
Proletari din toate tarile, uniți-vă!

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

CONGRESUL AL lll-LEA
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN 

ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Sîmbătă 25 iunie a avut loc 

ședința de închidere a celui de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

La ședință iau parte delegații 
și invitații la Congres, precum 
și delegațiile partidelor comu
niste și muncitorești frățești.

Ședința s-a deschis la ora 8,30.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej a anunțat că vineri după a 
miază a avut loc ședința desti
nată punctului 3 al ordinei de 
zi: Alegerea Comitetului Cen
tral și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

Se dă citire listei membrilor 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, a mem
brilor supleanți ai C.C. al P.M.R.,

Cuvîntarea de încheiere 
rostita de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim-se creț ar al C. C. al P. M. R.
Tovarăși,
Congresul nostru, spre care 

au fost îndreptate privirile pline 
de dragoste și încredere ale .tu
turor membrilor de partid și ale 
întregului popor, își încheie lu
crările.

Cel de-al III-lea Congres va 
rămîne în istoria partidului și a 
poporului nostru ca un eveniment 
de însemnătate deosebită; el a 
făcut bilanțul unei perioade de 
mari realizări, în decursul căreia 
socialismul a învins în patria 
noastră. Intrăm într-o etapă nouă 
,a dezvoltării țării — etapa de- 
săvîrșirii construcției socialismu
lui. (aplauze puternice, prelun
gite).

Putem aprecia cu satisfacție 
că dezbaterile Congresului, la 
care au luat parte un mare nu
măr de delegați, s-au desfășurat 
la un nivel ridicat, într-o atmos
feră de muncă constructivă, în 
spirit de înaltă răspundere și se
riozitate.

Prin participarea lor bogată, 
creatoare, la lucrările Congresu
lui; delegații au adus o contri
buție valoroasă la elaborarea sar
cinilor de viitor ale partidului. 
Hotărîrile adoptate, planul de 6 
ani și schița programului econo
mic de perspectivă, reprezintă un 
măreț program de muncă și de 
luptă pentru dezvoltarea continuă 
a economiei naționale, pentru 
creșterea bunăstării întregului 
popor.

Congresul a constituit o im
~.....  X.2-_~

Sectorul III al minei Vulcan extrage cărbune în contul se
mestrului II. La îndeplinirea planului cu 6 zile înainte de termen 
și-a adus contribuția și brigada comunistului Bojte Pavel.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii tov. Bojte Pavel 
urmărind cu interes relatările privitoare la lucrările Congresului 
al III-lea al P.M.R.

precum și a listei membrilor Co
misiei Centrale de Revizie, aleși 
în unanimitate de Congres.

întreaga asistență ovaționează 
pentru Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Alexandru Moghio- 
roș anunță că sîmbătă diminea
ță a avut loc prima ședință ple
nară a Comitetului Central a! 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
care a ales în unanimitate pe 
membrii Biroului Politic, pe 
membrii supleanți ai Biroului 
Politic, Secretariatul C.C. al 
P.M.R. și Comisia Controlului 
de Partid.

Participanții la Congres, în pi
cioare aclamă îndelung. Anunța
rea alegerii tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej ca prim-se- 

punătoare manifestare a unității 
partidului nostru, a consecvenței 
și fermității politicii sale mar- 
xist-leniniste. a maturității și 
combativității lui. (aplauze fur
tunoase).

Este o mare mîndrie pentru 
noi toți că facem parte din rîn- 
durile unui asemenea partid, pu
ternic, iubit și urmat cu încrede
re de oamenii muncii. Să nu pre
cupețim nici un efort pentru în
tărirea continuă a rîndurilor 
partidului, a legăturii lui cu ma
sele largi ale poporului.

In numele Comitetului Central 
ales de Congres, vă mulțumim 
dragi tovarăși, pentru încrede
rea ce ne-ați acordat și vă asi
gurăm că întreaga noastră pu
tere de muncă va fi consacrată 
aplicării cu perseverență a hotă
rârilor Congresului, consolidării 
regimului democrat-popular, ope
rei de construire a socialismului, 
(aplauze prelungite).

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi ca în numele dv. 

și al întregului partid să exprim 
încă odată reprezentanților par
tidelor comuniste frățești mulțu
mirile cele mai cordiale pentru 
cinstea ce ne-au făcut participînd 
la lucrările Congresului (aplau
ze prelungite). Prezența dv. în 
mijlocul nostru, dragi oaspeți, 
cuvintele calde și aprecierile de 
înaltă prețuire pe care le-ați a- 
dresat partidului și poporului 
nostru sînt încă o mărturie a le-
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cretar al C.C. al P.M.R. este pri
mită cu puternice aplauze și o- 
vații.

In continuare se anunță că a 
avut loc ședința de constituire 
a Comisiei Centrale de Revizie.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește cuvîntul de închi
dere a Congresului.

In sală răsună minute în șir 
ovații și urale. Se strigă: Tră
iască Partidul Muncitoresc Ro
mîn ! Trăiască Comitetul Central 
al Partidului! Trăiască unitatea 
țărilor lagărului socialist! Tră
iască unitatea și coeziunea miș
cării comuniste și muncitorești! 
internaționale.

întreaga asistență intonează 
Internaționala.

gaturilor frățești de solidaritate 
internațională ce unesc partidele 
noastre. Vă rugăm, dragi tova
răși, să duceți comuniștilor și 
oamenilor muncii din țările dv., 
salutul nostru tovărășesc și asi
gurarea că Partidul Muncitoresc 
Romîn, clasa muncitoare, poporul 
romîn vor fi neclintit la datorie 

în slujba cauzei socialismului, a 
întăririi coeziunii mișcării comu
niste și a unității de nezdrunci
nat dintre țările lagărului socia
list. (aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Transmitem din partea poporu
lui romîn popoarelor dv. cele 
mai calde urări de succes în lup
ta pentru pace și socialism, 
(aplauze).

Tovarăși delegați,
Odată cu încheierea lucrărilor 

Congresului ne întoarcem fie
care la locul său de muncă. Să 
ne concentrăm eforturile pentru 
mobilizarea oamenilor muncii de 
la orașe și sate, în vederea în
făptuirii obiectivelor stabilite de 
Congres.

Sîntem convinși că clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualita
tea, întregul popor talentat și 
iubitor de muncă va lupta cu 
energie și hotărîre, strîns unit 
în jurul încercatului nostru par
tid, pentru realizarea unui pu
ternic avînt al economiei și cul
turii și a unui înalt nivel de 
trai al celor ce muncesc, (a- 
plaiuze puternice).

înarmați cu hotărîrile Congre
sului, călăuziți de măreața în
vățătură marxist-leninistă, înain
te, spre victoria deplină a socia^ 
lismului! (aplauze puternice, u- 
rale).

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn! (aplauze puternice, în
delung repetate, ovații).

Trăiască puternicul lagăr al 
țărilor socialiste! (aplauze pu
ternice, urale).

Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale! (aplauze 
prelungite, urale).

Declar închise lucrările celui 
de-al III-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Spor la muncă, tovarăși!
(Aplauze furtunoase, îndelung 

repetate, aclamații, urale; întrea
ga asistență în picioare, ovațio
nează îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru Co
mitetul său Central, pentru uni
tatea țărilor lagărului socialist, 
pentru unitatea și coeziunea par
tidelor comuniste și muncitorești

Membrii Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 

ales de Congresul al III-lea al P.M.R.
1. ALEXA AUGUSTIN
2. ALMAȘAN BUJOR
3. APOSTOL GHEORGHE
4. BALALIA DUMITRU
5. BANC IOSIF
6. BERGHIANU .MAXIM
7. BÎRLADEANU ALEXANDRU
8. BODNARAȘ EMIL
9. BORILA PETRE

10. BREITENHOFER ANTON
11. BUGHICI SIMION
12. BUNACIU AVRAM
13. BURCĂ MIHAI
14. CEAUSESCU NICOLAE
15. CHIVU STOICA
16. COLIU DUMITRU
17. COTOȚ ION
18. COZMA IOAN
19. CRĂCIUN CONSTANȚA
20. CSUPOR LUDOVIC
21. DALEA MIHAI
22. DÂNALACHE FLORIAN
23. DRAGHICI ALEXANDRU
24. DRAGOESCU PETRE
25. DUCA AUREL
26. DULGHERU RADU
27. FAZEKAS JANOS
28. FLORESCU MIHAIL
29. FURDUI PETRU
30. GASTON MARIN GH.
31. GH. GHEORGHIU-DEJ
32. GIOSAN NICOLAE
33. GLUVACOV ION
34. GUINA NICULAE
35. HOSU GHEORGHE
36. ISAC MARTIN
37. JOJA ATANASE
38. KOVACS GYORGY
39. LASCU ELENA
40. MANESCU MANEA

Membrii supleanți
ai Comitetului Central al P.M.R.

1. ALEXE EUGEN
2. BAYERLE IOSIF
3. BLAJOVICI PETRE
4. B.OBU EMIL \
5. CAZACU VIRGIL
6. CINCĂ ELVIRA
7. CIOARA GHEORGHE
8. CIOCAN MARIA
9. CONSTANTIN ION

10. DINDERE GHEORGHE
11. DRÂGAN CONSTANTIN
12. FULGER CORNEL
13. GHEORGHIU DUMITRU
14. GHEORGHIU NICOLAE
15. GOLEA PETRE
16. IONESCU MANEA

Membrii Comisiei Centrale de Revizie
Alexe Nicolae; Ardeleanu Io

sif ; Cristescu Dumitru; Duma 
Aurel; Ionescu Florea Marin; 
Ionescu Gheorghe; Mănescu Ra
du; Mărcuș Ion; Maruși Gheor
ghe; Matei Ștefan; Mujic Mi
hai; Nițulescu Stelian; Pîrviiles-

Ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn ales de 
cel de-al III-lea Congres al Partidului s-a întrunit în ședință ple
nară în dimineața zilei de 25 iunie.

Plenara a ales în unanimitate pe membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., membrii supleanți ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Secretariatul C.C. al P.M.R.

Membrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
CHIVU STOICA
APOSTOL GHEORGHE
BODNARAȘ EMIL
BORILA PETRU

Membrii supleanți ai Biroului Politic
al C.C. al P.M.R.

COLIU DUMITRU SALAJAN LEONTIN
RAUTU LEONTE VOITEC ȘTEFAN

Secretariatul C. C. al P. M. R.
Prim secretar: GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Secretari: CEAUȘESCU NICOLAE
DALEA MIHAI
FAZEKAȘ JANOS

Plenara a ales în unanimitate Comisia Controlului de Partid 
în următoarea componență:

Comisia Controlului de Partid
Președinte: COLIU DUMITRU BURAN IOAN
Vicepreședinte: VINȚE IOAN MOGOȘ IOSIF
Membri: IONESCU CORNEL DUDUMAN ȘTEFAN 
ARSENE GHEORGHE

ȘEDINȚA COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE
In dimineața zilei de 25 iunie a avut loc ședința de constituire 

a Comisiei Centrale de Revizie. Ca președinte al Comisiei Cen-

41. MARCHIAN NICOLAE
42. MAURER ION GHEORGHE
43. MOGHIOROȘ ALEXANDRU
44. MO1SESCU ANTON
45. MURGULESCU ILIE
46. NICULA GHEORGHE
47. NICULESCU MIZ1L PAUL
48. NISTOR CONSTANTIN
49. NOVACU VALERIU
50. ONESCU CORNEL
51. PAS ION
52. PAȚIL1NEȚ VASILE
53. PETRE LUPU
54. POPESCU PUȚURI ION
55. RĂDOI GHEORGHE
56. RADULESCU GOGU
57. RAUTU LEONTE
58. RIGANI ZOE
59. ROȘIANU MIHAIL
60. ROȘU GHEORGHE
61. RUSU CLEMENT
62. SALAJAN LEONTIN
63. SCARLAT' CONSTANTIN
64. SENCOVICL ALEXANDRU
65. SERBAN MIRON
66. SIMULESCU DUMITRU
67. SOLOMON BARBU
68. SUDER MIHAI
69. STOICA GHEORGHE
70. TOMA ANA
71. TROFIN VIRGIL
72. ȚURCANU ENE
73. VAIDA VASILE
74 VASS G1ZELA
75. VASIL1CHI GHEORGHE
76. VERDEȚ ILIE
77. VILCU VASILE
78. VOICU ȘTEFAN
79. VOITEC ȘTEFAN

17. IONESCU VASILE
18. ION IȚĂ IOAN
19. LĂZĂRESCU CONSTANTIN
20. LEICA ADAM
21. LEVENTE MIHAIL
22. LIXANDRU VASILE
23. MALINSCHI VASILE
24. MARINESCU TEODOR
25. MATEESCU VASILE
26. NĂDEJDE COSTIN
27. PĂCURARU ANDREI
28. PETRE NICOLAE
29. PREDESC.U IOAN
30. VÎJOLI AUREL
31. ZAHARESCU BARBU 

cu Constantin; Roman Nicolae; 
Stoianovici Anton; Uglar Iosif; 
Ungurașu Gheorghe; Vass La- 
dislau; Vidrașcu Gheorghe; 
Vrabie Aspazia; Zaharia Tăna- 
se.

CEAUȘESCU NICOLAE 
DRAGHICI ALEXANDRU 
MAURER ION GHEORGHE 
MOGHIOROȘ ALEXANDRU



' STBWGUt? ROȘU

Sarcinile trasate
imbold în

de partid 
muncă

Acum trei ani, cînd am intrat 
pe poarta Uzinei de reparat uti- 
jar minier din Petroșani, am a- 
vut dorința fierbinte de a lucra 
în meseria de constructor de u- 
tilaje miniere, lnvătînd cu per
severentă și ajutat în permanen
tă de către comuniștii din sec
ție, am reușit să mă specializez 
în meseria îndrăgită încă din 
școala profesională.

Ca și ceilalți muncitori ai u- 
zinei și eu, împreună cu tovară
șii mei de muncă m-am străduit 
să întîmpin așa cum se cuvine 
cel de-al IlI-lea Congres al parti
dului. Echipa noastră a reușit să 
obțină însemnate economii, de
pășind totodată cu 20—25 la sută 
norma zilnică.

Aș vrea să arăt că secția con
strucții metalice șe numără prin
tre secțiile fruntașe în lupta pen
tru economii, cîșfigînd drapelul 
de secție fruntașă pe uzină în 
întrecerea desfășurată în cinstea 
Congresului partidului.

Noi, metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P., sîntem mîndri că u- 
21na noastră se dezvoltă zi de zi.

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

Vom munci și mai spornic
De la entuziastele adunări în 

care minerii de la Uricani au 
dezbătut proiectul de Directive 
ale celui de-al 111-lea Congres 
al partidului a trecut puțin timp, 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de partid pentru Industria căr
bunelui au devenit o preocupare 
a întregului nostru colectiv. La 
sectorul 1 minerii, inginerii, teh
nicienii și ceilalți muncitori stu
diază, experimentează și aplică 
noi procedee de lucru menite să 
ridice productivitatea muncii în 
abataje, să reducă prețul de cost 
și să îmbunătățească calitatea 
cărbunelui extras. Îndeplinind 
planul semestrial cu 10 zile îna
inte de termen și depășind an
gajamentul de economii cu cîteva 
zeci de mii de lei, colectivul nos
tru și-a dat seama că în sector 
există numeroase posibilități de 
a spori și ma! mult pfe viitor rea
lizările obținute. Recentele an
gajamente de a ridica producti
vitatea în abataje pînă la 5 tone 
pe post, de a spori economiile pe 
anul I960 cu încă 30.000 lei re
flectă cu cită hotărîre și dragos
te pășesc minerii noștri pe dru
mul arătat de partid. Posibilita
tea de a reduce consumul de 
lemn de mină devine din zi în

Mai mult lemn economiei
Pădurile — una din marile 

bogății naturale ale patriei noas
tre — obiect al unor exploatări 
de jaf sub regimul burghezo- 
moșieresc, au cunoscut în anii 
de democrație populară, datorită 
grijii acordate de partidul nos
tru. o perioadă de reală înflo
rire.

Amenajarea întregului patri
moniu forestier, zonarea funcțio
nală a pădurilor, împădurirea a 
sute de mii de hectare de teren 
forestier și degradat, exploatarea 
rațională a parchetelor, construi
rea a sute de kilometri de dru
muri forestiere, extinderea pe 
scară largă a mecanizării proce
sului de producție prin introdu
cerea de ferăstrae mecanice și e- 
lectrice, funiculare, tractoare etc., 
construirea de sute de cabane 
spațioase și igenice pentru ca
zarea muncitorilor forestieri, sînt 
acțiuni unice în istoria silvicul
turii romînești și de o amploare 
care depășesc fantezia cea mai 
bogată a unui pădurar de ieri.

Succese deosebite în gospodă
rirea pădurilor au obținut și 
muncitorii întreprinderii Forestie
re Petroșani, care administrează 
pădurile din bazinul Văii Jiu
lui. îndrumați și mobilizați de 
către organizațiile de partid, ei 
au împădurit în perioada 1948— 
1960 aproape 11.000 ha. teren fo
restier, au executat lucrări de în
grijire pe cca. 60.000 ha. arbo
rele tinere și au dat patriei peste 

In comparație cu anul 1948 par
cul de utilaje a crescut cu 72 la 
sută. Aici se execută utilaje mi
niere, vagonete, ventilatoare cen
trifugale cu mare debit. In ur
mătorii ani se vor executa pe 
scară mai largă armături meta
lice pentru abatajele frontale șî 
galerii simple și duble.

Partidul a pus în fața poporu- 
iui nostru planuri mărețe de în
florire economică și culturală a 
țării, de ridicare a bunăstării 
materiale a oamenilor muncii. 
Sîntem hotărîți să muncim și 
mai bine, să producem mai mul
te și variate utilaje pentru mi
neri, să îmbunătățim calitatea 
lor și să reducem prețul de cost.

Mărețul program elaborat de 
partid constituie pentru mine un 
imbold în muncă. Voi lupta ală
turi de tovarășii mei pentru în
făptuirea hotărîrilor partidului, 
hotărîri a căror realizare duce 
la o viață și mai fericită pentru 
toți oamenii muncii din patria 
noastră.

ROMULUS GRAMADA 
lăcătuș U.R.U.M.P

zi mai mare. In stratul VIII șl 
IX, la pregătiri, susținerea gale-, 
riilor cu armături T.H. dă rezul
tate bune. Acum, experimentăm 
și la pregătiri în cărbune, la pla
nul V armarea în fier.

In abatajele care deocamdată 
se mai armează cu lemn, mineri 
cum sînt Ștefan Nicolae, Hrițcan 
Vasile, Teodorescu Stancu, De
meter Augustin, Apostol Vasile, 
Lungu Boris și alții au ridicat 
aproape în fiecare decadă coefi
cientul de refolosire a materia
lului lemnos. In abataje, după 
pușcarea cărbunelui, la încărca
rea lui pe transportor și la în
cărcarea lui din buncăr în vago
nete alegerea șistului se face cu 
mai mult simț de răspundere.

Organizația de bază, intensifi- 
cînd munca politică în sector, a 
îndrumat pe fiecare miner să a- 
plice cu mai mult curaj metodele 
de lucru noi.

Trăim o viață nouă, liberă, îni- 
beșugată. Sub conducerea parti
dului în fața noastră se deschide 
un viitor luminos. Nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a-1 
realiza cît mai curînd.

COCONET VASILE 
secretarul organizației de bază 

sectorul 1 Uricani

1,5 milioane m.c. masă lemnoa
să. Cunoscînd că de pe un ha. 
de pădure se recoltează în medie 
4—500 m.c. masă lemnoasă pre
cum și faptul că datorită ex'doa- 
tării raționale se recuperează pe 
calea regenerării naturale cel pu
țin 50 la sută din suprafața par
cursă cu tăiere, se poate tr-v 
cu ușurință concluzia că dacă în 
perioada 1948—1960 sa tăiat 
pădure de pe o suprafață de cca. 
1500 ha. s-a împădurit în schimb 
o suprafață de 8 ori mai mare.

Paralel cu efortul și grija pen
tru refacerea patrimoniului fores
tier, o atenție deosebită s-a dat 
deschiderii de noi bazine cu ma
să lemnoasă exploatabilă, prin 
construirea de drumuri auto și 
căi ferate creîndu-se astfel po
sibilitatea dării în circuitul eco
nomic a unei cantități de 
3.600.000 m.c. lemn de fag și ră- 
șinoase.

Un loc de seamă în politica 
partidului nostru îl ocupă grija 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de lucru și de viață ale oameni
lor muncii. Astfel, pentru redu
cerea efortului fizic al muncito
rilor forestieri o bună parte din 
lucrările de fasonat și scos lemn 
din parchete, sînt executate a- 
cum cu mijloace mecanice. In ul
timii ani, sectoarele de exploa
tare aparținînd I. F. Petroșani 
au fost dotate cu ferăstraie 
mecanice, tractoare K. D. 35 și 
funiculare de diferite tipuri.

I
 Electricianul Gali Franci sc este candidat de partid. In sec
torul unde lucrează, sectorul electromecanic al minei Lupeni 
Gali se numără printre muncitorii cei mai buni.

Cu conștiinciozitatea care-I caracterizează, Gali Francisc e- 
xecută reparații de bună caii tate. Ca și în producție, elevul 
Gali Francisc Ia cursul seral al Școlii medii mixte din Lupeni, 

fi se situează printre cei sîrguincîoși.
; lată-1 în clișeu, împreună cu tovarășul său de muncă Bi- 
i dea Gaivrilă executînd repararea unui ventilator de mină.IN EDITURA TEHNICĂ A APĂRUT:

Instalațiile electrice ale locuințelor
După o scurtă introducere pri

vind producerea și transportul e- 
nergiei electrice, se descriu prin
cipalele elemente ale instalațiilor 
electrice din locuințe, cum și unele 
date mai importante referitoare la 
montaj. Astfel, sînt descrise ins
talațiile electrice interioare, deran
jamentele care se pot produce și 
măsurile de prevenire și îndrep
tare a acestora, cum și protecția 
instalațiilor prin folosirea celor 
mai simple aparate de protecție. 
Se explică funcționarea, întrebuin
țarea și repararea aparatelor elec- 
trocasnice (fiare de călcat, Irigi, 
dere, lămpi de masă, lămpi fluo
rescente, aparate acționate de mo
toare electrice etc.). Se arată căi
le de stabilizare a tensiunii în. lo
cuințe, aparatele întrebuințate în 
acest scop, conectarea lor la apa
ratele electrocasnice care nu su
portă variații mari de tensiune 
(televizoare etc.). De mare utili
tate sînt o serie de date privind 
caracteristicile elementelor între
buințate în instalațiile electrice, 
descrierea instrumentelor folosite 
pentru micile reparații, a instru
mentelor pentru măsurarea și con-

nationale
Pentru înlocuirea fasonatului ma
nual al produselor semiindustria- 
lizate ca doage, traverse de cale 
ferată, cherestea s-au montat 
gatere, circulare, cojitoare me
canice, iar pentru cazarea 
muncitorilor în condițiuni bune 
s-au construit peste 7.000 m. p. 
suprafață locuibilă în cabane, 
dotate cu cazarmamentul nece
sar.

Directivele Congresului al III- 
lea al P.M.R. deschid noi și mă
rețe perspective de dezvoltare 
sectorului forestier din țara 
noastră. Venind în întîmpinarea 
acestor perspective, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii I. F. Pe
troșani au obținut în primele 5 
luni ale anului 1960 succese im
portante Așa de exemplu ei au 
împădurit 1362 ha , au dat peste 
plan produse lemnoase în valoa
re de 1.350.000 lei, au îmbună
tățit indicele de utilizare la fag 
cu 3,99 la sută, au sporit sim
țitor productivitatea muncii, au 
făcut economii la prețul de cost 
în valoare de 709.000 lei.

însuflețiți de viitorul luminos 
pe care-1 deschid Directivele Con
gresului al 111-Iea al partidului 
nostru, lucrătorii I. F. Petroșani 
sînt hotărîți ca prin munca lor 
să dea patriei produse lemnoase 
mai multe, mai bune și mai ief
tine.

ing. FULGA CORNEL 
director 1. F. Petroșani

A. A. KAMINSKI
tiolul tensiunii și intensității, 
cum și energia electrică consu
mată.

Lucrarea, tradusă din limba ru
să, a fost adaptată ia condițiile de 
dezvoltare, a electrotehnicii și e- 
nergeticii în R.P.R.

Nivel elementar, 104 pag. bro
șată 2,80 lei.

La mina Lupeni se poate extrage 
cărbune de buna calitate

Marile furnale ale țării cea- pen
tru folosirea capacității lor de
pline, pe lîngă minereu de bună 
calitate și cocs cu rezistență me
canică sporită. Or( acest cocs se 
poate obține numai din cărbune de 
Valea Jiului de calitate superioa
ră. Iată deci de ce trebuie urmă
rită cu insistență îmbunătățirea 
calității cărbunelui cocsificabil. In 
cursul acestui an minerii de la 
Lupeni, principalii furnizori de 
cărbune cocsificabil, au pus la 
dispoziția cocsarilor hunedoreni 
cantități însemnate de cărbune. Ca
litatea acestuia a lăsat insă de 
dorit. Pentru a se încadra totuși 
in limitele admise de cenușă la 
cărbunele special, colectivul pre- 
parației Lupeni a folosit mai mult 
decît normal instalațiile de spăla
re, consumînd energie și materiale 
în plus. Mina Lupeni a suportat 
în consecință penalizări care s-au 
ridicat la multe sute de mii de 
lei, grevîndu-și astfel în mod ue- 
justificat prețul de cost, angaja
mentul de economii peste plan. Ca 
exemplu, în aprilie prețul de cost 
al cărbunelui extras la Lupemi a 
fost scumpit cu 1,11 lei pe tonă 
ca urmare a calității necorespun
zătoare, iar în mai cu 2,16 lei pe 
tonă.

In cursul acestei luni situația 
s-a schimbat. Cărbunele dat de 
minerii de la Lupeni a avut un 
procent de cenușă mai scăzut de
cît cel admis. lin primele 8 zile 
din luna iunie procentul de cenu
șă în cărbunele de la Lupeni a 
fost mai mic cu 1,2 la sută, cel 
de umiditate cu 0,1 la sută, iar 
după alte 10 zile cenușa se men
ține încă sub nivelul admis. Pen
tru acest fapt, față de reducerea 
cu 0,2 la sută a procentului de 
cenușă și cu 0,1 la sută la umi
ditate, mina beneficia la 18 iunie 
de o bonificație totală de circa 
28.750 lei. In prezent (23 iunie 
N.A.) calitatea cărbunelui de la 
Lupeni are din nou tendință de 
înrăutățire, în special la sorturile 
10—80 mm. și mai mare ca 80 
mm. Da unde provine această si
tuație ?

La mină s-au luat unele măsuri 
pentru respectarea calității cărbu
nelui extras. La scetorul I A pro
ducția din cîteva abataje cameră 
ce traversau stratul prin zone fră •

Noi prieteni ai cărții
Printre alte acțiuni întreprin

se de biblioteca clubului munci
toresc din Lupeni s-a prevăzut 
examinarea în luna iunie a 50 
de tineri participant! la concur
sul „Iubiți cartea". Pînă în pre
zent, comisia a examinat 30 ti
neri. Printre aceștia se numără 
Cicerică Vasile, Stan loan, Gri- 
gorescti Gheorghe și alții din 
rîndurile elevilor școlii de cali
ficare din localitate. In prezent 
alțî 30 de elevi ai școlii de cali
ficare și 30 de tineri din între
prinderile și instituțiile din oraș 
se pregătesc să devină purtători 
ai insignei „Prieten al cărții".

A, MICA 
corespondent 

ș

Muncă voluntară
Soțiile minerilor din Vulcan ce 

locuiesc în noul cartier de blo
curi înălțat aici prin grija părin
tească a partidului, au luat par
te în număr mare Ia acțiunea de 
amenajare a spațiilor verzi în 
jurul blocurilor și înfrumuseța
rea cartierului. Deputata Nyarady 
Agneta, responsabilele de scări 
Palade Maria, Lakatos Ana, Cîm. 
peanu Elena, Blaga Elena și 
alte circa 150 de gospodine din 
blocurile A 52, B 52, B 53 și C 
au efectuat 1000 ore de muncă 
voluntară, obținînd economii în 
valoare de 2510 lei.

TOMA ELENA 
corespondent

mintale, cu mult șist, a fost re
considerată, la abatajul frontal 3 
Vest la sectorul III s-a acordat 
grijă deosebită cărbunelui extras 
tot dintr.o zonă asemănătoare, 
s-a intensificat alegerea manuală 
a șistului în abataje în special la 
sectoarele II și III. In plus, ex
ploatarea stratului 5 la sectorul II 
se face în asemenea condiții îneît 
cărbunele scos de aici este curat, 
conținînd foarte puțin șist vizibil 
în el. De altfel probele de calita
te efectuate pe sectoare in luna 
aceasta arată în medie un procen
taj de cenușă la nivelul și chiar 
sub nivelul normei admise. Așa de 
pildă dacă media cenușii la 
sectoarele I A, III, IV B și V 
sud oscilează în jurul a 38 la su
tă, cenușa cărbunelui extras la 
sectoarele I B, II, IV A nu depă 
șește valori cuprinse între 20—30 
lă sută.

Este necesar de relevat un fapt 
șî anume că atît timp cît produc
ția zilnică extrasă s-a menținut 
în jurul sarcinii de plan, cenușa 
cărbunelui a fost sub nivelul ad
mis, pentru ca de îndată ce pro
ducția extrasă a depășit cu 300— 
800 tone sarcina zilnică de plan, 
procentul de cenușă, mai ales la 
sorturile mari, să crească peste 
limita admisă. In această situație 
s-ar presupune două alternative : 
ori că sporul de producție s-a fă
cut în dauna calității cărbunelui, 
ori că odată cu creșterea produc
ției organele laboratorului C.T.C. 
au slăbit întrucîtva acțiunea do 
urmărire a preluării și determină
rii în laborator a probelor de căr
bune.

In tot cazul, drumul bun al im 
bunătățirii calității cărbunelui la 
mina Lupeni trebuie susținut atît 
de organele combinatului, cît și de 
cele ale minei. Colectivul minei 
Lupeni s-a angajat să obțină în 
acest an economii în valoare de. 
1.300.000 lei, din care în 5 luni 
de zile a obținut 745.000 lei. Cali
tatea mai tună a cărbunelui este 
pentru mina Lupeni o importan
tă rezerva internă în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentului. De aceea acestei pro
bleme este necesar să i se acorde 
o atenție din ce în ce mai mare.

GH. DUMITRESCU
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ttcallzâri dc stand In lupta pentru «canonii, 
pentru

Aproape 1 milion lei 
economii peste plan

Cînd au pornit la întrecere în 
cinstea Congresului partidului, 
minerii și tehnicienii de la mina 
Lonea și-au propus să realizeze 
economii cit mai mari peste plan 
la prețul de cost. Pentru înfăptui
rea cu succes a acestui impor
tant obiectiv, în toate sectoarele 
minei organizațiile de partid au 
desfășurat o susținută muncă po
litică de masă. Datorită acestui 
fapt, precum și folosirii mai ra
ționale a mijloacelor tehnice, co
lectivul minei a realizat economii 
suplimentare ia prețul de cost în 
valoare de 943.000 lei, depășind 
cu 193.000 lei angajamentul luat 
pină la Congres. Numai în luna 
mai ia mina Lonea s-au 
economii peste plan in 
de 124.000 lei. Rezultatul 
situează colectivul minei 
colectivele fruntașe din 
carbonifer al Văii Jiului, 
tribuție de mare preț la 
rea acestui succes au adus-o mi
nerii și tehnicienii sectorului III 
care în luna mai au făcut o eco
nomie la prețul de cost de.aproa
pe 30.000 lei.

o productivitate
mari în lupta pentru creșterea 
productivității muncii.

înalta

realizat 
valoare 
obținut 
printre 
bazinul 
O con- 
realiza

Roadele întrecerii 
pe profesii 

întrecerea pe profesii se extinde 
tot mai mult la exploatarea mi
nieră Lonea. Brigăzile miniere 
din toate sectoarele productive 
sînt cuprinse în această întrecere, 
avînd fixate ca prime obiective 
obținerea de economii și sporirea 
randamentelor. Rezultatele înre
gistrate pînă acum în întrecerea 
pe profesii sînt îmbucurătoare. La 
sectorul I. brigada condusă de 
Burdea Nicolae a obținut un ran
dament de 6,10 tone pe post față 
de 5 tone pe post cît a realizat 
in lunile anterioare. In același 
timp, membrii acestei brigăzi au 
dat cărbune de bună calitate. Bri
gada minerului Berindei Aurel 
din același sector, participînd la 
întrecerea pe profesii, a realizat e- 
conomii de materiale de peste 
3500 lei. Pe întregul sector s-a 
înregistrat o creștere a producti
vității muncii de 6,2 la sută față 
de plan și s-au obținut economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 56.000 lei.

C. MATEESCU

In zilele Congresului, 
1091 tone de cărbune 
cocsificabit peste plan 

Raportând partidului îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
de întrecere, minerii de la Lu
peni și-au asumat o nouă sar
cină de onoare, anume ca în zi
lele Congresului să extragă pes
te plan cel puțin 1000 tone de 
cărbune cocsificabil.

Rezultatele obținute după 5 zile 
de muncă sînt concludente în 
privința elanului cu care se mun
cește la Lupeni. Pe mină s-au 
extras peste sarcinile zilnice de 
plan 1091 tone de cărbune coc- 
sificabii. In frunte se află colec
tivul sectorului III care în a- 
ceastă perioadă a trimis la su
prafață peste sarcina de plan 
553 tone de cărbune. El este ur
mat îndeaproape de minerii sec
torului II care și-au întrecut sar
cina de plan cu peste 480 tone 
de cărbune cocsificabil. Au extras 
mai mult cărbune decît aveau 
planificat și minerii sectoarelor 
I A, IV A și V sud.

Mai mult de cît 
s-a planificat

Colectivul minei Loneâ acordă 
o atenție deosebită creșterii pro
ductivității muncii. In luna tre
cută la această mină s-a realizat 
un randament de 1,012 tone căr
bune pe post. îmbunătățind con
tinuu activitatea de producție, fo
losind în cadrul întrecerii socia
liste metode înaintate de muncă, 
minerii de la Lonea au sporit tot 
mai mult productivitatea muncii. 
Astfel, în primele două decade ale 
lunii iunie pe întreaga exploatare 
s-a obținut un 
diu 
bune pe fiecare post prestat, 
ceea cc constituie un frumos suc
ces. Cele mai bune rezultate în 
această direcție le-au Înregistrat 

* colectivele sectoarelor IV și V. La 
. sectorul ÎV. de exemnlu, randa- 

ț mentul realizat în> primele două 
decade ale lunii iunie a atins 
1,831 tone de cărbune pe post.

Brigăzile de mineri conduse de 
Toacă Ștefan. Pilea Petru, Miclea 
Pamfil, Colda Romulus, Boca 
Ștefan din cele două sectoare, a- 
mințile, se află în primele rînduri 
ale întrecerii în privința sporirii 
randamentelor. Acestea și-au de
pășit randamentul planificat cu 
peste 1,200 tone pe fiecare post.

Organizîndu-și tot mai bine ac
tivitatea de producție colectivul 
minei Lonea va înscrie pe grafi
cul de întrecere realizări și mai

—==★=»—

randament me
de 1,035 tone de căr-

Numele muncitoarei Toderuț Otilia figurează printre cele ale 
celor 150 de fruntași ai Filaturii Lupeni. înainte vreme, ca răsu- 
citoare iar acum în calitate de pornitoare a bateriilor de bobine, 
Toderuț Otilia muncește cu multă dragoste, fapt pentru care e 
respectată de tovarășele ei. Ini întrecerea pe profesii ce se desfă
șoară în secțiile Filaturii Lupeni, Toderuț Otilia se întrece cu Pre- 
cup Petru și cu ceilalți muncitori pornitori de baterii de spălare. 
Cine va câștiga această întrecere nu se știe. Pînă acum însă To
deruț Otilia a manevr t peste 200 baterii, numărul bateriilor spă
late de brigada pe care o condu ce întrecînd cifra de 100.000 bo
bine din care nici una nu a fost dată la deșeu.

IN CLIȘEU: Toderuț Otilia manevrînd bateria de spălare a 
bobinelor.

LA MINA

pe 
au

mina Vulcan se vor obține în 
luna iunie economii la prețul 
de cost al cărbunelui de peste 
150.000 lei.

u-
cu

Sporesc randamentele
Principalul obiectiv în munca 

minerilor care extrag cărbune 
cocsificabil este pentru acest an 
sporirea continuă a productivi
tății muncii. Traducerea în viață 
a planurilor de măsuri tehnico- 
organizâtorice, extinderea iniția
tivelor înaintate. îmbunătățirea 
organizării muncii și folosirea 
mai rațională și economică a 
tilajelor miniere s-au soldat 
roade bogate.

La mina Uricani de pildă, în 
tot cursul acestui an, productivi
tatea muncii pe mină cunoaște o 
linie ascendentă. De la 1,131 tone 
pe post cît dădeau minerii de 
aici în februarie, s-a aiuns acum 
la 1,276 tone de cărbune cocsi
ficabil pe post. La Lupeni s-au 
înregistrat de asemenea sporuri 
însemnate la productivitate. In 
luna iunie minerii Lupeniului 
muncesc cu randamentul mediu 
de 0,921 tone pe post, iar în ul
timele 4 zile cu peste 1,100 tone 
pe post.

Un succes de seamă au repur
tat minerii de la Vulcan. In luna 
aceasta la Vulcan se extrage 
pentru fiecare post prestat cîte 
1,001 tone de cărbune, față de 
0,822 tone pe post cît se extră
gea în luna februarie a.

ȘTIRI DE
însemnate economii 

de energie
Multe sînt posibilitățile 

care colectivele minelor le
la îndemînă pentru a realiza 
economii la prețul de cost al 
cărbunelui.

In urmă cu cîtva timp, la 
clubul minier de la Vulcan a 
avut loc o consfătuire. S-a dis
cutat atunci despre felul în ca
re energia electrică poate fi fo
losită mai rațional. De la acea 
consfătuire a trecut puțin timp 
și măsurile preconizate au fost 
aplicate dînd roade. S-a stabi
lit un program de funcționare 
a compresoarelor. In timpul 
perforării găurilor și a lucru
lui cu ciocanul de abataj la 
brigăzile miniere se asigură 
presiunea maximă de aer com
primat, iar în timpul execută
rii lucrărilor auxiliare, compre- 
soărele funcționează cu regim 
redus.

După măsurile luate, consu
mul energiei electrice pe tona 
de cărbune, a scăzut în luna 
mal cu 3,50 lei. Din datele pre
liminare se apreciază că nu
mai pe seama reducerii consu
mului de energie electrică, la

Se extinde perforarea 
electrică

La mina Vulcan se extinde 
tot mai mult perforajul elec
tric. Folosind perforatoarele e- 
lectrice, brigăzile conduse de 
Bojte Pavel, NIcoară Ioan, Biro 
Emeric, Cazan Petru, 
reanu Simiori și 
lucrează în 
au reușit să 
considerabil 
muncii față 
se foloseau 
pneumatice.

In ultimul 
găurilor de mină cu mașini e- 
tectrice a fost extinsă și la 
brigăzile care lucrează în aba
taje cameră cum sînt cele con
duse de Csiki Emeric, 
Ștefan, Păcuraru Trăian 
tele.

Pădu- 
altele care 

abataje frontale, 
sporească în mod 

productivitatea 
de perioada cînd 

de perforatoare

timp, perforarea

Un nou siloz
Recent,

Vulcan a
c.

Gantz 
și al-

mineila separația 
fost pus în funcție

dedus că la fiecare pușcare pot 
economisite 3 cartușe. 'Asta în
seamnă că lunar brigada mea va 
folosi mat puțin cu 50 kg. de ex
ploziv. Se îmbunătățește totodată 
șt calitatea producției deoarece 
cărbunele este rupt de pușcătură 
în bucăți mai mari. Așa o să lu
ci ăm de acum înainte.

Un raționament simplu, dar pe 
cit de simplu pe citit de valoros, 
s-a dovedit cînd a fost pus în 
practică. Minerii brigăzii, printre 
care membrii de partid Tiță loan. 
Lupașcu Radu, candidatul de par. 
tid Frumosu Eugen și alții și-au 
pus mari speranțe in el, ajutln- 
du-și șeful brigăzii in aplicarea 
lui in vederea realizării celor 
20.000 lei economii cît și-au luat 
ca angajament în acest an. Ei 
nu s-au înșelat. In unele luni, e- 
conomiiie de exploziv la abatajul 
504, clin care extrag cărbune 
membrii brigăzii lui Compodi 
loan, au ajuns la o asemenea 
cantitate de exploziv care poate 
acoperi necesarul pentru pușccrre 
la toate locurile de muncă din 
sector pentru o zi. în același timp, 
au sporit eforturile brigăzii pen
tru reducerea consumului de lemn 
și de alte materiale. Randamen
tul brigăzii s-a menținut mereu 
ridicat ajungind în medie la 
5,2—5,5 tone pe post. Ce au în
semnat toate acestea pentru har
nicii mineri de la abatajul 504 ? 
Iată ce:

La consfătuirea de producție pe 
exploatare care a avut loc in ziua 
de 20 iunie, făcîndu se bilanțul 
întrecerii socialiste desfășurate de 
minerii loneni în cinstea Congre
sului partidului, cu cele mai bune 
realizări s-a mîndrit tovarășul 
Compodi loan și ortacii săi. Ei 
realizaseră pînă la aceea dată e- 
conomii în valoare de aproape 
16.000 iei. Biroul șefului de sec
tor este împodobit acum cu dra
pelul purpuriu de brigadă frunta
șă pe exploatare decernat colecti
vului de muncă condus de mine
rul Compodi loan, colectiv luptă
tor activ pe frontul economiilor.

I. BALAN

De cite ori semna fișa în sau 
artificierul consemnase explozivul 
consumat în timpul pușcării la 
locul său de muncă, minerul Com
podi loan o făcea cu strîngere dc 
inimă. De fiecare dată prin min
te i se perindau în acel moment, 
ca intr-un film, cantitățile de ex
ploziv .care intr-o fracțiune de se
cundă se prefac in fum. Fiecare 
cartuș de exploziv îmbrăca ima
ginea banilor, fiecare kilogram 
de exploziv a zecilor de lei chei- 
tuiți pe fiecare metru pătrat de 
front pușcat. In mintea sa de mi
ner încercat, cu zeci de ani de 
muncă în subteran la activ, a în
colțit o întrebare firească care, 
cu timpul, l-a obsedat tot mai 
stăruitor. Nu s-ar putea oare țo
losi mai puțin exploziv cu ace
lași efect de rupere ?. Și tot el 
bazîndu-se pe bogata sa experien
ță ciștigată în lupta cu cărbunele, 
a dat răspunsul cuvenit: Printr-o 
folosire mai rațională se poate 1

Frămintarea brigadierului Com
podi Ioan pentru reducerea con
sumului de exploziv s-a transfor
mat în preocupare practică. Așa 
se face că într-una din zilele de 
la începutul anului, la ieșirea din 
șut el s-a prezentat la șeful sec
torului 111 al minei Lonea.

— Am o propunere în legătura 
'cu muniția, tovarășe inginer.

Inginerul Focșa loan l-a ascul
tat cu mult interes.

— S-o auzim, Ionică.
— M-am gîndit mult cum s-ar 

putea ajunge la un consum mai 
redus de exploziv. Tot frămîniîn- 
du-mă am dat de firul posibili
tăților. Am făcut și o țtr‘ de cai
cul.

. Spunînd 
scoase din buzunarul 
carnețel cu scoarțele înnegrite. îl 
răsfoi pînă la o pagină purtînd un 
semn anume, știut numai de el. 
Apoi continuă subliniind cu de
getul mîinii sale bătătorite niște 
cifre scrise apăsat pe fila pudrată 
cu cărbune.

— Iacă gîndul meu. Socotind 
după tăria cărbunelui și cu o pla
sare mai gîndită a găurilor am

--------------- Q.

In abataje în aceste zile

aceasta brigadierul 
hainei un

— Uite ce-am hotărît. Azi să 
fie ziua randamentelor sporite. 
Și cred că dacă vom munci bine 
vom da cel mai fain randament 
pe exploatare...

Așa vorbea în dimineața zilei 
de 22 iunie brigadierul din aba
tajul cameră nr. 5 al sectorului 
IV Aninoasa — comunistul Bar- 
zu Gheorghe.

Despre entuziasmul și hărnicia 
întîlnită în acea zi în abatajul 
5 vorbeau cu însuflețire maiștrii 
de revir, artificierul, obărul șî 
toți cei care au vizitat locul de

VULCAN
un siloz destinat alocațiilor de 
cărbune. Prin construirea nou
lui siloz a fost lichidat trans
portul cărbunelui cu vagoanele 
la vechiul siloz din oraș, eli- 
berîndu-se trei vagoane care 
înainte serveau acestui scop. 
O însemnată cantitate de mun
că manuală necesară la încăr
carea și descărcarea vagoane
lor, precum și a mașinilor a 
fost economisită.

Pentru sănătatea 
minerilor

Captarea prafului de piatră 
rezultat în urma perforării 
găurilor la lucrările de inves
tiții este una din preocupările 
actuale ale serviciului 
cului șef și conducerii 
lui VIII de la mina 
De curînd, la brigada 
de lonașcu Ioan a fost intro
dus dispozitivul de captare a 
prafului tip „Nemcek“. Peste 
cîteva zile, la brigada condusă 
de minerul Flămînzan Nicolae 
se va introduce perforajul u- 
med cu injecție laterală.

M. C.

J

mecani- ' 
sectoru- ( 
Vulcan. \ 
condusă

muncă al brigăzii lui Barzu 
Gheorghe. Toți știau că întrece
rea pentru cel mai frumos ran
dament ortacii lui Barzu o or
ganizaseră pentru a cinsti măre
țul eveniment ce se desfășura 
în acele zile în Capitala patriei 
— Congresul partidului.

Întrecerea din cele trei schim
buri de la 22 iunie s-a soldat cu 
rezultatui pe care de altfel orta
cii' lui Barzu îl așteptau : 
mai mare randament 
tare — 
brigăzii 
la ziuă 
cărbune

Succesul brigăzii
Gheorghe și a celorlalte brigăzi 
a făcut ca pe întregul sector ran
damentul mediu să fie în acea zi 
de 2,101 tone pe post.

L1CIU LUCIA

căci fiecare 
din abatajul 
cîte 9 tone 
pe schimb.

Cel 
pe exploa- 

membru al 
5 a trimis 
Si 700 kg.

lui Barzu

Multă vreme, la atelierul de 
tîmplărie al preparației Petrila 
a funcționat o mașină complexă 
de prelucrare a lemnului necesar 
diferitelor secții. Mașina avea 
dezavantajul că atunci cînd se 
lucra la circular, se întrerupea 
lucrul la celelalte două anexe, 
fapt care făcea ca ea să lucreze 
cu un randament scăzut.

Pentru a înlătura acest nea
juns, comunistul Hogh Iosif, îm
preună cu tovarășii din echipa 
sa a hotărît să confecționeze un 
circular care să permită o bună 
desfășurare a muncii în atelie
rul de tîmplărie. Acest circular 
a fost făcut în timpul liber din 
material economisit

Noul circular confecționat per
mite funcționarea simultană ai 
întregului agregat lucru ce face 
ca productivitatea muncii sâ 
crească cu 50 la sută.

I. PIRVUȚO1U 
corespondent



Presa internațională despre lucrările 
Congresului al 111-lea al P. M. R.
U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres)
Ziarul „Pravda" din 24 

publică pe aproape trei pagini 
cuvîntările de salut rostite în ca
drul celui de-al IlI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
de Todor Jivkov, Antonin Novot
ny, Pin Gi-jen, Walter Ulbriciit, 
Janos Radar, Edward Okhab, Nysii 
Kapo, Rim Cian Man, Le Duan 
și T. Dugursurun.

Ziarul publiță de asemenea pe 
prima pagină corespondența din 
București semnată de E. Riselev 
și M. Steplcev, intitulată: „Ne 
însuflețește marele stindard al 
marxism-leninismuhti". „Ședințele 
Congresului demonstrează în mod 
elocvent justețea profundă a con
cluziei că izvorul tuturor victo
riilor în lupta pentru socialism 
este fidelitatea față de marea în
vățătură marxist-leninistă, unita
tea și coeziunea partidului și po
porului, traducerea consecventă în 
viață a principiilor internaționa
lismului proletar, întărirea neobo
sită a puternicului lagăr al so
cialismului, prietenia frățească a 
tuturor țărilor socialiste".

„Delegații vorbesc cu un senti
ment de legitimă mîndrie — se 
scrie în continuare — despre ci
frele grandioase ale planului de 

perspectivă care sînt o contribuție 
a poporului romîn la lupta comu
nă a țărilor socialiste pentru so
cialism și comunism".

In cuvîntările delegaților, arată 
autorii, se dă o înaltă apreciere 
cuvîntării conducătorului delega
ției P.C.U.S., tovarășului N. S. 
Hrușciov care a avut un ecou larg 
în rîndurile întregului popor ro
mîn.

Referindu-se la cuvîntările de 
salut ale reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești fră
țești „Pravda" scrie că aceste cu- 
vîntări dovedesc unitatea de luptă 
și coeziunea comuniștilor din toa
te țările, solidaritatea proletară 
tot mai trainică, hotărîrea popoa
relor de a intensifica lupta pentru 
victoria păcii.

Gitînd din cuvîntul delegaților, 
ziarul subliniază că coexistența 
pașnică este o cerință obiectivă a 
lumii contemporane. Ea poate fi 
realizată în urma întăririi neabă-

iunie

tute a sistemului mondial al țări
lor socialiste, intensificării lup
tei tuturor popoarelor împotriva 
tendințelor agresive ale imperia
lismului.

Ziarul „Trud" intitulează darea 
de seamă cu privire la lucrările 
Congresului Partidului Muncito- 
iese Romîn : „Faptele glorioase 
ale constructorilor socialismului". 
„Sovietskaia Rossia", „Ekonomi- 
censkaia Gazeta", „Sovietski 
Flot“, „Krasnaia Zvezda”, „Kom- 
somolskaia Pravda", „Selskaia 
Jiznî”, publică de asemenea ma
teriale consacrate lucrărilor Con
gresului al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

R. P. POLONĂ

VARȘOV1A (Agerpres)
Ziarele poloneze continuă 

publice relatări cu privire la dez
baterile Congresului al IlI-lea al 
Partidului Aluncitoresc Romîn. 
Ziarele „Trybuna Ludu", „Zicie 
Warszawy" și altele reproduc în 
pagina întîia o fotografie repre- 
zentînd pe tovarășul Gomulka la 
București.

In relatările consacrate Congre
sului se menționează cuvîntările j 
rostite de tovarășii Gheorghe A- 
postol, Petre Borilă și Ion Gheor
ghe Maurer.

Presa poloneză continuă de ase
menea să comenteze cuvîntarea 
de salut rostită de N. S. Hrușciov 
la cel de-al IlI-lea Congres.

Ziarul „Slowo Powszechen” re
levă importanța deosebită a cu
vîntării rostite de N. S. Hrușciov 
la București. In această cuvînia- 
re, subliniază ziarul, este reafir
mată justețea tezelor Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. cu privire 
la coexistența pașnică.

R. D. GERMANĂ

să

lucrărilor Congresului. In același 
număr ziarul publică un articol 
de fond consacrat cuvîntării de 
salut a tovarășului N. S. Hrușciov 
la Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn. Ziarul 
subliniază că in această cuvîntare 
s-au dat răspunsuri precise la pro
blemele ivite după torpilarea con
ferinței de la Paris și s-a arătat 
încă o dată caracterul realist și 
viabilitatea politicii de coexisten
ță pașnică.

„Berliner Zeitung" publică cu
vîntările de salut 
nitatea lagărului 
nezdruncinat".

In articolul de 
tență pașnică și 
subliniază că în cuvîntarea rosti
tă la București, N. S. Hrușciov, 
a proclamat încă o dată principiul 
coexistenței pașnice. Propagandei 
cursei înarmărilor, revanșismului, 
persecuțiilor, neliniștii, lagărul so
cialist îi opune ideia coexistenței 
pașnice care se bazează pe solida
ritatea tuturor popoarelor, tuturor 
oamenilor în lupta împotriva pri
mejdiei unui război atomic — 
scrie „Berliner Zeitung",

Zece ani

sub titlul: „U- 
socialist este de

fond „O 
sinceră”

coexis- 
ziartil

de la
din

(Agerpres).

R. A. U. sprijină propunerile sovietice 
în problema dezarmării

— Cuvîntarea președintelui Nasser —
rat că aceste propuneri netezesc 
calea spre realizarea unui acord 
deoarece ele cuprind elemente 
constructive.

Cerem încetarea experiențelor 
nucleare și lichidarea armelor a- 
tomice și nucleare".

„Propunerile sovietico prevăd 
încetarea experiențelor nucleare 
și lichidarea armei nucleare. Noi 
sprijinim aceste propuneri, a de
clarat președintele. Cerem lichi
darea bazelor militare agresive 
și a blocurilor militare. Cerem 
dezarmarea. Cerem crearea unei 
organizații permanente de con
trol asupra dezarmării. Toate a- 
cesfea, a subliniat NasseT. sînt 
cuprinse în propunerile sovietice 
și de aceea am declarat că spri
jinim aceste propuneri. Ele înles
nesc obținerea unei reglementări 
constructive și rezolvarea proble 
mei dezarmării 
me să triumfe 
lă“.

In cuvîntarea
damnat discriminarea rasială din 
Uniunea sud-africană și a decla
rat că R.A.U. a sprijinit și va 
sprijini prin toate mijloacele 
lupta justă a poporului algerian- 
și a tuturor popoarelor Africii 
pentru independență.

CAIRO 25 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 24 iunie, președintele R.A.U., 
Nasser, care s-a reîntors din că
lătoria făcută în Grecia și Iugo
slavia, a rostit o cuvîntare la un 
miting la Alexandria.

Referindu-se la noile propu
neri sovietice de dezarmare ge
nerală și totală. Nasser a ară
tat că aceste propuneri contri
buie la realizarea unui acord in
ternațional cu privire la dezar
marea generală și totală și le-a 
caracterizat drept constructive. 
„Noi am declarat întotdeauna 
că sprijinim propunerile de de
zarmare totală — a spus preșe
dintele Nasser. Sîntem împotri
va blocurilor militare și cerem 
lichidarea bazelor militare. Iată 
de ce, atunci cînd am luat cunoș
tință de propunerile sovietice cu 
privire la dezarmare, am decla-

BERLIN (Agerpres)
Ziarul „Neues Deutschland” pu

blică cuvîntarea de salut a lui 
Alfred Rubin, reprezentantul Par
tidului Comunist din Germania 
precum și cuvîntările altor repre
zentanți ai partidelor frățești sub 
titlul: „Forțele păcii cresc ne
contenit”.

„Neues Deutschland" publică da. 
rea de seamă despre desfășurarea

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

încheierea conferinței statelor independente 
ale Africii

ĂDDIS ABEBA 25 (Agerpres) 
In seara zilei de 24 iunie s-au 

încheiat lucrările celei de-a doua 
conferințe a statelor independen
te ale Africii. In cadrul ședinței

PHENIAN 25 
TASS anunță :

In legătură cu împlinirea 
25 iunie a 10 ani de la începerea 
războiului din Coreea, dezlănțuit 
de agresorii americani și lisîn- 
maniști, la 24 iunie a avut loc 
la Phenian un miting la care au 
participat 300.000 de persoane.

La miting au luat cuvîntul 
Ten Ir Len, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D 
Coreene și reprezentanți ai di
feritelor pături ale populației ca
re au cerut în cuvîntările lor ca

♦♦♦$

începerea războiului 
Coreea

trupele americane să fie retrase 
neîntîrziat din Coreea de sud

După miting a avut loc o de
monstrație. Participanții purtau 
pancarte pe care scria : „Ameri
cani, afară din Coreea!“, „Im
perialiștii americani trebuie să 
plece din Asia !“, „Trăiască uni
ficarea pașnică a Coreei I", „Tră
iască pacea!".

Mitinguri și demonstrații ale 
oamenilor muncii au avut loc și 
în numeroase alte orașe ale Co
reei de nord.

pentru ca în lu
pacea genera-

sa Nasser a con-

la

o 1

Cum apată „ajutorul" american 
pentru Coreea de sud

plenare de încheiere a conferin
ței au fost adoptate mai multe 
îezoîuți: în problemele menține
rii păcii și securității în lumea 
întreagă și în problemele Africii.

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

Guvernul iurc a depus jurâmîntul în Medjlis
ANKARA 25 (Agerpres). —

TASS anunță :
La 24 iunie, în Medjlisul turc 

a avut loc ceremonia în cadrul 
căreia membrii Comitetului de 
guvernămînt al unității naționale 
a Turciei au depus jurâmîntul

Noi cutremure în Chile
SANTIAGO 25 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, la 24 iunie seismografele 
din Chile au înregistrat încă două 
puternice cutremure în provincia 
Valdivia, oraș distrus complet in 
urma cutremurelor care au înce
put la 21 mai a.c. Puținele clă
diri care deși avariate mai rămă
seseră în picioare
Numărul victimelor nu se cunoaș
te încă.

Agenția France 
mează că în provincia Valdivia a
erupt un nou vulcan. In prezent 
în Chile sînt 10 vulcani în stare 
activă.

față de națiunea turcă Ședința 
festivă a fost deschisă de gene
ralul Gursel, care a rostit primul 
cuvintele jurămîntului. „Nu voi 
renunța la idealul de a crea, po
trivit noii constituții, o republică 
democrată și de a preda pute 
rea noului Medjlis", a spus el.

La ceremonie au participat 
îsmet Inonfi, președintele partî-i 
dului popular republican, repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
ambasadori ai unor state străine.

PHENIAN 25 (Agerpres)'.
După cum anunță agenția Chi

na Nouă, sub pretextul acordării 
de ajutor, imperialismul ameri
can jefuiește Coreea de sud. Ca 
urmare a „ajutorului american", 
economia Coreei de sud s-a trans
format într-o economie colonia
listă care servește interesele im
perialismului american. Așa zi
sul „ajutor" american a adus un 
mare prejudiciu producției agri
cole a Coreei de sud. Din sep
tembrie 1945 și pînă anul trecut 
S.U.A. au desfăcut în Coreea de 
sud aproximativ 4,5 milioane 
tone din surplusurile lor de măr
furi alimentare, ceea ce a dat 
o puternică lovitură producției 
agricole a Coreei de sud. In a- 
nul 1959 recolta de cereale în 
Coreea de sud a scăzut cu 37.500 
tone în comparație cu anul 1958, 
iar în comparație cu ultima pe
rioadă a dominației imperialis
mului japonez a scăzut cu 47 la 
sută.

Guvernul S.U.A. a încheiat cu 
guvernul marionetă al Coreei de 
sud „acordul coreeano-american 
de ajutor economic", precum și

alte tratate și acorduri tîlhărești, 
ceea ce i-a permis să acapareze 
cele mai înalte posturi de co
mandă în economia Coreei de 
sud. „Comitetul economic mixt 
coreeano-american" care se află 
sub controlul Americii, domină 
economia Coreei de sud și o 
transformă treptat pe baza unui 
plan bine determinat într-o co
lonie și o bază militară a S.U.A. 
O mare parte din „investițiile" 
imperialismului în Coreea de 
sud sînt folosite pentru construc
ția de șosele, porturi, centrale 
electrice și alte întreprinderi cu 
destinație strategică.

s-au năruit.

Presse infor-
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Intensificarea remilitarizării 
Germaniei occidentale

BONN 25 (Agerpres). TASS 
anunță:

La 24 iunie Bundestagul vest- 
german a aprobat cu majoritate 
de voturi o „completare" la le
gea cu privire la serviciul mili
tar. Această completare este în
dreptată spre intensificarea re
militarizării Germaniei occiden
tale. Deputății din partea PSDG 
au votat contra.

In timp ce înainte erau recru-

tați în Bundeswehr tineri în 
vîrstă de 20 de ani, astăzi „com
pletarea" adoptată de Bundestag 
dă guvernului de la Bonn „drep
tul" ca fără să decreteze în mod 
formal mobilizarea, să procedeze 
„în caz de necesitate" la înre
gistrarea persoanelor supuse ser
viciului militar, să efectueze e- 
xamenul medical și siă Includă 
în serviciul activ pe bărbații în 
vîrstă de la 18 la 60 de ani.

------O
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Vizita lui A.I. Mikoian 
în Norvegia

OSLO (Agerpres). — 
anunță :

La 24 iunie delegația
namentală sovietică în frunte cu 
Anastas Mikoian a vizitat In
stitutul central de cercetări ști
ințifice al industriei care este cel 
mai mare centru de cercetări 
științifice de acest gen din Nor
vegia.

Apoi delegația guvernamentală 
sovietică a făcut o excursie la 
cunoscuta trambulină pentru să
rituri cu schiurile de la Hol- 
menkollen și o plimbare în îm
prejurimile pitorești ale orașului 
Oslo.

In timpul plimbării A. 1. Mi
koian s-a întîlnit cu studențî 
norvegieni cu care a avut o con
vorbire animată.

PROGRAM DE RADIO
27 iunie

medicului, 18,05 Concert de mu
zică ușoară, 19,00 Din lirica u- 
niversală, 19,30 Almanah științi
fic, 21,15 Soliști de muzică popu
lară romînească care au concertat 
peste hotare, 22,00 Muzică de 
dans.

Radiojurnale și buletine 
știri 
7,0C: 11.00; 
19,00; 20,00; 
gramul II : 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
27

PETROȘANI 
BRIE : Prima 
SAH1A : Copiii 
TORESC: Abuz 
PETRILA: In căutarea comorii 
ANINOASA : 
VULCAN ; Sabie și zar; 
PENI : Războiul opiumului; U« 
RICANI: Vasili Suricov. j

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 9,05 „Mulțumim din ini
mă partidului" — emisiune de 
cîntece, 9,30 Tinerețea ne e dra
gă, 10,30 Muzică de estradă, 
11,03 Teatru la microfon: „Ora
șul fără istorie". Scenariu radio
fonic de Victor Bîrlădeanu, 13,05 
De la fluier la marile ansambluri. 
14,00 Concert popular, 15,20 Mu
zică populară din țări socialiste, 
16,00 Din viața muzicală a ora
șelor și regiunilor patriei: regiu
nile Hunedoara și Suceava, 17,30 
Vreau să știu, 17,50 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 18,40 Arii din opere ruse, 
19,05 Muzică ușoară, 20,45 Din 
comoara folclorului nostru, 21,15 
Muzică ușoară. PROGRAMUL II. 
14,30 „Puterea noastră-i de 
ne-nfrînt“ — emisiune de cînte
ce, 15,00 Muzică ușoară, 
Vorbește Moscova! 17,30 Sfatul

Programul I :
13,00; ’ "
22,00; 23,52.

14,00;

15,00;

16,00;

de 
5,00; 

17,00; 
Rro- 

18,00;

iunie
— 7 NO1EM- 
zi de pace; AL. 
minune; MUNC1- 

de încredere;
>

Coțofana hoață;
LU-

16,30


