interzis acest lucru, lu
crătorii din serviciile de poștă, 
funcționarii ministerelor finanțe
lor, comerțului și industriei, a- 
griculturii și silviculturii etc. au 
declarat greve de scurtă durată. 
Peste 60.000 de magazine din 24 
de prefecturi ale țării s-au închis 
pentru întreaga zi. Pe străzile

In semn de solidaritate 
cu lupta poporului 

japonez
LONDRA 21 (Agerpres)
La 20 iunie studenții de la Uni

versitatea din Leess au organizat 
o demonstrație de protest împotri
va existenței bazelor americane în 
Anglia în semn de solidaritate cu 
poporul japonez. Demonstranții 
purtau pancarte pe care scria: 
„Muncitorii și studenții din Ja
ponia s-au unit în lupta pentru 
pace, trebuie să ne unim și noi*!", 
„Nu vom admite ca avioanele 
„U—2" să decoleze de pe aero
porturile Angliei„Bazele ame
ricane nu vor aduce niciodată 
pace Japoniei și Angliei I".

Apelul adresat poporului 
algerian

de primul ministru 
Ferhat Abbas

TUNIS (Agerpres). — TASS 
anunță;

In seara zilei de 20 iunie pri
mul ministru al guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria, 
Ferhat Abbas a adresat un apel 
prin radio poporului algerian. 
Analizînd situația în condițiile 
căreia guvernul provizoriu a ho- 
tărît să ducă tratative cu guver
nul francez, Ferhat Abbas a de
clarat că această hotărîre cores
punde politicii generale a guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria care, intensificînd lupta 
armată, se pronunță totodată 
pentru folosirea oricărei posibi
lități de reglementare pașnică a 
problemei algeriene.

Ferhat Abbas a subliniat că a- 
ceastă hotărîre a fost luată ți- 
nîndu-se seama de situația in
ternațională creată în urma fap
tului că lupta eroică a poporu
lui algerian, care continuă de 6 
ani, a cîștigat de partea sa sim
patia popoarelor din lumea în
treagă.

Popoarele Africii și Asiei, for
țele păcii și democrației din Fran
ța și din celelalte țări se pro
nunță pentru pace și indepen
dență în Algeria.

orașelor au ieșit peste 300.000 
de studenți care au suspendat 
cursurile.

Lupta poporului japonez pen
tru pace, democrație și indepen
dență se lărgește. La această 
luptă participă noi și noi pături 
ale populației. După cum recu
noaște agenția Kiodo Ttisin, gre
va generală de la 22 iunie, este 
ca amploare cea mai puternică 
din anii de după război.

Făcînd bilanțul preliminar al 
grevei, Ivai, secretar general al 
Consiliului General al Sindica
telor din Japonia, a subliniat că 
alături de muncitori au partici
pat la luptă comercianții, oameni 
de știință și cultură, studenți, 
gospodine, reprezentanți ai altor 
pături ale populației. Ivai a vor
bit despre caracterul organizat 
al grevei și a declarat că aceas
tă acțiune arată dt este de mare 
mînia generală și indignarea po
porului japonez împotriva poli
ticii guvernului. Chiar dacă Kișî 
impune după bunul lui plac tra
tatul, a declarat el, prin lupta 
poporului japonez acest tratat 
se va transforma într-o hîrtie 
fără nici o însemnătate. „Jurăm 
ca împreună cu întregul popor 
să continuăm lupta pentru crea
rea unui guvern care să garan
teze Japoniei adevărata pace și 
democrație", a declarat Ivai.

Un elicopter cu scară de frînghie a zburat 
deasupra lui Eisenhoroer la sosirea în Coreea de sud

NEW YORK 22 (Agerpres)
Agenția United Press Interna

tional a transmis o cronică a eve
nimentelor legate de vizita pre
ședintelui Eisenhower în Extre
mul Orient, scrisă de coresponden
tul acestei agenții pe lîngă Casa 
Albă, M. Smith, care a însoțit pe 
președinte în călătoria sa prin 
Asia.

„Oamenii din anturajul preșe
dintelui", scrie autorul cronicii, 
au încercat un sentiment de imen
să ușurare cînd, aflîndu-se pe ae
roportul din Seul în seara de 20 
iunie, au ascultat cîntecul intonat 
de orchestră : „Plecăm acasă". 
In acest caz „casa" înseamnă Ha- 
vai.

Corespondentul scrie: Călătoria 
lui Eisenhower a fost una dintre 
cele mai furtunoase călătorii de 
cînd se află în postul de preșe
dinte. Aceasta a fost o călătorie

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
Secretariatului F. M. T. D.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul mesaj 
adresat Secretariatului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
de către N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.:

Am primit apelul sesiunii Co
mitetului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
precum și memoriul dv. cu pri
vire la dezarmare, adoptate la 
Conakry.

Generația noastră a trebuit să 
suporte pe umerii săi privațiu
nile a două războaie mondiale 
și îmi dau seama de năzuințele 
tineretului din_ diferite țări de a 
trăi în pace și prietenie unii cu 
alții, de protestul lui arzător îm
potriva pregătirii unui nou răz
boi, Intr-adevăr, asupra tineretu
lui apasă în primul rînd povara 
vicisitudinilor și zguduirilor mi
litare, iar pregătirea unui război, 
cursa înarmărilor, privează tînă- 
ra generație de dreptul la o via
ță fericită în prezent și de spe
ranțe luminoase în viitor.

Adresîndu-vă mie. ca unul din 
participanții la întîlnirea condu
cătorilor celor patru puteri, care 
urma să se deschidă la Paris la 
16 mai a. c., ați exprimat urări 
de succes participanților la con
ferință în rezolvarea importante
lor probleme internaționale. Tre
buie să spun că noi ne-am dus 
la această conferință cu inima 
c„ura.tă și intenții deschise. Că
lăuziți după năzuința noastră 
sinceră de a izbăvi omenirea și 
tînăra ei generație de pericolul 
unui război de arme rachete și 
nucleare, în ajunul conferinței la 
nivel înalt, guvernul sovietic a 
elaborat propuneri importante. în 
problemele care au însemnătate 
primordială pentru întărirea pă
cii pe pămînt, și, în primul rînd, 
în problemele dezarmării și în
cheierii unui tratat de pace cu 
Germania.

Dar nu acestea erau intențiile 
principalului nostru partener la 
această întîlnire — ale guvernu
lui Statelor Unite ale Americil 
și conducătorului acestuia, pre
ședintele D. Eisenhower.

Se știe că în perioada pregă
tirilor pentru conferință guver
nul' Statelor Unite a întreprins 
o serie de acțiuni îndreptate 
spre agravarea încordării inter
naționale, intensificarea războiu
lui rece și, în ultima analiză, 
spre zădărnicirea conferinței șe
filor de guverne ai celor patru 
puteri.

După cum știți, — se arată în 
continuare în mesaj — în timp

0 cronică a vizitei 
președintelui S. U. A. 
în Extremul Orient

grea din toate punctele de vede
re — atît din punct de vedere e- 
moțional cît și fizic. Este puțin 
probabil ca să-i fi plăcut că a 
fost constrîns să renunțe la vi
zita în Japonia.

Președintelui n-au putut să-i 
placă demonstranții din Okinawa 
care manifestau zgomotos și care 
l-au silit să meargă pe căi lătu
ralnice de la clădirea administra
ției civile americane pînă la aero
port.

Situația din Extremul Orient, 
continuă Smith, a fost atît de 
încordată, atît de amenințătoare 

ce se afla la Paris, președintele 
Eisenhower nu a întreprins nici 
o încercare pentru îmbunătăți
rea relațiilor dintre țările noas
tre. El nu a manifestat nici mă
car interes pentru o întîlnire cu 
mine, deși știa că eram dispus 
să mă întîlneșc cu el.

Firește, într-o asemenea situa
ție — se spune în mesaj — con
ferința nu a avut loc. După curii 
este astăzi îndeobște cunoscut 
întreaga răspundere pentru Ză
dărnicirea ei a avut-o guvernul 
Statelor Unite.

După zădărnicirea conferinței 
de la Paris, guvernul nostru a 
declarat că Uniunea Sovietică se 
pronunță cu fermitate, ca și îna
inte, pentru coexistența pașnică, 
pentru tratative, pentru realiza
rea unor acorduri rezonabile, re
ciproc acceptabile.

Evenimentele din ultima vreme 
— se spune în mesaj — arată 
totodată în mod convingător că 
menținerea păcii depinde nu nu
mai de eforturile țărilor iubitoa
re de pace, ci și de priceperea 
turor popoarelor de a se un. 
lupta pentru pace, de a da do
vadă de vigilență și de a stăvili 
torțele care desfășoară pregăti
rile în vederea unui nou război. 
Cred că dv., tinerii mei prieteni, 
vă revine rolul nobil de cei maî 
activi și îndrăzneți luptători pen
tru întărirea păcii.

fn mesajul dv. — se arată în 
continuare — vorbiți despre spri
jinirea ideii dezarmării generale 
și totale, formulată de guvernul 
sovietic în toamna anului trecut 
Recent, noi am adresat tuturor 
guvernelor noi propuneri cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală care, în treacăt fie zis, 
erau destinate să fie examinate 
la conferința de la Paris. Aceste 
propuneri care corespund interese
lor asigurării păcii și securității, 
după părerea mea, se vor bu
cura de înțelegere și sprijin din 
partea popoarelor tuturor țări
lor.

Sper că noul plan sovietic de 
dezarmare se va bucura de a- 
probare și în rîndurile dv., în- 
trucît înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale duce la asigura
rea păcii pentru toate popoarele 
și a unui viitor pentru tînăra 
generație.

Mulțumesc sincer pentru ură
rile de bine.

Urez Federației Mondiale ai 
Tineretului Democrat mari suc* 
cese în activitatea ei pentru bi
nele păcii și prieteniei între po
poare.

încit atunci cînd președintele a 
sosit în Coreea de sud deasupra 
capului său a zburat tot timpul 
un elicopter american din care 
era lăsată o scară de frînghie, 
lungă de 200 de picioare și un 
dispozitiv special pentru a scoate 
pe președinte din mijlocul mulțP 
mii dacă ar fi survenit vreun in
cident.

Duminică, 19 iunie, cînd mii de 
coreeni au înconjurat automobilul 
președintelui silindu-1 să renunțe 
la tarseul stabilit inițial și să 
meargă spre ambasada americană 
pe străzi lăturalnice, elicopterul a 
zburat tot timpul deasupra lui.

„Ar fi fost destul de umilitor 
dacă ar fi trebuit ca președintele 
să fie ridicat din automobil cu a- 
jutorul scării lăsate din elicopter, 
și să fi recurs la acest lucru dacă 
presiunea mulțimii aț fi devenit 
amenințătoare" — scrie Smith;


