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Citiți în pagina IV-a:
• „Bun venit domnule Hrușciov" — Scrisoarea adresată lui

N. S. Hrușciov de Consiliul de producție al unei fabrici din 
Viena.

• Un zbor neobișnuit.
• încheierea lucrărilor sesiunii Biroului F.M.T.D.
• Lucrările Comitetului celor 10 state pentru dezarmare.

lucrările Congresului al lil-lca 
al Pârlitului nuucltorcsc lomin

ȘEDINȚA DE VINERI DIMINEAȚA
dimineața au continuat
celui de-al IH-ieai Con-
Partidului

Vineri 
lucrările 
greș al 
Romîn.

Ședința de dimineață s-a des
chis la ora 8,30, fiind prezidată 
de tovarășul' Gheorghe Stoica.

In continuarea discuțiilor ia 
raportul Comitetului Central și 
la raportul Comisiei Centrale de 
Revizie iau cuvîntul tovarășii: 
Vasile Vîlcu, delegat al organi
zației regionale de partid Con
stanța, prim-secretar al Comite
tului regional Constanța al 
P.M.R. și Atanase Joja, delegat 
al organizației orășenești de 
partid București, președintele A- 
cademiei R. P. Romîne.

Primiți cti vii aplauze au trans
mis Congresului saluturi: din 
partea Partidului Comunist din 
Spania — tovarășul Enrique Lis
ter, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania; 
din partea Partidului Comunist 
din Japonia — tovarășul Haru 
lonchara, membru al Secretaria
tului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia; 
din partea Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii — 
tovarășa Elisabeth Flynn, vice
președinte al Partidului Comu
nist din S.U.A.;'din partea Parti
dului Comunist din Liban - to
varășul Hassan Karytem, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Liban.

Vorbește apoi tovarășul Vasile 
Șipoteanu, delegat al organiza
ției regionale 
electrician pe 
strucții de la

Intîmpinați 
aduc apoi saluturi: 
Partidului < 
— tovarășul 
secretar general al

Muncitoresc islanda, 
Einar Olgeirsson, pre- 

Partidului Socialist 
Islanda; din partea 
Comunist din Irak — 
Partidului 

din partea 
din Maroc

Comunist 
Partidului 

— tovară- 
general al

fost 
Mar-

Ma-

de partid Bacău, 
șantierul de con- 
Onești.
cu vii aplauze se 

din partea 
Comunist din Israel 

1 Samuil Mikunis, 
Comitetului

Central al Partidului Comunist 
din Israel; din partea Partidu
lui Socialist Unit din 
tovarășul 
ședințele 
Unit din 
Partidului 
delegatul 
din Irak; 
Comunist
șui Aii Yata, secretar 
Partidului Comunist din Maroc.

Vorbește apoi tovarășul Mihai 
Beniuc, delegat al organizației 
orășenești de partid București, 
prim-secretar al Uniunii Scriito
rilor.

După pauză, ședința a 
prezidată de tovarășul Isac 
tin.

A luat cuvîntul tovarășa
ria Petrilă, delegată a organiza
ției fegionale de partid Timișoa
ra, secretară a Comitetului Na
țional al Femeilor.

Primiți cu vii aplauze tovară
șii Jose Massera, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Uruguay și Jomni Taoufik, 
membru al Biroului Politic a! 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Tunisian, și dele
gatul Partidului Comunist din 
Turcia aduc saluturile Partidului 
Comunist din Uruguay, Partidu 
lui Comunist Tunisian și Parti
dului Comunist din Turcia.

Vorbește apoi tovarășul Gheor
ghe Rădoi, Relegat al organiza
ției regionale de 
director general 
„Steagul roșu“.

Intîmpinați cu

J»

lui Executiv al Comitetului Na
țional al Partidului Socialist 
Popular din Cuba; din partea 
Partidului Comunist din Vene
zuela — tovarășul Humberto 
Arrieto, membru supleant al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Venezuela.

Vorbesc apoi tovarășii Alexan
dru Chiru, delegat al organiza
ției regionale de partid Pitești, 
strungar la uzinele „Vasile Tu- 
dose“ din Colibași și Maria Co
pil, delegată a organizației 
gionale de 
fesoară la 
din Oradea.

Prezidiul
dresa Congresului au sosit tele
grame de salut din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Honduras, Comi
tetului Centra! al Partidului Co
munist din 
Iui Central 
nist din
Central al
din Martinica și a Biroului Po
litic Național al Partidului De
mocrat din Guineea.

In numele Congresului, prezi
diul a mulțumit tuturor acestor 
partide pentru mesajele de salut 
transmise.

Ședința s-a încheiat la ora 
13,30.

re- 
partid Oradea, pro- 
Școala pedagogică

a anunțat că pe a-

Australia. Comitetu- 
al Partidului Comu- 
Ceylon, Comitetului 
Partidului Comunist

partid Stalin, 
al uzinelor

vii aplauze, 
transmit apoi saluturi, din partea 
Partidului Comunist dini Brazi
lia — delegatul Partidului Co
munist din Brazilia; din partea 
Partidului Socialist Popular din 
Cuba — tovarășul Kalcines Ra
mon, membru supleant al Birou-

Cuvîntarea tovarășului Teodor Sulea
Sub conducerea înțeleaptă a 

partidului, oamenii muncii din 
Valea Jiului, alături de întregul 
popor muncitor, au obținut suc
cese însemnate în creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și în 
ridicarea nivelului lor de trai. 
Astăzi putem afirma că au de- 

, venit realitate cuvintele rostite 
cu ani în urmă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej că Va
lea Jitilui: se va ’ transforma din- 
tr-o vale a. plîngerii, într-o vale 
a fericirii, a bunei stări.

Localitățile miniere din bazi
nul nostru carbonifer sînt acum 

■țle nerecunoscut', Orașele miniere 
sînt împînzite cu un mare număr 

- de noi construcții, blocuri de lo
cuințe, cluburi și cinematografe, 
școli, internate, dispensare, spi
tale și altele. In perioada 1955— 
1959 cîștigul mediu al muncito
rilor mineri a crescut cu 75 lai 
sută.

Datorită măsurilor luate de 
partid și guvern pentru îmbună- 

' lățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor de aici, 
un număr mare de noi muncitori 
s-au stabilit în acest important 
centru carbonifer al țârii, liclii- 
dîndu-se treptat fluctuația mare 
care a existat cu ani în urmă.

Criticile aduse lipsurilor din 
industria cărbunelui la cel de-al 
II-lea Congres al partidului au 
avut ca rezultat o puternică mo
bilizare a comuniștilor și a tu
turor muncitorilor mineri pentru 
realizarea sarcinilor ce le reve
neau. Ca rezultat. în anii ce s-au 
scurs de atunci, minerii au reu
șit să sporească simțitor produc-

țească calitatea producției, să 
micșoreze consumul specific de 
energie și materiale și să reducă 
prețul de cost. Traducîndu-se în 
viață Directivele celui de-al II- 
lea Congres al P.M.R. cu privire 
la ridicarea nivelului de meca
nizare a lucrărilor grele și cu un 
volum mare de muncă, în mi
nele din Valea Jiului s-au intro
dus un număr mare de utilaje.

Complexul de măsuri care au 
fost luate pentru lichidarea fluc
tuației și pentru ridicarea nive
lului de calificare a muncitorilor

Ședința de vineri 
după-amiază

Ședința de vineri după-amiază 
s-a deschis la ora 
zidată de tovarășul 
șescu.

La propunerea
Congresul a aprobat în unanimi
tate închiderea discuțiilor la ra
portul Comitetului Central și la 
raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

Tovarășul Ștefan Voitec a dat 
citire proiectului de 
celui de-al IH-lea 
P.M.R.

Rezoluția a fost 
unanimitate.

In sală răsună aplauze puter
nice, îndelungate și urale.

Congresul a adoptat în unani
mitate hotărîrea prin care apro
bă raportul Comisiei Centrale 
de Revizie.

Congresul a adoptat apoi în 
unanimitate hotărîrea prin care 
aprobă modificările aduse Statu
tului Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a

1G, fiind pre- 
Nicolae Ceau-

prezidiului,

rezoluție
Congres

adoptată

(Continuare în pag. 3-a)

al 
al

în

(Continuare în pag. 3-a)

In Valea Jiului se desfășoară 
în aceste zile o intensă activi
tate politică, economică și cul
turală — expresie a imensului 
interes cu care oamenii muncii 
urmăresc lucrările Congresului 
al Ill-lea al P.M.R. și a hotă- 
rîrit lor de a nu.și precupeți c- 
forturile pentru înfăptuirea noi
lor sarcini trasate de partid. 
Redăm mai jos cîteva aspecte 
ale acestei activități.

• Agitatorii organizațiilor de 
partid au început să popularizeze 
raportul C.C. al P.M.R. prezentat 
Congresului de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, organi
zînd citirea lui în colectiv, precum 
și convorbiri pe marginea acestui1 . i ’ * ' 1 ~

Comunistul Schmidt Ioan, este șlefui unei brigăzi de meca
nici de compresoare la mina Uricani. In întîmpinarea Congre-, 
sulul partidului, brigada și-a asumat sarcina de a pune îni exi ; 
ploatare înainte de termen un ansamblu de piese de la corn- ; 
presorul stației Balomir. Brigada și-a respectat angajamentul. ■ 
IN CLIȘEU: Mecanicul Schmidt Ioan se sfătuiește cu ingi- i 
nerul Stanciu Nicolae, maistrul Mihaly Francisc și lăcătușul ; 
Lăcătuș Alexandru în privința unei noi sarcini de serviciu. ;

Din realizările muncitorilor 
de la mina Uricani

O propunere importantă
Printre numeroasele propuneri 

făcute de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii minei Uricani cu oca
zia dezbaterii proiectului de Di
rective ale celui de-al 111-lea 
Congres al partidului, a fost și 
acea a inginerului Sziiszer Ale
xandru de a se construi cu mij
loace proprii, o secure mecanică 
pentru crăpat bandaje de lemn 
necesare lucrărilor din subteran.

Un colectiv de muncitori de la 
sectorul V format din lăcătușii 
Nițu Miron și Cocoveanu Nico- 
lae, strungarul Marina Constan
tin și sudorul Buteică Gheorghe 
și-au propus să vină în ajutorul 
minerilor și să realizeze această 
secure în mod voluntar.

Selecționînd din resturi de ma
teriale și din fier vechi cele tre
buincioase. acest harnic colectiv 
a trecut Ia executarea lucrării. 
In prezent lucrarea se află în 
curs de finisare. Securea meca
nică va fi instalată în incinta 
depozitului de lemne.

Introducerea și punerea în lu
cru a securii mecanice va elimi
na munca manuală a trei munci
tori și va acopeți întregul ne
cesar de bandaje pentru lucră
rile din subteran al minei Uri
cani. Tot la sectorul' V electro
mecanic, tovarășii Popescu Nico- 
lae, Șega Pantelimon, Pavel loan 
și Georgescu Ioan au recondi
ționat zilele acestea două'venti
latoare. Ambele ventilatoare care

dill V a l e a Jiului
țională în viața partidului și po
porului nostru. La mina Petrila, 
de exemplu, pînă ieri dimineață 
au fost organizate asemenea con
vorbiri la 15 locuri de muncă.

• La mine, în uzine și pe șan
tiere au fost obținute în zilele de 
21—22 iunie noi succese în pro
ducție. Minerii din Lupeni și Vul
can au pus în cursul zilei de 21 
iunie la dispoziția siderurgiei can
tități sporite de cărbune cocsifi- 
catil, evidențiindu-se prin, reali
zări deosebite brigăzile minerilor 
Ghioancă Sabin și Bojte Pavel; 
sondorii din Lupeni au depășit 
planul de foraj cu cîte 2—5 m. la 
majoritatea locațiilor ; colectivul 
preparației Lupeni a obținut un 
adevărat record la recuperare —

I

fost scoase de mult din uz 
considerate reformă, funcțio

nează în 
bune.

au 
Și

Sector

prezent cu rezultale

fruntaș pe mină
din sectorul II al mi- 

decada
Minerii 

nei Uricani au încheiat 
doua a lunii iunie a. c. cu o de
pășire de plan de 107,7 la sută 
întrecînd astfel realizările secto
rului I al cărui colectiv a fost 
multe luni de-a rîndul fruntaș 
pe exploatare. O importantă con
tribuție la acesată. realizare au 
adus-o brigăzile conduse de mi
nerii Mogoș Ioan, Timofte Spiri
don, Rusu Dumitru și altele. Mi
nerii din brigada condusă de to
varășul Timofte Spiridon au ex
tras în 18 zile lucrătoare 508 
tone de cărbune cdcsificabil în 
afara sarcinilor de plan. Minerii 
Axenie Ioan, Vlad Ioan, Olasz 
Venczel, Bucur Ioan, Orban Blaj 
șl alții s-au . angajat să îmbu
nătățească pe viitor calitatea căr
bunelui extras.

U.R.U.M.P. au confecționat 36 to
ne de armături metalice miniere 
peste plan.

• La clubul minier din Petrila 
a avut loc miercuri un program 
de cîntece revoluționare prezentat 
de către fanfara sindicatului mi
nier din localitate. La fel brigada 
artistică de agitație a sindicatu
lui minier Aninoasa a prezentat 
tot miercuri un program cultural 
artistic. Ambele programe s-au 
bucurat de aprecierea 
muncii.

oamenilor

• Organizînd munci 
colectivul stației C.F.R. 
colectat și expediat siderurgiștilor 
într-o singură zi 9200 kg. fier 
vechi, iar colectivul sectorului IX

voluntare, 
Lupeni a

300 tineri muncitori 
la acțiuni patriotice

Recent, la mina Uricani, comi
tetul1 U.T.M. a organizat o zi de 
activitate patriotică la care au 
participat- peste 300 de tineri. 
Conform unui plan dinainte sta
bilit cu tovarășii din conducerea 
exploatării, • tinerii participant ,1a 
acțiune au demolat vechiul siloz 
de cărbune, au încărcat 50 va- 
gonefe de betonite, au demontat 
pe o porțiune de aproximativ 
100—150 metri o linie ferată ve
che și au introdus în subteran 
pe la puțul principal un cablu 
de înaltă tensiune. Concomitent 
cu lucrările ce se executau la 
suprafață, brigăzile miniere de 
tineret, conduse de tovarășii So- 
rescu Constantin. Uliu Gheorghe, 
Stănoiu Ioan, Demeter Augus
tin au lucrat în subteran la a- 
menajarea și curățirea galeriilor 
și la colectarea fierului vechi. 
Tot cu ocazia acestei acțiuni pa
triotice s-au încărcat 40 vago- 
nete de pietriș, s-a strîns 30 tone 
de fier vechi și s-au fabricat cu 
resurse locale numeroase beto
nite necesare lucrărilor din sub- 

• teran. Printre tinerii care s-au 
evidențiat cu acest prilej se nu
mără Rusu Nicolae, Buta loan, 
Rinder Anton, Rugină Miluță, 
Chiriac loan. Zaharescu Teodor, 
Gaftiniuc Vasile, Urcain Aurica, 
Popescu Constantin. 
Gheorghe și alții.

i

Hurban



Concurs 
al pompierilor 
19 iunie a fost zfua destinată 

întrecerilor tehnico-profesionale 
ale formațiilor de pază contra in
cendiilor din raionul Petroșani. 
Aceste formații și-au dat întîlni- 
re pe stadionul „Minerul" din 
Lupeni cu scopul de a participa 
la cucerirea trofeului binecunos
cut de toți pompierii angajați și 
voluntari din raionul Petroșani : 
„Cupa 13 septembrie".

Demn de remarcat este spiri
tul în care gazdele au reușit să 
organizeze această întîlnire, im- 
primîndu-i o atmosferă cu adevă
rat sărbătorească.

Pompierii angajați și volun
tari din raionul Petroșani s-au 
întrecut cu adevărată bărbăție în 
cadrul concursului pentru obți
nerea titlului de cea m-ai bună 
formație din raion și pentru 
„Cupa 13 septembrie" pe anul 
1960.

După o întrecere însuflețită, 
formația P.C.I. de la exploatarea 
minieră Lupeni s-a clasat pe pri
mul loc obținînd timpi record la 
toate probele concursului; locul 
II a fost ocupat de formația de 
la Aninoasa, iar locul III de că
tre petrileni.

Rezultatele obținute de forma
ția gazdă sînt rodul muncii pli
ne de perseverență al formației 
P.C.I. de la mina Lupeni ajutată 
îndeaproape de comisia tehnică, 
care a îndrumat și colaborat în 
permanență cu formația, pentru 
îndeplinirea întocmai a obiective
lor propuse. Tov. Tolnai loan — 
șeful formației P.C.I. de la mina 
Lupeni — ajutat de tov. Gabor 
loan — pompier, a condus cu 
pricepere formația de concurs 
compusă din pompierii Sandru 
Constantin, Bișcan Ioan, Kato 
Andrei, Islai loan, Racz Aron, 
Truță Andrei, Cîmpeanu Vaier, 
Doicsar loan și Piciu Mihai.

Concursul desfășurat între for
mațiile P.C.I. din raionul Petro
șani a fost un prilej de verificare 
a cunoștințelor tehnico-profesio
nale și a constituit 
bold în pregătirea 
din raion.

un nou im-
formațiilor

T. 
corespondent

KOVACS

Reducerea prețului 
întregul colectiv

Răspunzînd chemării la între
cere a minerilor din Lupeni, co
lectivul minei Vulcan s-a anga
jat să obțină economii la prețul 
de cost în valoare de cel puțin 
650.000 lei pînă la sfîrșitul anu
lui. îndeplinirea cu succes a a- 
cestui angajament de onoare ce
re .din partea întregului colectiv 
al minei o muncă susținută. In 
urma măsurilor luate calitatea 
cărbunelui s-a îmbunătățit sim
țitor, consumurile specifice, ur
mărite mai îndeaproape, au fost 
reduse în măsură apreciabilă. 
Muncind mai bine, minerii de la 
Vulcan au obținut în lunile a- 
prilie și mai importante succese. 
Ei au recuperat în cea mai mare 
parte pierderile înregistrate an
terior. In cele două luni ei au 
obținut economii la prețul de 
cost în valoare de peste 660.000 
lei. Aceste economii s-au reali
zat în urma aplicării prevederi
lor planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, a îmbunătățirii 
calității cărbunelui, a creșterii 
productivității muncii și a redu
cerii consumurilor specifice de 
materiale. Astfel, prin reducerea 
consumului de lemn rășinos de 
mină s-a obținut o economie de 
0,24 leî/tona de cărbune extrasă 
în aprilie și 0,77 lei pe tonă în 
luna mai.

La energie electrică și pneu
matică, prin funcționarea cu ran
dament optim al compresoarelor 
și după un program bine stabilit 
s-a obținut în aprilie o economie 
de 0,2 kW/tona de cărbune, iar

de cost preocupă 
al minei Vulcan
în luna mai 5,6 kW/tonă. Tota
lul economiilor obținute prin re
ducerea consumului de energie 
electrică în cele două luni se ri
dică la peste 180.000 lei. Cali
tatea cărbunelui în lunile apri
lie și mai a fost mult îmbună
tățită, brigăzile de mineri s-au 
preocupat intens pentru a extra
ge cărbune mai curat, mai bun. 
In cele două luni, mina Vulcan 
a primit bonificații pentru cali
tatea corespunzătoare a cărbune
lui de 305.000 lei.

In 
nului 
avînt 
de ei
Randamentul obținut în a doua 
decadă a lunii este de 1,007 tone 
cărbune pe post, fiind deci mai 
mare cu 67 kg. pe post decît ran
damentul prevăzut în angaja
ment. Calitatea cărbunelui extras 
continuă să fie bună. Pentru 
producția bună extrasă în prima 
jumătate a lunii în curs, mina 
Vulcan a primit bonificații de 
peste 90.000 lei.

Colectivul minei, 
diții materiale bune 
ca pînă la sfîrșitul
să recupereze toate pierderile și 
să obțină în plus economi: la 
prețul de cost de cel puțin 150.000 
lei. Minerii de aici depun efor
turi sporite, pentru ca rezulta
tele obținute să fie din cele mai 
frumoase, cinstind astfel cel 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului.

luna iunie, mineri! Vulca- 
continuă să muncească cu 
sporit. Succesele obținute 
sînt demne de remarcat.

avînd con- 
este hotărît 
lunii iunie

ȘT. EKART
O-

U AR
25 din 25 iunie 1960 al revistei „Flacăra" 
revistei „Flacăra"

nr.
Nr. 25 al 

cuprinde:
— Un amplu fotoreportaj din 

zilele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R.

— Electrificarea — reportaj 
despre succesele realizate în în
deplinirea planului de electrifica
re a țăr’i.

La drum prieteni ! un pito- 
fotoreportaj despre activi- 
turistică în U.R.S.S.

Pentru triumful vieții — 
articol despre cercetările științi
fice în domeniul hematologiei — 
Reanimare cu sînge... artificial 
— Transfuzie de măduvă osoa
să; Savanții înlocuiesc tot sîn- 
gele dintr-un organism viu.

Artă și literatură
— Homo sapiens — un nou

resc 
tatea

NOI SĂLI DE CLASĂ LA ISCRONI
Comuna Iscroni cunoaște o dez-

Aici au fost
ca

voltare continuă, 
construite unități industriale 
moara de barită, atelierul de tîm- 
pfărie, atelier auto, o stație de 
pompare a apei, s-au 
un cinematograf, un 
sanitar, piață, s-au 
mai multe cătune.

Pentru anul școlar 1960 1961, 
Școala de 4 ani din Ișcroni este 
prevăzută să funcționeze cu ciclu 
de 7 clase. Insă, spațiul actual nu 
este suficient. De aceea, locuitorii 
comunei, în frunte cu deputății și 
sprijiniți de comitetul executiv al 
sfatului popular, au hotărît să 
mărească școala lor prin construi
rea piin muncă voluntară a noi 
săli de clase.

amenaj at 
staționar 

electrificat

Cu toții împreună au muncit la 
procurarea și transportarea mate
rialelor necesare: piatră și nisip 
din Jiu, lemne din pădure, arde
rea cărămizilor etc., iar de curînd 
s a început și săparea fundațiilor 
necesare. In fruntea acțiunii, se 
află secretarul organizației de 
bază Konia Albert, președintele 
comitetului executiv Bora Aurel, 
Aron Nicolae, Georgescu Teodor 
și mulți alții.

Lucrările vor continua 
rioada vacanței pentru ca 
ceputul noului an școlar 
1961 școala să-și înceapă
rile eu noile săli de clasă,

DUMITRU 1OAN 
corespondent

film romînesc de desene animate 
realizat de Ion Popescu Gopo.

— Popas......Pe balustradă" —
corespondență specială din Pra- 
ga de Dagmar Hubena despre 
un teatru de panfomimă din R. 
Cehoslovacă.

— Față de masă cu broderii
— schiță de George Olteanu.

Pe teme externe
— Rubrica „In cîteva cuvin

te" de Ion Mihăileanu.
— Congo, Somalia și Mada

gascar la ora independenței -— 
fotoreportaj.

— Vara la Viena — note de 
drum de Eugeniu Obrea.

— Imagini fotografice din toa
tă lumea.

Satiră și umor
— Cuvinte încrucișate — schi

ță de I. Avian.
— Ce mai grădinar!... schiță 

de Silviu Georgescu.
— Satiră antifascistă și 

rasistă.
De toate pentru toți

— Peisaj nou din Mangalia.
— Cronica sportivă

Mirodan.

anti-

O-

Literatură pentru
Sadoveanu M., FRAȚII JDERI 

—- roman istoric, ediția a IV-a. 
(„Cutezătorii"). Ed. tineretului. 
(Vol. I, 318 pag; vol. II, 288 
pag.; vol. 111, 360 pag.) — toate 
volumele 16,25 lei; cartonat 30,85 
lei.

Anton C„ SERI ALBASTRE 
— roman, vol. 1. Ilustrații de 
Angela Balogh. Ed. tineretului, 
320 pag. — 6,25 lei; cartonat 
8,25 lei.

Ignătescu C., MARIA SA ȚA
RA — Din vremea lui Vlad Țe- 
peș, Coperta și ilustrațiile de

tineretcopii și
P. Grant. Ed. 
pag. — 4,25 
lei.

Vereiskaia E„ TANIA REVO
LUȚIONARA. In roinînește de 
Stela Harutunian și Eva Silaghi. 
Ilustrații de O. Vereiskova. Ed. 
tineretului, 16 pag. —- 2,50 lei.

Delavrancea B. Șt., NUVELE 
Șl POVESTIRI. Ediție îngrijită, 
prefață și note de Elena Savu. 
(„Biblioteca școlarului'1). Ed. ti
neretului, 260 pag. — 4.75 lei

tineretului, 
lei; cartonat

Vom munci cu și mai mult elan 
pentru îndeplinirea sarcinilor 

revin
vechi, prin reducerea consumului 
de materiale, angajamentul pe 
primul semestru al anului 1960 
de a ecorfbmisi 30 000 lei a fost 
realizat și depășit cu peste 10.000 
lei. In aceste zile de muncă avîn* 
tată, urmmd calea luminoasă ară
tată' de partid, numeroși muncitori 
vin cu noi propuneri menite să 
îmbunătățească activitatea. La 
propunerea tov. Schmidt loan, la 
compresoare se experimentează o 
nouă organizare a muncii pentru 
a asigura minerilor din abataje ae
rul comprimat necesar, se cons
truiește un dispozitiv mecanic pen
tru desfăcutul lămpilor electrice 
de mină, se lucrează la moderni
zarea distilatorului de apă pentru 
secția de lămpărie. Zilnic, munci
tori fruntași ca Burciu Dumitru, 
Dobrin Gheorghe. Georgescu Ma- 
noilă, Popescu Nicolae, Adămuț 
Constantin, Moinar Arpad și alții 
refolosesc zeci de kg. de fier 
vechi, economisind la diferite lu
crări de reparații materialul nou. 

Sîntem hotărîți ca în continuare 
să muncim cu și mai mult elan 
pentru a realiza sarcinile puse de 
partid în fața noastră. Să contri
buim astfel într-o măsură și mai 
mare la înfăptuirea viitorului lu
minos al patriei noastre socialiste.

BLAJ FLORIAN 
secretarul organizației de bază 

P.M.R., sectorul V Uricani

ce ne
Pentru colectivul sectorului V 

electro-mecanîc. al minei Uricani 
sarcinile trasate muncitorilor din 
industria cărbunelui de a crește 
productivitatea muncii și de a re
duce continuu prețul de- cost pe 
tona de 
o preocupare 
prilejul 
lui de 
greșului 
meroși 
electricieni și sudori s-au angajat 
să sprijine cu și mai multă hotă- 
rîre munca harnicilor mineri din 
abataje și pregătiri. Muncitorii 
din sectorul nostru se întrec sub 
lozinca; „Nici o reparație efec
tuată defectuos, nici un material 
risipit, tot sprijinul brigăzilor de 

mineri" I. In aceste zile, cînd în 
Capitala Republicii noastre se 
desfășoară lucrările celui de-al 
lîl-lea Congres al partidului, în 
tregul colectiv al minei Uricani 
obține în activitatea sa suepese 
deosebite. Colectivul sectorului 
V, în frunte cu membrii și candi- 
dații de partid, și-a realizat cu 
cinste angajamentele luate pentru 
primul semestru al anului I960 
Au fost reparate și date în folo
sință înainte de termen multe a- 
gregate și utilaje miniere. S-au 
recondiționat numeroase piese 
pentru mijloacele de transport, iar 
prin refolosirea unor materiale

cărbune 
de 

dezbaterii 
Directive 

al Ill-lea al P.M.R., nu- 
fierari, lăcătuși, forjori,

constituie 
seamă. Cu 

proiect ri
ale Con-

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

Pășim cu încredere pe drumul 
luminos trasat de partid

Raportul C.C. al P.M.R. pre
zentat la cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a entu
ziasmat întregul nostru colectiv. 
Ei exprimă uriașele posibilități 
de dezvoltare pe care le are pa
tria noastră, viitorul luminos ca
re se deschide poporului în dru
mul său spre socialism

Faptul că încă generația noas
tră va participa fa construirea 
treptată a comunismului și va 
avea asigurat un nivel de trai 
asemenea celor mai înaintate 
țări din lume, nu poate să nu 
constituie pentru fiecare om al 
muncii un prilej de bucurie, un 
puternic imbold în muncă pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
ce-i stau în față.

Cu deosebită satisfacție am ci
tit. în raport sarcinile ce revin 
în următorii șase ani în vederea 
pregătirii cadrelor necesare dez
voltării industriei noastre. Ca 
orice om al munch din țara 
noastră am avut o mare satis
facție atunci cînd am fost tri
mis de partid să urmez Institu
tul de mine din orașul Dnepro 
petrovsk, unde m-am străduit să 
răspund prin fapte grijii ce mi-o

poartă partidul. Fără existența 
puterii populare mi-ar fi fost im
posibil să fi terminat o școală 
superioară.

Ca inginer, mă străduiesc să 
aplic în practică cele învățate în 
marea țară a constructorilor co
munismului, pentru a-mi aduce 
din plin aportul la perfecționa
rea procesului de producție, la 
înfăptuirea mărețelor sarcini pe 
care Congresul partidului le pune 
în fața industriei cărbunelui.

Țin să mulțumesc călduros \ 
partidului pentru faptul că noî, 
cei care înainte, pe timpul mo
șierilor, eram crunt exploatați șî 
nu ne bucuram de dreptul să 
urmăm vreo școală, hotărîm azi 
soarta producției. Cine ne-a ri
dicat la această înălțime? Parti
dul celor ce muncesc care a fă
cut din omul asuprit stăpînul 
soartei sale.

Asigur partidul nostru drag 
nu voi precupeți eforturile 
lupta pentru transpunerea 
viață a sarcinilor trasate 
partid pășind cu încredere
drumul luminos al desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria 
noastră și trecerea treptată la 
construirea comunismului.

Ing. MIRON BUJU
mina Petrila

că 
în 
în 
de 
pe

în pe- 
la în.- 

1960— 
cursu-

I
4»

Acum doi ani, conducerea minei Lupeni apreciind munca 
mecanicului Gudasz Andrei a hotărît să-i acorde posibilitatea 
de a-și ridica nivelul de caii ficare trimițîndu-l la școala teh
nică de maiștri din Petroșani. Elevul Gudasz Andrei a mun
cit la școală cu același entuziasm ca și la mină. Acum tov. 
Gudasz Andrei a absolvit cu succes școala de maiștri. In cu- 
rînd el se va reîntoarce ca maistru electromecanic în mijlocul 
ortacilor săi de muncă. IN CLIȘEU: Maistrul Gudasz An
drei susținind tema examenului de absolvire

Sectorul III în frunte
Colectivul sectorului III al nii« 

nei Vulcan continuă cu avînt 
sporit întrecerea socialistă.

La rezultatele frumoase 
nute de sectorul 111 al 
Vulcan un aport însemnat 
dus brigăzile conduse de 
Pavel, Hunyadi loan, 
Ioan. Biro Emerik, 
Vladimir. Jurca Emil, Karacsonyl 
Rudolf, Vizi Andrei, Serban Ni
colae. Lebădă Gheorghe și Ilean 
Vasile.

Bojte Pavel cu ortacii săi a 
reușit să mărească randamentul 

♦ cu 1,100 tone/post.
Brigada lui Hunyadi loan care 

se află în întrecere cu cea con
dusă de Bojte Pavel a obținut 
un randament mai mare și anu
me de 1,150 tone/post.

Brigada lui Hunyadi Ioan a e- 
conomisit în două decade 71 kg, 
exploziv și 223 capse.

D. HOMORODEANU 
corespondent

obți- 
minei 
au a- 
Bojte 

Nicoară 
Scutelnicu

♦ 
*



rezultate Lucrările Congresului al lil-lca 
al Partidului Muncitoresc 

Romln
Ședința de vineri după-amiază

(Urmare din pag. I-a)

mina cea mai mare a 
măsura cerințelor 

s-a obținut aproape exclusiv pe 
seama creșterii productivității 
muncii. In luna aceasta la mina 
Lupeni randamentul mediu trece 
de 0,920 tone pe post, iar în ul
timele trei zile s-a obținut peste 
1,100 tone pe post în medie. Un 
fapt de asemenea de mare im
portanță este că tot cărbunele 
extras la Lupeni’ a fost de cali
tate bună, mina avînd bonifica- 

de peste 60.000 lei.

pe
Randamente mari 

la frontale
ce caracte- 
munca mi- 
de la Lut 

în aceste 
la Bti

are loc 
I parti-

Ceea 
rizează 
nerilor 
peni 
zile cînd 
curești ; 
Congresul 
dului este acțiu- 
pentru creșterea 

muncii, pentru în-
nea hotărîtă 
productivității 
deplinirea și depășirea sarcinilor 
zilnice de plan. In frontalele mi
nei folosirea intensivă a utila
jelor de transport, organizarea 
mai bună a muncii echipelor de 
tăiere, a transportului au dus la 
creșterea substanțială a produc
tivității muncii. In ultimele trei 
zile de muncă, de pildă, brigada 
condusă de Nagy Andrei de Ia 

i frontalul 3/3, sectorul II a ex
tras pentru 
în jurul a 
schimb. La 
talul 5/3 a!
cesc cu un 
peste 5,800 tone pe post. Produc
tivitate înaltă obțin și frontaliș- 
tii sectorului III. Brigada lui 
Ghioancă Ioan de la frontalul 4 
vest 

te
...me

fiecare post prestat 
6 tone cărbune pe 

fel minerii din fron- 
aceluiași sector mun- 
randament mediu de

a dat în ultimele trei zile 
6,800—6,950 tone de căr- 
pentru fiecare post prestat.

cu

tii

Ce spune graficul 
realizărilor

Cărbune mult 
și de calitate

Rezultatele
care minerii tutu
ror sectoarelor mi
nei au încheiat 
cea de a doua 
decadă a lunii iu
nie sînt o dovadă 
grăitoare a ela- 

au întîmpinat Con-nului cu care 
greșul partidului. In luna aceas
ta mina Lupeni a extras peste 
sarcinile de plan mai bine de 
1200 tone de cărbune. La acest 
sucCes, care situează colectivul 
de aici printre fruntașele Văii 
Jiului, și-au adus contribuția în 
deosebi minerii sectoarelor II și 
ill. Din frontalele celor două 
sectoare s-au extras peste plan 
în perioada 1—23 iunie mai bine 
de 3000 tone de cărbune cocsifi
cabil. Colectivele sectoarelor 1 
A și I B și-au întrecut de ase
menea cu 620 tone de cărbune 
sarcinile de plan la zi. Se remar
că faptul că sporul de producție

La mina Lupeni 
chiar în fața ie
șirii din mină un 
grafic înfățișează 
zilnic rezultatele 
obținute de către 
brigăzile minei. El 
este cercetat cu

viu interes de mineri. Acum 
două zile în fața acestui grafic 
era o discuție aprinsă. Se întâl
niseră acolo cîțiva mineri din 
brigăzile lui Ciontoiu Petru și 
Gligor Nicolae de la sectorul I 
A. Brigada lui Ciontoiu avea o 
depășire de plgn de circa 40 tone 
cărbune cocsificabil, iar cea a 
lui Gligor 165 tone. Oamenii 
s-au uitat și la un rezultat și 
la celălalt. Pe grafic însă figu
rează cu importante depășiri de 
plan multe brigăzi de la abata
jele cameră ale minei. Așa de 
pildă, brigada condusă de Cîm- 
peanu Gheprghe de la sectorul 
IV A, avea o depășire de plan 
de 120 tone de cărbune cocsifi
cabil. cea a lui Novac Ștefan 
din același sector, 153 tone de 
cărbune, iar a lui Berezky Mi
hai 55 tone de cărbune cocsifica
bil peste plan. De la sectorul 
IV A cea mai mare cantitate de 
cărbune cocsificabil a extras-o

peSte plan brigada lui Sfitlic loan 
care figura pe grafic cu un plus 
de 241 tone de cărbune. In prezent 
cifrele înscrise pe grafic sînt 
mult mai mari, deoarece în fie
care zi la Lupeni se dă cărbune 
cocsificabil peste plan.

Din 
celor de

munca
la pregătiri

Paralel cu asi
gurarea condițiilor 
bune de muncă în 
abataje, conduce
rile sectoarelor 
minei se îngrijesc 
să asigure și mi
nerilor din lucră

rile de pregătire și deschidere 
posibilități pentru a munci din 
plin pentru asigurarea noilor lo
curi de muncă. Și acești mineri, 
ca și cei de la cărbune, obțin 
rezultate bune. Iată de pildă, bri
gada lui Muszta Alexandru care 
în luna trecută a stabilit un a- 
devârat record: 140 rn. galerie 
săpată pe lună, acum. în fiecare 
zi, obține din nou o avansare 
de cel puțin 3 m. și nu rare sînt 
zilele cînd minerii pot monta 
cîte 4 rînduri de armături. La 
fel, în jurul a 4—5 m. pe zi 
înaintare la săparea unui prea- 
bataj în cărbune obține și bri
gada lui Florea Constantin. La 
sectorul III brigada lui Abrudean 
Florea care pregătește un nou 
preabataj pentru frontalul 3 vest 
avansează de regulă cu 3—4,80 
m. pe zi. Se remarcă prin vite
zele de avansare pe care le ob
țin și brigăzile conduse d’e Lorke 
Mihai, Sălăjean Dănilă, Spătaru 
Gheorghe și Letfalvi Mihai care 
pregătesc noi locuri de muncă 
pentru minerii sectoarelor IV A' 
și IV B.

G. DUMITRESCU

a

— ~... =------

Cerc de învățămînt cu rezultate bune
Cursanții cercului de studiere 
Statutului P.M.R. de la pre-

parația Lupeni s-au pregătit cu 
mult interes pentru închiderea 
nului de învățămînt de partid cu 
rezultate frumoase.

Acest cerc, condus de propa
gandistul Moldovan Nistor, la ul
timele lecții a avut o frecvență 
de 95 la sută, iar la convorbirile 
recaoitulative frecvența a fost de 
98 la. sută. Din cerc fac parte 
candidați de partid fruntași în

a-

Discuție intr-un preabataj
j — Să spun sau să nu spun ? 
1 Deocamdată e un secret pe ca

re numai brigada noastră îl
> știe — zise minerul Negrescu 
î Vasile către inginerul Stoica 
i Petru, șeful sectorului II de la 
r mina Vulcan. Inginerul se uită 
[ întrebător la Negrescu. Dar 
% Negrescu nu vroia să spună

nimic și pace. Inginerului .însă 
ț îi veni o idee : 
? —- Știi ce, noi
? că ar fi bine să
> pleci 
[ toare în 
| diu. Să-ți 
ț prospătezi
• țele...
! Minerul 
j șefului de
> plin
’ — Concediu ! ?
î buie mie acum ?
> răspunse Negrescu apăsînd p» 
? ultimul cuvînt.

Părea supărat. Ochii și i-a 
' pironit pe frontul de cărbune 
I djn față-i. Mal are puțin și 

preabatajul va lovi în plin și 
, se va deschide un abataj de 
? toată frumusețea. Să lase pe 

seama altuia bogăția de căr- 
» bune ? Cit de mult așteaptă el
* ziua cînd craterele vor geme 
[ sub povara cărbunelui...
i — Orice ar fi, nu plec I — 
J spuse Negreanu categoric.

ne-am gîndit

luna vli- 
conce- 
reîm- 

for 1

CARNET

sări ca ars. Vorbele 
sector au nimerit în

Asta-mi tre 
Nici gînd —

că din întreaga țară au 
continuă să sosească pe 

celui de al IlI-lea Con- 
P.M.R. numeroase tele-

anunțat 
sosit și 
adresa 
greș al 
grame și scrisori. Rină acum au 
sosit peste 1200 telegrame 
scrisori, trimise 
țărani colectiviști și întovărășiți, 
ingineri și tehnicieni, oameni de 
știință, lucrători pe tărîmul cui 
turii, tineri, femei, de colective 
de oameni ai muncii din între
prinderi, de pe șantiere, din mi
nistere, organizații obștești, uni
tăți militare etc. Cu toți salută 
cu înflăcărare Congresul, rapor-

Ș'
de muncitori,

tează cu mîndrie realizările pe , 
care le-au obținut în cinstea j 
Congresului și își iau angaja- i 
mente entuziaste pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid.

In aplauzele asistenței, în nu
mele Congresului, prezidiul mul
țumește tuturor oamenilor mun
cii pentru saluturile 
trimise Congresului i 
succese în munca și 
pentru înfăptuirea 
Congresului, pentru 
construirii socialismului în pa
tria noastră.

Ședința de încheiere a Con
gresului va avea loc la 25 iunie 
ora 8,30.

i și urările 
și le urează 
îm lupta lor 

hotărîrilor 
deaăvîrșirea

Cuvîntarea tovarășului Teodor Butea
(Urmare din pag. I-a)

— Totuși e o hotărîre 
insistă inginerul Stoica.

— Dar am și 
mele...

Apropllndu-se 
șeful sectorului 
spuse:

— Incepînd din luna viitoa- 1 
re vreau să fac din abatajul 1 
nostru, mîndria sectorului.. Pe , 
tabla fruntașilor vreau să văd ' 
brigada noastră deasupra ce

lorlalte. Ne am ; 
pregătit să lan- , 
săm o chema- , 
re către toate < 
brigăzile din 1 
cărbune de lai < 
Am chibzuit în

producție care s-au pregătit cu 
sîrguință ca strungarul Bănică 
Marin, flotatorul Wilk Emil, 
Spiridon Ioan, Drotzingher An
drei, Halasz Emeric și mulți al
ții. Ei dau dovadă că în perioada 
candidaturii se străduiesc 
ridice nivelul politic, să 
viață cele învățate.

Rezultatele frumoase 
în cerc au o influență 
în realizarea sarcinilor 
ducție unde un număr 
mare de candidați de partid ob
țin rezultate de seamă în înde
plinirea sarcinilor ce le revin.

DRAGAN PETRU 
corespondent

Din țara constructorilor comunismului
eu planurile ?

Acest oraș se
mai mult de s construiește la
tînărul miner i cercul polar Și

într-adevăr el va

noastră.
chip. Angajamentul nos- 
să fie... 8 tone de 

randament pe post.
căr- 
As-

mina 
fel și 
tru o 
bune 
ta-i obiectiv precis. lege scri
să pentru brigada noastră. 8 
tone pe cap — mai repetă el 
odată. Asta-i secretul?

— 7 tone zic și eu, dar 8... 
mai că i un angajament prea 
îndrăzneț — zise inginerul.

— Bat palma pe un rămă
șag cu oricine nu mă crede - 
izbucni Negrescu.

— Bate-o cu mine — spuse 
inginerul Stoica, 
mîna rîzînd.

Palmele lor se
gîndu-se viguros...

C.

întinzîndu-1

uniră strîn-

MORARU

să-și 
aplice în

obținute 
pozitivă 
de pro- 
tot mai

u

fi un oraș electric. Pe acoperi
șurile caselor sale, nu va exista 
nici-un coș, în oraș nu va exista 
nici o sală de cazane.

Orașul a fost proiectat la Mos
cova și i s-a dat numele de Mir
nîi. El se construiește în apro
piere de zăcămintele diamanti- 
fere din lakuția, care după cum 
se știe, sînt cele mai mari din 
lume

Ce reprezintă acest oraș și de 
ce este numit el „oraș electric'* ?

De îndată ce în lakuția au fost 
descoperite marile zăcăminte de 
diamant și s-a început exploata
rea lor, la Moscova a și început 
proiectarea — inițial a unei a- 
șezări muncitorești, iar apoi a 
unui oraș.

Dar la fața locului s-au ivit 
greutăți neprevăzute — cum se 
alegea un loc pentru oraș 
constata că acolo nu se poate 
strui — subsolul ascundea 
gății incalculabile. Astfel, 
plasarea viitorului oraș 
schimbat de cîteva ori.

In cefe din urmă, s-a găsit un 
loc potrivit și, pentru prima oară 
în nordul Uniunii 
început construcții 
re uriașă.

Orașul Mirnîi 
pentru o copulație

mineri, precum și mecanizarea 
unor procese de muncă au dus la 
creșterea producției de cărbune 
în perioada anilor 1955—1959 
cu aproape 700 mii tone; livră
rile de cărbuni cocsificabili au 
crescut de la 143 mii tone în 
1955 la 597 mii tone în 1959. 
Productivitatea muncii în tone 
pe post a crescut cu 46,6 la sută 
în 1959 față de 1955, iar prețul 
de cost al cărbunelui-marfă a 
fost redus cu peste 16 la sută. 
Aceste succese obținute de mun
citorii mineri au fost posibile 
datorită creșterii rolului condu
cător al organizațiilor de partid, 
a capacității lor de îndrumare și 
mobilizare a muncitorilor, mun
cii politico-organizatorice desfă
șurate în matse. Au crescut rîn- 
durile organizațiilor de partid, 
ceea ce a dus la întărirea legă
turilor lor cu masele de mun
citori și la repartizarea mai bună 
în locurile hotărîtoare de murtcă 
a membrilor și a candidaților de 
partid.

Noi vom acorda o atenție deo
sebită creșterii producției de căr
bune cocsificabil și măririi ca
pacității de preparare a acestuia. 
Valea Jiului va ajunge în anul 
1965 la o producție de peste 1,1 
milioane tone cărbuni spălațî 
pentru cocs. In contînuare vorbi
torul a arătat că institutele de 
cercetări și proiectări miniere 
trebuie să-și îndrepte mai mult 
atenția asupra creării și proiec
tării de noi utilaje și adaptării 
celor existente la condițiile de 
zăcămînt din bazinul Văii Jiului.

Pentru crearea bazei materiale 
de mecanizare și armare metali
că, vorbitorul a propus să se pro-

fileze în țara noastră o unitate 
care să asigure laminarea și fa
bricarea armăturilor din oțel! în 
cantități suficiente și de calitate 
superioară.

O rezervă, nefolosită în sufi
cientă măsură pentru reducerea 
prețului de cost, este îmbunătă
țirea calității producției și a in
dicilor de recuperare la instala
țiile de preparare. Pentru valo
rificarea acestor 
bui să acordăm 
bită exploatării 
bunelui, precum 
metodelor avansate de spălare a 
acestuia. Va trebui1 de asemenea 
ca la exploatarea straturilor să 
extindem metoda abatajelor fron
tale cu front lung, care asigură 
o viteză de avansare mai rapidă, 
o concentrare mai mare a pro
ducției și o productivitate mai1 
înaltă. De asemenea, prin arma
rea metalică a abatajelor și a 
galeriilor vom putea reduce con
sumul' de lemn de mină sub 
velul prevăzut în Directive.

In continuare, vorbitorul a 
ratat că oamenii muncii de 
exploatările miniere din Valea 
Jiului, în frunte cu comuniștii, 
au întîmpinat Congresul cu re
zultate deosebite în muncă. De 
la începutul anului și pînă la 1 
iunie ei au obținut economii11 
peste plan în valoare de 6.133.000 
lei, depășindu-și angajamentele 
luate.

Noi, minerii — a spus în în
cheiere vorbitorul — ne anga
jăm să ne îndeplinim cu cinste 
sarcinile ce ne revin, conștienți 
că aceasta contribuie la înfăptui
rea mărețului plan de dezvoltare 
a economiei noastre naționale, 
la înflorirea patriei, la bunăsta
rea întregului popor muncitor.

rezerve va tre- 
o atenție deose- 
rationale a căr- 

și introducerii

ni-i

a- 
la
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locuitori. Lucrările se 
după aceleași metode 
Moscova, Leningrad, 
șantiere sînt folosite

se 
con- 
bo- 

am- 
s-a

Sovietice, s-au 
de o amploa-

este calculat 
de peste

15.000 de 
desfășoară 
ca și la 
Kiev. Pe 
toate realizările moderne ale teh
nicii construcțiilor, iar prin con
fortul lor, locuințele vor întrece 
în multe privințe pe cele din ca
pitală. In primul rînd în aceste 
locuințe nu vor fi sobe și baterii 
de apă — pretutindeni se pre
vede încălzirea electrică. Și nu 
numai în case. Tot ce trebuie în
călzit în acest oraș, va fi încăl
zit electric, chiar și conductele 
de apă și canalizare.

De unde va lua orașul o can
titate atît de mare de energie e- 
lectrică ? El o va primi de la 
hidrocentrala ce se construiește 
pe rîul Viliui.

Mirnîi va consuma anual 
500.000.000 kWh de energie e- 
lectrică. Din această cantitate, 
circa 80 la sută va fi folosită la 
încălzit. Aceasta va reveni însă 
mai ieftin decît dacă orașul ar 
trăi pe baza combustibilului so
lid adus din altă parte.

La proiectarea orașului Mirnîi 
s-a ținut seama că spre toate e- 
dificiile publice să ducă drumuri 
cît mai scurte, iar fiecare micro- 
raion să asigure atît adulților, 
cît si Coniilor condiții <ie viată

cît mai liniștite: 
De pildă, auto
vehiculele vor 
circula numai pe

laturile exterioare ale acestor 
raioane.

Firește orașul va fi înzestrat 
cu un număr suficient de spitale 
și școli, grădinițe de copii și 
creșe. Vor exista de asemenea 
un club, o bibliotecă, un cinema
tograf, terenuri de sport, un sta
dion și chiar și baze nautice cu 
băi, iar în timpul iernii — pîrtîî 
de schi. S-a prevăzut construirea 
unei pieți colhoznice acoperite, 
a unor garaje colective și a mul
tor altor lucruri care vor asigu
ra locuitorilor din orașul diaman
telor o viață confortabilă.

Proiectanții orașului s-au în
grijit să ușureze și munca gos
podinelor. In afară de numeroa
sele braserii, restaurante, maga
zine, bufete, aici se va organiza 
o întreprindere cu totul originală 
— în Mirnîi nici un bucătar sau 
gospodină nu va trebui să se o- 
cupe de curățirea legumelor, de 
tăierea cărnii și a peștelui. La 
un centru special se va organiza 
curățirea cartofilor și legumelor, 
transformarea cărnii și peștelui 
în semifabricate.

Proiectanții au rezolvat și o 
altă problemă importantă: crea
rea de spații verzi în acest oraș

(Continuare în nan 4-a 1



ȘTIR! DE PESTE HOTARE
„Bun venit 

domnule Hrușciov”
Scrisoarea adresată 

iui N. S. Hrușciov de Consiliul 
de producție al unei fabrici 

din Viena
VIENA 24 (Agerpres)
Sub titlul „Bun venit domnule 

Hrușciov", ziarul „Volkss'tîme" 
publică o scrisoare adresată pre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
de consiliul de producție al fa
bricii de cherestea din Viena a- 
parținînd firmei „M. Grossman 
et Co“.

„Dragă domnule prim-ministru, 
se spune în această scrisoare, 
în urma consultării cu muncito
rii și muncitoarele din fabrica 
noastră și în numele lor, noî 
membrii consiliului de produc
ție, avem onoarea să vă salutăm 
din toată inima în țara noastră 
Vă dorim să petreceți plăcut tim
pul în țara noastră, vă dorim 
de asemenea să cunoașteți mai 
îndeaproape minunata noastră , 
țară șl talentatul și harnicul ei 
popor.

In timpul pregătirii conferin
ței de la Paris a conducătorilor 
guvernelor, colectivul nostru a 
discutat animat perspectivele ei. 
Intr-o scrisoare adresată repre
zentanților celor patru puteri, 
semnată de muncitorii și munci
toarele întreprinderii noastre, 
ne-am exprimat dorința ca re
prezentanții marilor puteri, care 
participă la conferință, să facă 
fotul pentru asigurarea păcii șt 
a unei vieți liniștite pe pămînt. 
Am fost foarte dezamăgiți că în
călcarea spațiului aerian și a su
veranității Uniunii Sovietice a 
făcut cu neputință ținerea acestei 
conferințe a cărei convocare dv, 
domnule prim-ministru, ați do
rit-o atît de mult.

Guvernul țării dv. a înfăptuit 
în Austria un pas care a contri
buit la destinderea încordării în 
lume și care a constituit înce
putul’ unei noi ere în relațiile 
dintre popoare. Acest pas a fost 
făcut prin încheierea Tratatului 
de pace cu Austria. Ne exprimăm 
din toată inima, domnule prim 
ministru, speranța că eforturile 
dv, în lupta pentru menținerea 
păcii în întreaga lume vor duce 
în curînd la noi succese în acest 
domeniu".

„ORAȘUL
(Urmare din pag. 3-a)

polar. Specialiștii din Leningrad 
au găsit metode de cultivare a 
copacilor în această zonă. Ast
fel, orașul Mirnîi, cu toate con
dițiile climaterice aspre va fi 
împodobit cu verdeață.

Deosebit de grea s-a dovedit 
a fi problema aprovizionării cu 
apă și a canalizării în zona în
ghețului veșnic. Dar și această 
problemă a fost rezolvată cu suc
ces. In apropierea orașului, pe 
rîul Ireliah, s-a și construit un 
lac de acumulare cu un debit de 
45 milioane metri cubi de apă. 
S-a proiectat și un al doilea lac 
de acumulare și, cînd acesta va 
fii construit, locuitorii orașului 
vor avea apă din belșug.

Cum va fi construită rețeaua 
de conducte de apă și de canali
zare daca înghețul veșnic ajunge 
în această regiune pînă la a- 
dîncimea de 300 metri ? Țevile 
conductelor de apă și ale canali
zării vor fi instalate în canale 
de beton armat așezate la o a- 
dîncime de 1,5 metri. Prin a- 
ceste conducte va curge apa în-

UN ZBOR NEOBIȘNUIT
KIEV 24 (Agerpres). — TASS 

anunță:
Aviatorii din Kiev au dovedit 

în practică posibilitatea funda
mentată din punct de vedere 
teoretic de către constructorii de 
avioane de a zbura pe bordul 
unui avion turbopropulsor cva- 
drimotor cu trei motoare scoase 
din circuit.

In cursul acestui zbor neobiș
nuit a fost încercat un avion cu 
100 de locuri de tip „An 10 A“, 
realizat de Oleg Antonov. Cînd 
avionul a atins altitudinea de 
4000 m., au fost scoase din cir
cuit mai întîi cele două motoare 
din stînga iar apoi motorul din 
extrema dreaptă.

După zbor Alexei Orațianski,
--------- ------- O

Lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare

GENEVA 24 (Agerpres). — 
TASS anunță:

La 23 iunie a avut Ioc o nouă 
ședință a Comitetului celor 10 
prezidată de Jules Moch, repre
zentantul Franței

La începutul ședinței au luat 
cuvînfu! delegații S.U A și Ca
nadei

Luînd apoi cuvîntul delegatul 
Poloniei, M. Naszkowski, a sub
liniat că încercarea delegaților 
occidentali de a-și justifica tac
tica de sabotare a tratativelor 
provoacă uimire. Deși au trecut 
aproape trei săptătnîni de cînd 
comitetul și-a reluat lucrările, 
puterile occidentale nu și-au ex
primat mei pînă acum atitudi
nea față de fondul noilor pro
puneri ale statelor socialiste, li- 
mitînuu-se doar să pună delega
ției U.R.S S întrebări de impor
tanță secundară.

Delegatul R. P. Bulgaria, M. 
Tarabanov. care a luat ultimul 
cuvîr.tul la ședință, a declarat 
că acțiunile puterilor occiden
tale ny pot fi calificate altfel 
decît o încercare de a induce 
în troare opinia publică mon
dială. de a crea iluzia că repre
zentanții occidentali ar duce tra
tative serioase în Comitetul ce
lor 19. De aproape 3 săptămîni, 
a spus Tarabanov în continuare, 
delegații Occidentului ne încre
dințează că ei studiază node pro
puneri ale țărilor socialiste. Dar 
declaiațiile lor și numeroasele în- 
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călzită de curentul electric. Ea 
va fi încălzită la prima stație 
de ridicare și la stațiile de pu
rificare. La început curățirea 
apei se va efectua prin metoda 
obișnuită, iar apoi instalații spe- 
ciale, extrăgînd ozonul din aer, i 
îl vor amesteca cu apa curățată. 
In felul acesta se va obține o apă 
curată și gustoasă.

A fost rezolvată cu succes și 
problema transportului. De la 
portul Muhtui de pe Lena se con
struiește pînă la Mirnîi o auto- ’ 
stradă de 230 km.

In prezent pe marele proiect 
al „orașului electric" cvartalele 
sînt marcate cu culori diferite — 
cu negru cele construite sau în 
stadiu final, cu albastru — cele 
care vor fî gata în 1962, cu al
bastru închis — cele care vor 
fi date în folosință în 1963.

„Orașul electric" crește rapid.
In prezent aici trăiesc și mun
cesc 10.000 de oameni Mulțt 
dintre ei locuiesc încă în locu
ințe provizorii dar foarte curînd 
ei vor sărbători mutarea în ca- j 
sele noi. I

Erou al Uniunii Sovietice, adi 
junctul lui Antonov pentru proi 
blemele zborului, și membrii e- 
chipajului au organizat o confe
rință de presă. Ziariștii au fost 
informați că nici o dată nu a 
zburat cineva pe bordul unei 
aeronave de acest tip cu un sin
gur motor din cele patru în func
țiune. Greutatea în corp a avio
nului a fost de 40 tone, iar greu
tatea comercială de 7,5 tone, ceea 
ce echivalează cu greutatea tu
turor celor 100 de călători. Aero
nava nu numai că a continuat 
să zboare normal după deconec
tarea a trei motoare, dar s-a ri
dicat la o altitudine mai mare, 
a fost stabilă în aer și a putut 
fi dirijată cu ușurință.

trebări de ordin secundai nu 
dovedesc cîtuși de p-uțin că ei 
ar dori să discute fondul propu
nerilor prezentate de Uniunea 
Sovietică.

------------------- —r~ 1 j

• OSLO. La invitația guver
nului norvegian, în legătură cu 
deschiderea primei expoziții in
dustriale sovietice în Norvegia, 
Ia 23 iunie a sosit la Oslo de
legația guvernamentală a Uniu
nii Sovietice în frunte cu A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

• BONN. După curii transmi
te agenția A.D.N. un purtător 
de rachete americane avînd la 
bord o rachetă de tipul „Corpo
ral" s-a prăbușit deasupra unei 
case din Rieschweler, în apropie
re de orașul vest-german Pirma
sens.

• ROMA. Ca urmare a luptei 
îndelungate și perseverente pen
tru majorarea salariilor șf îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, 
muncitorii italieni din industria 
cimentului au repurtat victoria. 
Noul contract de muncă pe în-

• LONDRA. In după-amiaza 
zilei de miercuri greva muncito
rilor portuari din Liverpool s-a 
extins asupra localității înveci
nate Birkenead. Astfel în prezent 
se află în grevă 10.419 munci- 

„ tori portuari. Toate lucrările din
treaga țara, semnat de repre- portul Liverpool au fost sistate,
zentanții sindicatelor și patroni, 87 de nave sînt imobilizate.

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

fidel castro: Poporul cuban știe cum trebuie 
să răspundă amenințărilor americane

NEW YORK 24 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Havana al agenției' 
United Press International, luînd 
cuvîntul la 23 iunie în fața mem
brilor „Directoratului studenților 
revoluționari din anul 1930“, pri
mul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, a caracterizat intențig, 
Congresului S.U.A. de a reduce 
importul de zahăr cuban drept

-----------------o-----------—

Avioane americane continuă zborurile 
provocatoare deasupra 

vaselor comerciale sovietice* ,
VLADIVOSTOK (Agerpres).— 

TASS anunță:
După cum a comunicat unui 

corespondent al agenției TASS 
A. S. Sinegurski, căpitanul na
vei „Novorossiisk", care a an
corat în portul comercial Vladi
vostok, în Marea Chinei de est, 
un avion militar american a e- 
voluat timp de cîteva ore dea
supra navei, zburînd în jurul ei 
din toate părțile la mică înăl
țime.

Acesta este unul din numeroa
sele cazuri de zbor al unor a- 
vioane militare americane dea-

Incheierea lucrărilor 
sesiunii Biroului

F. M. T. D.
BUDAPESTA (Agerpres).
La 22 iunie au luat sfîrșit la 

Budapesta lucrările sesiunii Bi
roului Federației Mondiale' a Ti
neretului Democrat.

Sesiunea a discutat sarcinile 
F.M.T.D. în lupta pentru pace, 
pentru coexisiență pășnîcă și in
dependență națională în actuala 
situație internațională.

Biroul a adresat organizațiilor 
de tineret o scrisoare în care 
cheamă tineretul la unitate de 
acțiune în lupta pentru dezar
mare, 1 lichidarea bazelor milita
re de pe teritoriile străine, pen
tru apărarea dreptului popoare
lor asuprite la independență, 
pentru dezvoltarea legăturilor 
dintre diferite organizații de ti
neret.

Biroul a primit în Federația 
Mondială a Tineretului Democrat 
17 organizații de tineret și stu
dențești din II țări.

prevede majorarea salariilor cu 
7,5 la sută și alte îmbunătățiri 
ale condițiilor de muncă.

• LONDRA. In urma unei ex
plozii care s-a produs în secția 
de nitroglicerină a uzinei de ar
tilerie din Bishopton (Scoția) 6 
persoane au fost ucise sau au 
dispărut fără urmă. Trei clădiri 
ale uzinei au fost distruse, iar 
celelalte au fost avariate.

• VIENA. Agenția France 
Presse relatează că la 23 iunie 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, Selwym Lloyd, a 
sosit la Viena într-o vizită ofi
cială de 3 zile.

o agresiune economică, o încer
care de a trata cu Cuba de pe ■ po
ziții de forță. Ele (adică S.U A. 
— N. R.) nu ne vor îngenunchia 
prin agresiuni și amenințări. Noi 
știm cum trebuie să răspundem 
la aces.te amenințări. Sînțem con
vinși că agresiunea economică 
va eșua, iar dacă agresiunea e- 
conomică va fi urmată de o a- 
gresiune militară, ea de aseme
nea va eșua".

supra navelor aparținînd socie
tății de navigație a Extremului 
Orient.

La 22 iunie, în timp ce nava 
„Petropăvlovsk-Kamciatski" se 
afla în Marea Bering un avion 
bimotor amdrican de tip „Nep- 
tun“ a zburat de patru ori dea
supra ei la o înălțime de 25 me
tri.

De la începutul acestui an a- 
vioane militare americane au zbu
rat de 26 de ori deasupra nave
lor aparținînd societății de na
vigație a Extremului Orient.

• PUBLICITATE

OfHIE K SERVKIU
FILATURA LUPENI
Organizează în ziua de 14 

iulie 1960 la sediul între
prinderii un concurs pentru 
ocuparea unui post de mais
tru principal în specialitatea 
prepararea viscozei, sulfura 
de carbon și finisaj textil, 
fire viscoză.

Candidații trebuie să aibă 
la bază Școala medie tehni
că de maiștri ori o școală e- 
chivalentă sau o practică de 
12 ani în funcția de maistru 
în specialitatea respectivă.

Candidații vor depune la 
I serviciul personal și învăță- 

mînt al unității pînă la 1 
iulie următoarele acte :

Autobiografie.
Diplomă sau certificat de 

studii
Actul de vechime în func

ția de maistru.
Certificatul de naștere tip 

R.P.R.
Lămuriri suplimentare de 

la serviciul de organizare a 
muncii al întreprinderii.

TEATRUL OE STAi § 
! „VALEA JIULUI1 Ji 

PETROȘANI | 

ORGANIZEAZĂ » 
Duminică 26 iunie 1960 ii 

orele 10
O convorbire cu spec- ii 
tatorii cu privire la ii

Activitatea
și reper! or iul teatrului ii 

Sînt nvitați toți ii 
i spectatorii teatrului, ii 

!!

PR06RAM DE RADIO
26 iunie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 11,45 Formații ari 
tistice de amatori în studiourile 
noastre, 12.15 Concertul „In va
canță". 13,10 De toate, pentru 
toți, 15,00 „Slavă partidului", ei 
misiune de cîntece. 16,15 Dru
meții veseli, 17,15 Muzică, 20,00 
Teatru la microfon : „Veciniei 
soarelui". Scenariu de Andi Ani 
dries, 20,45 Muzică de estradă, 
21,15 Cîntece și jocuri populare 
romînești. PROGRAMUL II. 
7,30 Cîntece sportive, muzică u- 
șoară, 8,30 Școala și viața, 9,30 
Succese ale tinerilor noștri itli 
terpreți pește hotare, 10,30 Din 
cele mai cunoscute melodii ale 
compozitorilor din țări prietene, 
10.50 Transmisie din sala Ate
neului a concertului corului și 
orchestrei simfonice âle Filarmoi 
nicii de Stat „George Enescu", 
13,35 Muzică distractivă, 14,30 
Din muzica popoarelor,' 15,15 
Concert de muzică ușoară; 16,00 
Vorbește Moscova! 16,45 Arii ce
lebre, cîntăreți celebri, 17,30 „Pe 
drumul luminos al țării", 18,00 
Oameni ai zilelor noastre oglin
diți în literatură, 18,40 Lupta 
poporului pentru libertate, cînta- 
tă de compozitorii noștri, 20,05 
Emisiunea de muzică ușoară roi 
mînească ;,Melodii sub cer al
bastru", 21,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
26 iunie

PETROȘANI — 7 NO1EM- 
BRIE : Prima zi de pace; AL, 
SAHIA : Reîntoarcerea; MUNCI
TORESC : Abuz de încredere; 
PETRI LA : In căutarea comorii; 
L1VEZENI : Vrăjitoarea din Sa
lem; AN1NOASA : Sabie și zar; 
VULCAN: Vasili Șuncov: LUi 
PENI: Coțofana hoață; BARBAi 
TFN!: Pe drumurile Romîniei; 
URICAN1: Războiul opiumului1.


