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noffirîrilc Congresului 
cauză scumpă a întregului popor

Muncitorii, țăranii, intelectualii, 
întregul nostru popor muncitor 
și-a avut privirile ațintite spre 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
în care au văzut pe drept cu- 
vînt un eveniment de însemnăta
te istorică în viața partidului și 
în propria lor viață. Miile de 
scrisori și telegrame sosite din 
toate colțurile țării pe adresa 
Congresului, veștile care vin de 
pretutindeni — toate grăiesc des
pre interesul viu cu care mili
oanele și milioanele de oameni 
ai muncii au urmărit lucrările 
Congresului, despre puternicul 
entuziasm pe care l-au trezit în 
întreaga țară planurile mărețe 
adoptate de Congres în interesul 
propășirii patriei și făuririi unei 
vieți tot mai fericite pentru oa
menii muncii.

Cu ocazia bilanțului prilejuit 
de Congres, poporul nostru mun
citor a putut recapitula cu bu
curie și satisfacție marile succe
se obținute sub conducerea parti
dului. Oamenilor muncii le in
spiră o puternică încredere faptul 
că ceea ce în urmă cu 5 ani erau 
sarcini înscrise în documentele 
Congresului al II-lea al partidu
lui constituie astăzi realități ma
teriale concretizate în sutele de 
fabrici și uzine noi sau reechi- 
pate cu tehnica modernă, cen
trale electrice, sonde, mine, care 

„a-u sporit considerabil forța in
dustrială a țării. Pe ogoarele gos
podăriilor colective și întovără
șirilor, cuprinzînd cea mai mare 
parte a pămînturilor țării noas
tre, lucrează zeci de mii de trac
toare și mașini agricole. S-au ri
dicat nenumărate școli, așezămin
te culturale și sanitare. Poporul 
nostru, pe vremuri crunt jefuit 
și asuprit de exploatatorii din 
țară și de peste hotare, trăiește 
astăzi ca popor liber și stăpîn 
pe soarta sa, o viață nouă, socia
listă, bucurîndu-se de un tot mai 
înalt nivel de trai.

Rezultatul acestei vaste acti
vități constructive se întruchi
pează în măreața cucerire a po
porului, consfințită de Congres: 

i' faptul că în patria noastră a 
învins socialismul l

Congresul a confirmat juste
țea liniei generale a partidului, 
a analizat rodnica sa activitate, 
a dat o înaltă apreciere muncii 
perseverente și multilaterale des
fășurate de Comitetul Central 
pentru aplicarea sarcinilor tra
sate de Congresul al II-lea; a- 
doptînd sarcinile de viitor expu
se în Raportul Comitetului Cen
tral și în Directivele cu privire 
lă planul pe 6 ani și la schița 
programului economic pe 15 ani, 
el a deschis înaintea poporului 
minunatele perspective ale desă- 
vîrșirii construirii socialismului.

Din lucrările Congresului, oa
menii muncii au putut vedea încă 
odată înaltul spirit de răspunde
re, realismul, temeinicia cu care 
partidul își elaborează politica 
pornind de la studierea serioasă 
și atentă a stărilor de fapt. Acest 
spirit și-a găsit expresia în do
cumentele adoptate de Congres, 
și în primul rînd în Raportul de 
activitate al C.C. prezentat Con
gresului de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — document de o uria
șă însemnătate teoretică și prac
tică pentru viața partidului și a 
poporului nostru, caracterizat 
prin analiza științifică, marxist- 
leninistă a problemelor dezvol- (Continuare în pag. 2-3)

Plecarea unor delegații care au participat 
la al III-lea Congres al P. M. R.

în cursul zilei de marți au pă
răsit Capitala alte delegații ale 
partidelor comuniste și’ muncito
rești frățești, care au participat 
la lucrările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncito 
resc Romîn.

Dimineața au 
Jommi Taoufik, 
roului Politic al
lui Comunist Tunisian, delegatul 
Partidului Comunist Tunisian, și 
delegatul Partidului Comunist 
din Algeria

La plecare, pe aeroportul Bă 
neasa, oaspeții au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Drăghif.i, 
membru al Biroului Politic al 

plecat tovarășul 
membru al Bi- 
C.C. al Partidu-

tării sociaî-economice a țării, 
prin bogăția și profunzimea idei
lor, prin claritatea orientării și 
stabilirea chibzuită a sarcinilor, 
potrivit cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale. In politica sa 
realistă și eficientă, bazată pe a- 
plicarea creatoare a marxism- 
leninismului la condițiile concre
te ale țării noastre, în slujirea 
cu credință a intereselor poporu
lui — legea supremă a activită
ții sale — își au izvorul autori
tatea și prestigiul imens al 
partidului în țara noastră.

Congresul a prilejuit o minu
nată ilustrare a forței partidu
lui, a omogenității și unității de 
monolit a rîndurilor sale, a le
găturilor indisolubile dintre par
tid și popor, a rolului său condu
cător în toate domeniile vieții 
sociale. Milioanele de oameni ai 
muncii urmează cu dragoste și 
încredere încercata lor călăuză
— Partidul Muncitoresc Romîn. 
Așa cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la marele miting 
al oamenilor muncii: „Congre
sul a demonstrat cu o mare for
ță că în țara noastră partidul 
și poporul reprezintă un tot in
destructibil unit; în această u- 
nitate stă chezășia faptului că 
hotărîrile Congresului — acest 
grandios program de muncă și 
de luptă pentru progresul și 
prosperitatea țării noastre, pen
tru bunăstarea celor ce muncesc
— vor fi înfăptuite cu succes**.

C.C. al P.M.R., Alexa Augustin, 
Constantin Scarlat, Gheorghe 
Vasilichi, membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

★
Tot în cursul dimineții au pă

răsit Capitala delegațiile parti
dului Comunist din Belgia și 
Partidului Comunist din Grecia.

Din delegația Partidului Comu
nist din Belgia au făcut parte 
tovarășii Georges Glineur, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Belgia, prim-secretar 
al Federației de pa-*M din Char
leroi și Van Bor*' \ meni
bru al Comisiei '"an-

O trăsătură caracteristică pen
tru activitatea partidului nostru, 
reliefată de Congres, constă în 
aceea că el concentrează efortu
rile spre acea sarcină care re
prezintă veriga hotărîtoare în e- 
tapa respectivă, — în primul 
rînd problemele bazei materiale 
de care depinde întreaga dezvol
tare a societății. însemnătatea 
planului de 6 ani constă tocmai 
în aceea că îndeplinirea sa va 
asigura o nouă creștere a forțe
lor de producție și a productivi
tății muncii pe baza tehnicii îna
intate, iar nivelul acestora con
stituie factor determinant pen
tru victoria deplină a socialis
mului.

Hotărîrile adoptate de Congres 
permit poporului nostru să în
trevadă cu claritate ziua sa lu
minoasă de mîine. La capătul 
planului de 6 ani Romînia, a că
rei producție de oțel abia ajun
gea în 1938 la 280.000 tone, va 
produce 3.300.000 tone de oțel 
pe an; la nu mulți ani de cînd 
politicieni burghezi se jurau că 
se vor lăsa căleați de primul 
tractor romînesc, dacă industria 
noastră va fi în stare să-l pro
ducă, țara noastră va 
100.000 de tractoare. Numai spo
rul de putere instalată în 
trale electrice prevăzut pînă în 
1965 reprezintă de peste 3 ori 
mai mult decît întreaga putere 
instalată în toată perioada de e- 
xistență a regimului burghezo- 
moșieresc. De pe acum, noile 
blocuri de locuințe schimbă în
fățișarea orașelor, dar cît de 
mult se vor transforma ele prin 
construirea pînă în 1965 a 300.000 
apartamente, de peste 3 ori mai 
mult decît s-a realizat în 
ani precedenți!

Hotărîrile Congresului 
zintă un amplu program 
dicare a bunăstării materiale și 
culturale a celor ce muncesc

avea

cen-

cei 6

repre
de ri-
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însuflețiți de obiectivele mărețe ale planului de 6 ani

Minerii sporesc producția 
de cărbune cocsificabil 

ț’-* *"** —*"- ” -*  . * • • • •*•
♦ Documentele Congresului al IH-lea al j
* țese în muncă pe toți minerii Văii Jiului. Bazați pe succe- 
f sele obținute pînă acum minerii au pornit cu hotărîre la în-
• deplinirea și depășirea noilor sarcini trasate de partid. Rezul- * 
i talele obținute în ultimele zile de minerii care dau cărbune | 
« cocsificabil sînt grăitoare. Iată

partidului înisufle- t

ț

cîteva din acestea:

cărbune cocsificabil 
corespunzătoare. Din 
minei Lupeni s-a dat 
perioadă 1370 tone 
codsificabil peste sarci-

2.169 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan 

în 8 zile
In perioada 20—28 iunie mi

nerii de la Lupeni, Uricani și 
Vulcan au extras peste plan 2169 
tone de 
calitate 
batajele 
această 
cărbune 
nile zilnice. Cu aproape 400 tone 
de cărbune cocsificabil și-au 
trecut planul și minerii de la 
ricani, iar cei de la Vulcan 
peste 540 tone. Este demn de 
levat că sporul de producție 
obținut exclusiv pe seama creș
terii productivității muncii. La 
Lupeni, de pildă, în cele 8 zile, 
productivitatea medie pe mină a 
oscilat între 0,980-1,150 tone pe 
post, 
tone 
peste

de 
a-, 
în 
de

în- 
U- 
cu 
re- 
s-a

la Uricani în jurul a 1,275 
pe post, iar la Vulcan la 
o tonă pe post.

O metodă de muncă 
valoroasă

In cursul lunii iunie, colectivul 
sectorului III al minei Lupeni a 
extras peste plan mai bine de 
2310 tone cărbune cocsificabil 
din care peste 950 tone de căr
bune în ultimile 8 zile de muncă. 
Minerii din frontalele acestui 
sector și-au organizat mai bine 
munca, au avut asigurate condi
ții de aprovizionare satisfăcă
toare. La abatajul frontal unde 
muncește brigada condusă de 
Ghioancă Sabin s-a trecut la o 
formă mai bună de organizare 
a muncii. Dacă înainte vreme o 
echipă la tăiere în frontal lucra 
pe circa 4 m. de front, în ulti
mele zile brigada a trecut la 
lucrul pe echipe cu cîte 6 m. de 
front pentru fiecare. Rezultatul 
obținut după cîteva zile este mul
țumitor : abatajul produce cu 
40—60 tone de cărbune mai mult 
în fiecare zi, iar productivitatea 
muncii în brigadă a sporit la 
peste 6 tone de cărbune pentru 
fiecare post prestat, adică cu a- 
proape 0,500 tone pe post.

Spre noi succese
Pînă în prezent colectivul mi

nei Uricani deține locul de mină 
fruntașă pe bazin în creșterea 
productivității muncii. Randa
mentul mediu al muncii mineri
lor de aici depășește nivelul de 
1,180 tone pe post, întrecînd 

din

Co- 
par- 

Grozos,

trol al Partidului Comunist 
Belgia

Din delegația Partidului 
munist din Grecia au făcut 
te tovarășii Apostolos C 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Gre
cia și Kostas Kolianis, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist din Grecia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
rieasa, oaspeții: au fost conduși 
de tovarășii Ștefan Voitec, niem-, 
b'ru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Elena Lascu, 
life Murgulescu, Ana Toma, mem
bri ai C.C. al P.M.R., de activiști 
Ha nnrt.id ( A rrnrnrnci

J
chiar și angajamentul asumat în 
întrecere. Luna aceasta la Uri
cani s-a extras pentru fiecare 
post prestat pe mină în medie 
peste 1,280 tone pe post. In sec
torul II al minei s-a trecut la 
lucrul alternativ în camerele a- 
batajelor, se asigură tuturor bri
găzilor condiții de muncă opti
me. In prezent numărul brigă
zilor care extrag zilnic peste 6 
tone de cărbune pe post este din 
ce în ce mai mare. Printre a- 
eestea se numără brigăzile con
duse de Timofte Spiridon, Cîr- 
cîumaru Victor, Niculae Ioan și 
altele. Avîntul în munca mineri
lor de aici concretizat în cele 
peste 1150 tone de cărbune ex
trase peste planul lunar la zi, 
dovedește că minerii de la Uri
cani, împreună cu toți ceilalți 
mineri din Valea Jiului, au pășit 
cu hotărîre pe calea îndeplinirii 
înainte de termen a sarcinilor 
ce Ie revin din planul pe acest 
an, primul an al șesenalului.

Te salutăm șesenalul nostru! 
î In zilele de odihnă, oamenii 
? își folosesc timpul lor liber în
> diferite feluri. Și, pentru că du-
> pă cum spune zicala „ziua bu- 
; nă se cunoaște de dimineață",
> ortacii lui Bartha Dionisie, buni
> pronosticări ai timpului proba- 
! bil, s-au hotărît să facă o plim- 
j bare în familie (că așa se so-
> cotește brigada — o familie) la 
i aer curat. De pe vîrful Roșia se
> vede bine Lupeniul și împreju-
> rimile lui. Pîcla norului de praf
> a rămas undeva 
ț jos. Minerii res- 
J pir au cu nesaț ae- • -.jbtA&'t't.
> rul proaspăt im- 1=^^=^=
> bălsămat cu mi- 
; rosul florilor și al 
’ ierbii înalte, necosite. Tolăniți
> pe pături ortacii lui Bartha își 
! goleau sacul cu amintiri și glu- 
; me. Așa sînt ei, mereu veseli. 
i neosteniți.
! ...Tovarășul Bartha și-a scos 
l din buzunarul hainei ziarul îm- 

păturat cu grijă, și-a început să
> citească. A citit mult și oamenii 
! l-au ascultat atenți. Raportul
> prezentat de tovarășul Gh. Ghe-
> orghiu-Dej la cel de-al III-lea 
[ Congres al P.M.R. vorbește doar 
J și despre ei, minerii. Au citit și 
j recitit fiecare frază care se re-
> ferea la ei pentru că amplul și 
j importantul document de partid
> este o carte minunată, înțeleap- 
i tă. 
ț Raportul a pus stăpînire pe ei, 
? i-a emoționat. Inima li s-a utn-
> plut de mândrie și bucurie. Spre 
ț ce viitor minunat pășește po- 
. porul nostru condus de înțelep- 
- tul partid al comuniștilor l 
ț — Noi am muncit mult și cu
> Nvnă pînă acum și totuși astăzi 
i nu ne simțim obosiți — le-a 
I spus comunistul Bartha Dioni- 
? sie. Ba mai mult simțim cum 
Ș clocotește în noi puterea. Vom 
C munci din toată inima, din plin 
? Cum poți rămîne nepăsător
> cum poți sta la o parte cînd ra- 
i portul te face să cînți de bucu- 
( rie și mîinile îți tlnjehesc dună 
? muncă.
> Eu. ca un simplu miner, șef
> al brigăzii noastre țin să salut
> șesenalul nostru. Vei fi nu nu-

Joi
30 iunie

1960

au economisit e 
combustibil con-

Economii 
de combustibil 

convențional
O importantă rezervă în lupta, 

pentru economii a colectivului! 
Depoului G. F. R. Petroșani o’ 
constituie reducerea consumului 
de combustibil convențional prin’ 
folosirea la maximum a forței 
vii a locomotivelor și etanșarea 
perfectă a circuitelor de abur. 
In perioada 1—20 iunie ferovia-. 
rii. depoului 
cantitate de
vențional cu care se pot re
morca 57 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani — Simeria și 
înapoi. i

La obținerea acestei impor
tante economii a adus o însem
nată contribuție echipa de pe 
locomotiva 150.1092 compusă din 
mecanicii Dascălu loan și Cătu-j 
țolu Ioan, care a economisit 14 
tone combustibil convențional. 
Echipa locomotivei 150.1004 for
mată din mecanicii iMarcu Au
rel și Gostiah Ladlslau a econo
misit 11 tone combustibil con
vențional. Mecanicii Groza Ro
mulus și Revitea Petru împreună 
cu fochiștii Baldovin Constantin 
și Rădescu Victor, care împreună 
muncesc- pe locomotiva 150.1006, 
au economisit în această perioa
dă 9 tone combustibil convențio
nal. S-a mai remarcat de aseme
nea prin economiile obținute e. 
chipa locomotivei 150.1112.

mai îndeplinit și depășit. Noi < 
vom face totul ca să fie așa' ?

A doua zi conducerea sectoru- > 
lui și organizația de partid au ș 
aflat noul angajament al brigă- l 
zii conduse de Bartha. „La lu- > 
cr'area de săpare a puțului nr. s 
21, lucrare importantă pentru < 
deschiderea unor noi locuri de ? 
muncă și deci pentru sporirea s 
producției de cărbune cocsijica- < 
bil — ne vom 
lunare de plan

depăși sarcinile > 
cu 50 la sută" — > 
glăsuia angaja- J 
meniul. <

De la vorbă pi- < 
nă la fapte nu el 
nici o deosebire S 
la minerii din < 

brigada condusă de Bartha. Pînă l 
In 28 iunie la puțul pe care ei 5 
il adtncesc, au fost supați peste s 
plan 125 m.c. iar față de anga- < 
jamentul de-a executa 60 m.c. de i 
betonări s-au executat 240 m.c. $ 
A rămas in urmă și planul șl an- < 
gajamentul.

Cum să nu muncească cu rlv- > 
nă minerii din brigada condusă < 
de Bartha Dionisie cînd ei nu-și ? 
amintesc din ce lună răsplata > 
pe o zi de muncă n-a coborît s 
sub 150 lei. Szekely Iosif, Ma- < 
darasz Lazăr, Nistor Ioan, Bart- > 
ha Koloman, Nemeș Andrei, Ko- î 
vacs Iosif și-au durat cu aju- < 
torul statului case noi (lucru > 
pe care nu a putut să-l facă in S 
anii burghezo-moșierimii tatăl < 
minerului Bartha — pensionarul ? 
Bartha Eugen — deși a început 5 
să lucreze in mină din anul < 
1918. El și-a construit casă tot ? 
în anii puterii populare). )

Te salut șesenalul nostru I —' S 
îl aud din nou pe tovarășul < 
Bartha. Ești emoționat, minării ț 
și bucuros, nu simți oboseala Și s 
observi că mîinite îți tînjesc du- ? 
pă muncă pentru că munca ți-e > 
prețuită și ridicată la rang de s 
onoare, tovarășe Bartha, pentru < 

te glndești. la viitorul fericit 5 
al celor doi copii pe care-i ai — ? 
Dionisie și Agneta — pentru că 5 
porțile spre viitorul lor lumi < 
nos sînt larg deschise de parti- ? 
dul comuniștilor. >

C. MORARU ț



La încheierea anului de învățămînt — 
rezultate îmbucurătoare

In sesiunea sa din 28 iunie 
ax.. Sfatul popular raional Pe
troșani, analizlnd rezultatele ob- 
țîaiutas în anul școlar 1959—1960, 
a constatat cu satisfacție că și 
în acest an s-au înregistrat pro
grese evidente în procesul de în- 
vățâmlnt.

Grija acordată de către partid 
și guvern pregătirii viitoarelor 
generații de constructori al socia
lismului prin învățămîntul de 
stat, concretizată în crearea unei 
baze materiale corespunzătoare, 
în pregătirea temeinică a cadre
lor didactice, în îmbunătățirea 
substanțială a retribuției lor, în 
marile posibilități create tinere
tului din producție pentru a-și 
completa studiile medii și supe
rioare, face ca învățămîntul de 
stat din țara noastră să înregis
treze an de an progrese însem
nata

Hotărîrile Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn — măreț program de dez
voltare a întregii activități din 
țara noastră — cuprind măsuri 
însemnate pentru ridicarea învă- 
țămîntului pe o treaptă superioa
ră. In fața profesorilor din în- 
vățămîntul mediu și elementar 
stă sarcina de cinste de a creș
te o generație de oameni bine

La srirșitul fiecărui an școlar, publicul din Petroșani parti
cipă cu drag la spectacolele prezentate de absolvenții Școlii 
populare de a-rtă din localitate. Dovedind o temeinică pregătire 
absolvenții oferă în aceste spectacole momente de desfătare prin 
interpretarea unor melodii la diferite instrumente. IN CLIȘEU: 
Formația de mandoline, chitare și acordeoane a Școlii populare 
de artă din Petroșani.
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de dumi- 
sutelor de 
strada se

A fost o adevărată sărbătoare
In dimineața aceea 

nică larma voioasă a 
copii ce impînziseră
împletea cu ciripitul cristalin al 
păsărelelor ce zburau prin sal- 
cîmii în care ciorchinii albi ai 
florilor abia se împliniseră.

Era o atmosferă de sărbătoa
re in întreaga fire. Sărbătoarea 
radia și in obrajii îmbujorați, 
plini de sănătate ai copiilor, și 
pe fețele pline de mulțumire ale 
părinților ce-și însoțeau copiii 
spre clubul minier unde urma să 
aibă loc serbarea de sfîrșit de 
an școlar.

Gălăgia din sala mare ticsită 
de spectatori se potoli cînd fal- 
durile grele ale cortinei se tra- 
seră în lături dezvăluind în sce
na cu un decor primăvăratec co
rul de pionieri al Școlii de 1 
ani. Din piepturile lor porni să 
se înalțe un cîntec care așa cum 
umplu sala cu plăcut-ai melodie 
umplu și inimile spectatori
lor de o nedescrisă bucurie.

Apoi Nandi Aszatos — pionie
rul despre care toți elevii știau 
că-i fruntașul clasei a VI-a A — 
anunță punctul următor la care 
spectatorii aveau să-i asculte re
citind pe Valentin Stan și Nina 
David versuri despre viața se
nină a copiilor din patria noas
tră. 

a»

pregătiți, capabili să ducă la bun 
sfîrșit noile sarcini puse de par
tid pentru construirea socialis
mului în țara noastră.

Dezvoltarea continuă în viitor 
a procesului de învățămînt are 
ca bază realizările și succesele 
obținute pînă acum.

In anul școlar care s-a înche
iat, școlile din raionul nostru au 
fost înzestrate din timp cu cele 
necesare pentru o bună desfășu
rare a învățămîntului. In acest 
sens, de la începutul anului șco
lar și pînă în prezent școlile ra
ionului au fost înzestrate cu 480 
noi bănci școlare precum și alte 
materiale didactice în valoare de 
200.000 lei. Școlile de 7 ani din 
Paroșeni, Aninoasa, Cimpa, Pe
troșani și Școala de 4 ani din 
Surduc au primit în acest an ma
teriale didactice noi care să 
asigure o pregătire temeinică a 
elevilor. Pentru anul școlar vii
tor se vor procura încă 1000 
bănci școlare, se va investi pen
tru construcția de școli și noi săli 
de clasă suma de 2.700.000 
lei. Se vor construi o școală cu 
16 săli de clasă la Urieani, 16 
noi săli de clase la Lonea și A- 
ninoasa. In cifrele preliminare 
pentru noile construcții școlare, 
în anul 1961 se va construi un
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Dansul maghiar sau dansul 8 
cu eșarfe ce au completat pro- 8 
gramul de sfîrșit de an au pri- 8 
mit de asemenea aplauze. 8

O fetiță cu ochi de mură, cu 8 
funde de marchizet roz ce-i 8 
stringeau pletele bogate ieși în 8 
fața cortinei sub lumina aurie a 8 
reflectoarelor. Ochii tuturor e- 8 
rau ațintiți spre ea, Cu o clari- 8 
tate deosebită în vocea-i de co- 8 
pil, fetița mulțumea partidului 8 
pentru seninătatea zilelor pe 8 
care le trăiește:

„Iți mulțumesc nespus partid 8 
iubit 8 
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dină 8
Din care toate umbrele-au 8 

fugit". 8
Revelația programului au fost 8 

însă cele două piese dintre care o 
cea intitulată „Primăvara" a ® 
stîrnit aplauze puternice. Apoio 
pe scenă s-au perindat zeci de ° 
copii executînd dansul florilor, ® 
al piticilor, al greerilor... °

Pe frumosul decor de primă- ° 

8

Pentru copilăria mea senină 
Plină de farmec,

8
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vară, dansurile copiilor executa ° 
4^ rrenh'n ci ttirriir/infn filaturite cu grație și siguranță, alătu'i 
de celelalte numere din program, 
au făcut ca serbarea de sfîrșit 
de an școlar din Aninoasa să fie S 
o adevărată sărbătoare.

LICIU LUCIA 8 o oooooooo-oo-oaoooMocooosooaoooooooaoooopc

nou local de școală cu 8 săli de 
clase la Bărbăteni, 8 săli la Vul
can, 4 la Cimpa și o grădiniță 
la Petroșani.

In anul școlar care s-a în
cheiat numărul elevilor a crescut 
considerabil fiind cuprinși 6.677 
elevi la clasele I—IV ; 2.838 la 
clasele V—VII și 655 la clasele 
VIII—XI. La învățămîntul seral 
au fost cuprinși în acest an șco
lar 512 elevi, iar în prezent se 
pregătesc pentru a intra în cla
sa a VlII-a încă 210 elevi.

Potrivit indicațiilor date de 
partid și guvern privind legarea 
cît mai temeinică a învățămîn
tului de problemele practice, în 
anul școlar încheiat s-a dat o 
atenție deosebită politehmizării 
învățămîntului. In acest sens au 
fost create pe lîngâ școlile din 
raion ateliere bine înzestrate, în 
care, sub îndrumarea unor maiș
tri^ competenți, elevii își desfă
șoară activitatea in orele de po- 
litehnizare.

Preocuparea deosebită a ca
drelor didactice de a asigura 
lecții la un nivel ridicat, de a 
urmări îndeaproape pregătirea 
fiecărui elev a făcut ca în acest 
an școlar nivelul calitativ al pre
gătirii elevilor să fie superior 
celui din anii precedenți.

Condițiile materiale optime și 
murtca profesorilor au făcut po
sibil ca bilanțul proinovaților din 
acest an pe întreg raionul să fie 
mai bun decît cel de anul tre
cut. De pildă, la clasele V—VII 
procentul promovațiior a fost a- 
nul trecut de 78 la sută, în timp 
ce anul acesta este de 83 la su
tă. La clasele I—IV, anul 
acesta s-a înregistrat un pro
cent de 91 la sută pro
movați iar la cursurile serale 
(clasele V—VII) procentajul pro- 
movaților este de 100 la sută 
Aceste cifre oglindesc succesele 
obținute în anul școlar care s-a 
încheiat, constituind în același 
timp și o bază pentru activita
tea viitoare, pentru ridicarea la 
un nivel superior a învățămîntu- ; 
lui de stat.

HOTĂRÎRILE CONGRESULUI
CAUZĂ SCUMPĂ A ÎNTREGULUI POPOR

(Urmare din pag. l-a)

Va crește salariul real, vor spori 
veniturile bănești ale populației; 
cheltuielile social-cuturale ale 
statului vor ajunge în 1965 la 
aproape 20 miliarde lei, se va 
mări consumul de produse ali
mentare și industriale. In ace
lași timp, încheierea generaliză
rii învățămîntului de 7 ani și 
trecerea treptată la învățămîntul 
general de 8 ani va constitui tiu 
moment important al revoluției 
culturale.

Planul de 6 ani reprezintă pri
ma etapă a programului de per
spectivă, prin a cărui înfăptuire 
tara noastră va deveni în urmă
torii 10—15 ani o țară indus
trială dezvoltată, cu o agricul
tură multilaterală și de înaltă 
productivitate, în care producția 
și consumul calculate pe locuitor 
vor ajunge la nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere- 
economic, iar întregul popor se 
va bucura de dondiții de viață 
demne de epoca socialismului 
victorios.

Obiectivul central spre care 
trebuie concentrate forțele parti
dului, ale fiecărei organizații de 
partid, ale întregului popor este 
înfăptuirea prevederilor multila
terale ale planului de 6 ani. 
Chezășia înfăptuirii lor constă 
în întărirea continuă a partidu
lui și a rolului său conducător. 
In această privință, Congresul a 
trasat sarcini concrete în dome
niul creșterii rîndurilor partidu
lui, înfăptuirii consecvente a 
principiilor și normelor leninis

învățătorilor — de Ziua lor
„Este cu adevărat o misiune frumoasă și înaltă care cinstește 

și înobilează pe acela căruia îi este încredințată. Este o mare 
satisfacție morală și o mare fericire să dai societății, țării tale 
elemente valoroase, culte, luminate, capabile de fapte de ispravă" 
— spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej vorbind despre 
menirea învățătorului, lată înalta prețuire pe care o acordă parti
dul și guvernul cadrelor didactice din țara noastră.

Construirea socialismului necesită cadre cu o pregătire superi
oară și multilaterală, capabile să îndeplinească în mod conștiincios 
sarcinile din ce în ce mai complexe care se pun. învățătorului, 
primul îndrumător al copilului, căruia îi imprimă trăsături de ca
racter noi, socialiste, îi revine o sarcină nobilă și de mare răs
pundere. Acum, cînd întreaga țară a primit cu entuziasm și bu
curie Directivele Congresului partidului privind planul de dezvolta
re a economiei naționale în următorii 6 ani și schița programului 
de perspectivă, și cadrele didact ice văd în acest măreț program, 
drumul pe care trebuie să-l urmeze, sarcinile deosebite ce le revin. 
Dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, sporirea numărului 
de elevi și a școlilor, generalizarea învățămîntului la 8 ani șî 
trecerea învățămîntului mediu la 12 ani, precum și celelalte mă
suri preconizate de Congres privind dezvoltarea învățămîntului 
din țara noastră, pun în fața, cadrelor didactice îndatoriri multi
ple la care trebuie răspuns cu multă însuflețire.

„Ziua învățătorului" pe care o sărbătorim azi constituie un 
moment pentru trecerea în revistă a succeselor obținute pînă a- 
cum și începutul unei etape noi în activitatea cadrelor didactice. 
In anul școlar care s-a încheiat, cadre didactice ca Pirîianu SI- 
m i on, Kelemen Șaira, Moruș Ilie, Păunescu Dumitru, Dijmănescu 
Dumitru, Man Florica, Bende Ștefan, Tetileanu Emil, Stoica-n Pe
tru, Bădău Victor, Barabaș Nicolae și multe altele au obținut re
zultate bune în activitatea lor. Urmîndu-le exemplul, toate ca
drele didactice din raion au datoria de a depune eforturi susți
nute pentru a ridica învățămînt ul din raionul nostru pe o treap
tă mai înaltă.

Cu prilejul „Zilei Învățătorului" Comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional felicită toate cadrele didactice di» raion, urtn- 
du-le noi succese în activitatea lor.

PENTRU CLASELE FRUNTAȘE...
Zilele trecute a avut loc la 

Lupeni festivitatea consacrată a- 
niversării înființării școlii profe
sionale din localitate unde un 
mare număr de tineri învață 
pentru a deveni muncitori califi
cați. Cu prilejul acestei festivi
tăți, mai multor clase cu activi
tate bună la învățătură și prac
tică li s-au înmînat drapele de 
clase fruntașe. La învățătură, 
drapelul a revenit clasei a Il-a 

te, întăririi disciplinei și unității 
partidului, îmbunătățirii muncii 
politice și de mobilizare a ma
selor, potrivit cerințelor noii e- 
tape de dezvoltare a societății 
noastre.

Congresul a subliniat necesi
tatea ca organele și organizațiile 
de partid să intensifice și să ri
dice la un nivel tot mai înalt 

munca politico-ideologică, să în
făptuiască cu perseverență prin
cipiul conducerii de către partid 
a activității ideologice și cultu
rale. astfel ca această activitate 
să fie pătrunsă de partinitate și 
intransigență față de ideologia 
burgheză, pentru triumful deplin 
al ideologiei socialiste.

Congresul a trasat ca sarcină 
tuturor organelor de stat, insti
tuțiilor centrale, organelor lo
cale ale puterii de stat, să-și în
tărească legătura cu viața, să 
perfecționeze metodele de condu
cere a economiei, să atragă în 
forme multiple mase tot mai 
largi’ de oameni ai muncii la re
zolvarea treburilor obștești, asi- 
gurînd întărirea neîncetată a o- 
rînduirii noastre de stat, dezvol
tarea continuă a democrației so
cialiste. Congresul a accentuat 
rolul tot mai important al orga
nizațiilor obștești’ în viața so
cială a tării, subliniind necesita
tea ca ele să folosească din plin 
atribuțiile largi și posibilitățile 
sporite de care dispun pentru 
mobilizarea tuturor energiilor 
constructive ale poporului la în
deplinirea sarcinilor desăvîrșirii 
construe*- ’"'' - - xlaliste.

In F activitate al 

A, iar la activitate practică, 
drapelul de clasă fruntașă a fost 
cucerit de elevii clasei a I-a E. 
Pentru activitate patriotică și 
culturaî-sportivă drapelele au re< 
venit elevilor din clasele a I-r 
F și respectiv a IlI-a F. Aces' 
stimulente au constituit un noL 
imbold în activitatea elevilor de 
a obține în viitor rezultate și 
mai bune.

D. ZAMFIR 
corespondent

C.C. al P.M.R., prezentat de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, este 
caracterizată limpede linia poli
tică promovată în domeniul po
liticii externe de partidul nostru, 
ca parte integrantă a mișcării 
comuniste mondiale și forță acti
vă în lupta pentru apărarea pă
cii. La temelia acestei politici 
stau prietenia și alianța indes
tructibilă cu Uniunea Sovietică 
și cu popoarele celorlalte țări 
socialiste. întărirea continuă a 
unității lagărului socialist, con
solidarea mișcării comuniste 
mondiale sub steagul internațio
nalismului proletar, solidaritatea 
cu lupta clasei muncitoare și a 
torțelor progresiste de pretutin
deni, apărarea păcii în lume. A- 
veastă politică corespunde inte
reselor fundamentale ale poporu
lui romîn, ale forțelor progresu
lui social și păcii de pretutindeni.

Oamenii muncii sprijină cu în
flăcărare lupta perseverentă du
să de R. P. Romînă alături de 
celelalte țări socialiste pentru 
micșorarea încordării internațio
nale, demascarea și zădărnicirea 
oricăror uneltiri ale cercurilor 
imperialiste agresive, pentru u- 
nirea forțelor mondiale ale păcit 
și promovarea principiilor leni
niste ale coexistenței pașnice, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru stator
nicirea păcii trainice.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a avut un larg răsunet și peste 
hotarele țării. Oamenii muncii 
din țara noastră s-au bucurat 
din adîncul inimii de prezența 
la Congresul partidului a repre-



Cercurile de economie concretă 
in sprijinul producției

A UD1ENȚELE DEPUTA TEL UI
In anul de învățămînt de par

tid care s-a încheiat recent, la 
mina Aninoasa au funcționat pe 
lingă alte cercuri și cursuri și 
două cercuri de economie con
cretă. In cercul de economie con
cretă ai cărui propagandiști au 
fost tovarășii ingineri Cocotă 
Dan și Dumitraș loan, au fost 
încadrați 50 de mineri și tehni
cieni dim sectoarele direct pro
ductive, precum și din sectarul 
V investiții. Cercul al doilea, a- 
vînd propagandiști pe inginerul 
Jurca Zeno și tehnicianul Bulea 
Teodor a cuprins 25 de tovarăși 
din sectoarele auxiliare.

In cadrul cercurilor s-au dez
bătut lecții și referate legate de 
activitatea de producție a minei 
Aninoasa, punindu-se un accent 
deosebit pe acele sarcini de care 
depinde extragerea de cărbune 
mai bun și mai ieftin.

Printre temele studiate se nu
mără „Folosirea rațională a ae
rului comprimat — sursă impor
tantă de economii" prezentat de 
tovarășul inginer Dumitraș loan, 
„Posibilitatea reducerii prețului 
de cost la mina Aninoasa" expus 
de tovarășul inginer Jurca Zend 
și altele. In jurul acestor teme 
s-au purtat discuții vii în ca
drul cărora s-au făcut propuneri 
valoroase a căror aplicare a adus 

’bunătățiri serioase procesului 
..e producție. Spre exemplu, în 
urma referatului „Posibilități de 
reducere a prețului de cost la 
mina Aninoasa" tovarășul Fe- 
renczi Francisc și Marinca loan 
au propus în cadrul discuțiilor ca 
pentru urmărirea cit mai judi
cioasă a economiilor la capito
lul materiale, pe lingă fișe limi
tă, la materialele de bază ca lemn 
și explosiv, să se introducă fișe 
limită valorice pe sectoare și pen
tru alte materiale. Cursanții 
Dunca Petru, Neâgu Emil. Biha- 
vetz Adalbert, Marinca loan, B6- 
jte Adlabert și Cosrna Ioan de la 
cercul nr. 1, precum și tovarășii 
Bodor Emerit:, Bara Ioan, Pop 
Pavel și alții de la cercul hr. 2 
au făcut propuneri prin care au 
or'-ibuit la îmbunătățirea pro- 

ui de producție, la realiza
re economii de materiale și 

rgie.
olectivul minei Aninoasa a 
mdit în acest an succese fru- 
se în muncă. Dacă în anul 
it, mina a plătit aproape 
i.OOO lei penalizări din cauza

itanților celor 50 de partide 
auniste și muncitorești, de 
.Ițele aprecieri cuprinse în cu- 
ntările lor de salut, în care se 
ăta că importantele succese ob- 
fute de poporul nostru se da- 
resc hărniciei și sîrguinței po- 

orului romîn, activității parti- 
ului, conducerii clarvăzătoare și 
ricepute a Comitetului Central 

al partidului nostru, în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Pe 
drept cuvînt fiecare om al mun
cii consideră aceste aprecieri ca 
un îndemn de a munci mai bine, 
de a obține noi succese în con
strucția socialistă.

Așa cum se arată în Comuni
catul publicat în ziarul de ieri 
reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste, aflați la Congresul 
partidului nostru, au hotărît să 
folosească prezența lor la Bucu
rești pentru a avea un schimb 
de păreri asupra problemelor 
actuale ale situației internațio
nale și a concluziilor care decurg 
din aceasta. Pentru întreaga 
mișcare comunistă și muncito
rească mondială are o imensă 
însemnătate concluzia consfătui
rii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste care au constatat 
în unanimitate că mersul eveni
mentelor internaționale și al dez
voltării țărilor sistemului mon
dial socialist confirmă întocmai 
justețea tezelor marxist-leniniste, 
ca și a orientării date luptei par
tidelor revoluționare de Declara
ția Consfătuirii de la Moscova 
din noiembrie 1957 și de Mani
festul Păcii, care reprezintă Car- 
a mișcării comuniste și munci- 
rești mondiale, programul ei 
: luptă pentru pace, democra- 
! și socialism. Anii ce au tre- 

slâbei calități a cărbunelui, nu
mai în primele 4 luni din acest 
an ea a obținut 700.000 lei bo
nificații. Acest lucru dovedește 
că la mina Aninoasa s-a făcut un 
mare salt înainte in domeniul ca
lității cărbunelui. Bineînțeles că 
acest lucru se datorește și fap
tului că propunerile din cercurile 
de economie concretă de a se în
ființa brigăzi de calitate, de a 
efectua zilnic pînă la 30 de cîai- 
tăriri a cenușei au fost aplicate 
în practică.

Raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cel de-al IlI-lea Congres al par
tidului oglindește mărețele pers
pective de dezvoltare a industriei 
carbonifere și în special a .bazi
nului nostru carbonifer în ur
mătorii șase ani. In această pe
rioadă va cunoaște o largă dez
voltare și mina Aninoasa. In a- 
nul 1965 mina Aninoasa va ex- 
targe cu circa 100.000 tone de 
cărbune mai mult decît în I960, 
productivitatea muncii va șpori 
cu cel puțin 300 kg. de cărbune 
pe post, iar prin armarea cu be
ton și fier se va reduce consu
mul de lemn la 35 m.c. pe 1000 
de tone de cărbune extras

In îndeplinirea acestor sarcini, 
un rol important le revine și cer-- 
curilor de economie concretă. 
Studiind temeinic problemele con
crete ale producției în lumina sar
cinilor elaborate de partid, ve
nind cu propuneri în această di
recție, cercurile de eocnomie con
cretă își vor aduce contribuția 
la succesele de viitor ale minei.

D. CR1ȘAN

cut de la adoptarea Declarației 
de la Moscova au adus noi și noi 
dovezi, bazate pe forța de ne
zdruncinat a faptelor, care arată 
că în zilele noastre sînt mai ac
tuale decît oricînd toate conclu
ziile Declarației cu privire la co
existența pașnică, la posibilita
tea preîntîmpinării războiului, la 
necesitatea de a ține mereu trea
ză vigilența popoarelor față de 
pericolul de război legat de exis
tența imperialismului. Reprezen
tanții partidelor frățești au evi
dențiat justețea concluziei cu
prinsă în Declarație cu privire 
la formele și căile de trecere de 
la capitalism la socialism. Ei 
și-au exprimat profunda satis- 
facție față de succesele uriașe 
ale țărilor lagărului socialist 
strîns unit, care exercită o influ
ență determinantă asupra între
gii dezvoltări a omenirii, însufle
țind lupta forțelor păcii, demo
crației și socialismului de pretu
tindeni.

„Marea însemnătate Internațio
nală a succeselor popoarelor din 
țările socialiste — a declarat 
tovarășul N. S. Hrușciov în cu- 
vîntarea de salut rostită de la 
tribuna Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. — constă tocmai în fap
tul că, întărind prin munca lor 
cauza socialismului, ele îl înalță 
în ochii tuturor popoarelor, însu
flețesc pe oamenii muncii din ță- 
rile capitaliste la lupta pentru 
interesele lor vitale fundamen
tale, pentru o viață liberă și fe
ricită. Vorbind plastic, putem 
spune că succesele țărilor socia 
liste sînt o rachetă cu multe 
trepte care va plasa negreșit po
poarele întregii lunii pe orbita 
comunismului". însăși vi ța con
firmă justețea liniei politic, a 
partidelor frățești care se eă-

Cînd locul viran, își schimbă 
înfățișarea în parc, cînd pe lo
cul șantierelor apar blocuri în
cadrate în ronduri de flori și spa
ții verzi, iar cartierele și cătu
nele sînt gătite in zilele obișnuite 
ca pentru sărbătoare, cînd vezi 
stoluri de oameni trebăluind la o 
acțiune de folos obștesc, înțelegi 
că în tot ce se face a pus sufletul 
și mîna lui de gospodar destoi
nic, deputatul. Nu sînt probleme 
cetățenești care să nu-1 intere
seze pe deputat 1

Tovarășul Antal Alexandru este 
unul din zecile de mii de depu- 
tați ai sfaturilor populare. El 
este deputatul circumscripției nr. 
23 din orașul Vulcan. Ori unde 
ar fi, acasă, pe stradă, la mină, 
tovarășul Antal acordă cu dragă

?, a Congresul al IlI-lea al par- > 
s tidului și-a încheiat recent lu- ) 
< crările. In zilele cît a durat j 
> Congresul muncitoarele de la j 

1' Atelierul central de reparații j 
electrice din Vulcan, alături > 
de toți oamenii muncii din pa- S 
tria noastră au urmărit cu im- 5 

I' teres bilanțul marilor realizări ? 
obținute de poporul nostru sub > 
conducerea partidului în opera > 
de construire a socialismului, < 
bilanț făcut de Congresul par- 5 
tidului. ?

IN CLIȘEU: Un grup de e 
membre de partid de la > 
A.C.R.E.V. — Corobea Alice, S 
Pașca Doina, Diaconu Silvia < 
și Laza Domnica — urmărind ? 
în ziar relatările despre Con- 
greșul al IlI-lea al partidului. <

lăuzesc după tezele Declarației 
de la Moscova, caracterul just 
și clarvăzător al politicii duse de 
Uniunea Sovietică și de celelalte 
state socialiste în problemele re
lațiilor internaționale.

Intîlnirea reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste a prilejuit o 
puternică manifestare a unității 
și coeziunii de nezdruncinat a 
mișcării comuniste internațio
nale. Alături de celelalte partide 
frățești, partidul nostru, așa cum 
a arătat desfășurarea Congresu
lui al IlI-lea al P.M.R., vede în 
fidelitatea neabătută față de 

ideile marxism-leninismului, în 
înfăptuirea consecventă a princi
piilor leniniste ale internaționa
lismului proletar, în întărirea 
continuă a unității și coeziunii 
lagărului socialist, condiția hotă- 
rîtoare și fundamentală pentru 
triumful cauzei socialismului șî 
păcii.

Congresul partidului nostru a 
înarmat pe oamenii muncii cu 
un program măreț de luptă șt 
de muncă, a cărui înfăptuire con
stituie cauza scumpă a întregu
lui popor muncitor. Exprimînd 
încrederea fierbinte a partidului 
în forța creatoare a maselor mun
citoare de la orașe și sate, Con
gresul a adresat întregului po
por chemarea înflăcărată de a 
oorni cu elan patriotic și puteri 
înzecite la înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid. Strîns unit 
sub gloriosul steag al încercatu
lui nostru partid, călăuzit de în
vățătura atotbiruitoare a mar
xism-leninismului, poporul romîn 
va asigura .victoria deplină a so
cialismului în tara noastră.
(Articol de fond din „Scînteia") 

inimă „audiențe". De fapt „bi
roul" deputatului este pretutin
deni, în mijlocul oamenilor, iar 
preocupările, lui sînt atît de nu
meroase încît ar fi greu de enu
merat.

împreună cu deputatul lor, ce
tățenii din circumscripția 23 au 
creat zone verzi în jurul blocu-

Pe teme gospodărește

rilor, și-au asumat sarcini pre
cise privind curățenia. Dar au 
mai rămas multe probleme nere
zolvate. „Gunoiul din apropierea 
rondurilor cu flori nu dă un as
pect frumos incintei blocurilor — 
a spus deputatului tov. Ileș Ele
na. Ar trebui ca I.G.O. să-l ri
dice cît mai curînd". N-a trecut 
mult timp și locatara Ileș a avut 
satisfacția că dorința i-a fost 
împlinită.

Intro zi cetățenii l-au sezlsat 
pe deputatul lor că la magazinul 
alimentar nr. 50 mărfurile sînt 
păstrate în mod necorespunzător, 

împreună cu deputății Toma loan, 
Stoica Petru și Nyarady Agne
ta, tovarășul Antal a vizitat ma
gazinul cu pricina. Cetățenii a- 
veau dreptate. Mărfurile erau 
păstrate în mod neigienic, unele 
din ele fiind supuse alterării. Ma
gazinul nu avea magazie de mî- 
nă. Neregulile au fost aduse la 
cunoștința primei sesiuni a sfa
tului popular. Comitetul executiv 
a sezlsat organele comerciale și 
ca urmare magazinul a fost re- 
amenaj&ț, a fost mărit spațiul 
magazinului, s-a creat o maga
zie de rnînă, localul a fost zugră
vit și dotat cu rafturi noi. De
putatul a început să fie asaltat

Reducerea consumului de energie - 
sursă importantă de economii

Din experiența 
colectivelor fruntașe

Una din principalele sarcini 
ale colectivelor miniere în anul 
acesta este obținerea de cît mal 
multe economii la prețul de cost 
al cărbunelui prin valorificarea 
rezervelor interne si reducerea 
cheltuielilor de extracție. In a- 
ceastă privință colectivul minei 
Aninoasa a acumulat o expe
riență valoroasă. Factorii asupra 
cărora ș-a acționat pentru redu
cerea cheltuielilor de producție 
sînt: îmbunătățirea calității căr
bunelui și reducerea consumuri
lor de energie e- 
lectrică și mate
riale. Minerii a- 
ninoseni au ob
ținut în decursul 
celor 5 luni ca
re au trecut din acest an, eco
nomii la prețul de c'ost în valoa
re de peste 1.200.000 lei.

La obținerea acestor impor
tante economii a contribuit în 
bună parte și reducerea simți
toare a consumului de energie 
electrică și pneumatică. In pri
mul trimestru, prin reducerea 
consumului de energie electrica 
eu aproape 60.000 kWh. și de e- 
nergie pneumatică cu peste 
748.000 m.c. aer comprimat co
lectivul minei Aninoasa a obți
nut economii la prețul de cost de 
aproape 120.000 lei. încurajat de 
succesul obținut, colectivul a cău
tat și a găsit în continuare noi 
rezerve interne care să-l condu
că la noi și importante economii. 
Astfel în luna aprilie consumul 
de energie electrică a fost re
dus cu 3,25 kWh. pe tona de căr
bune extrasă, iar în mai cu alți 
3 kWh./fonă. Consumul de aer 
comprimat în cele două luni a 
fost de asemenea redus cu aproa
pe 10 m. c. pe tona de cărbune.

Aceste importante reduceri de 
consumuri au fost obținute pe 
seama aplicării unor măsuri e- 
ficace. De exemplu, pentru redu
cerea consumului de aer compri
mat, cu două ore înainte de ter
minarea schimbului presiunea 
compresoarelor se reduce de la 
5 atmosfere la 4 atmosfere, iar 
în zilele de reDaus, conmresoa- 

din nou cu audiențe. De această 
dată cetățenii îi aduceau mulțu
miri.

Cînd deputatul se ocupă de 
rezolvarea cerințelor și propune
rilor juste ale cetățenilor, aceștia 
îl urmează cu încredere, îi ascul
tă îndemnul. Parcul „I. V. Sta- 
lin" a devenit un plăcut loc de 
odihnă pentru locuitorii Vulca
nului. Cetățenii au răspuns lu 
număr mare la chemarea depu
tatului de a munci voluntar pen
tru amenajarea pracului.

Deputatul comunist Antal A- 
lexandru are dreptate clnd e«fe 
nemulțumit de felul în care u- 
neori se rezolvă cererile juste ale 
cetățenilor. „Sînt cerințe ale 
cetățenilor care, nu s-au re
zolvat încă și cărora trebuie să 
li se acorde mai multă atenție". 
— spune dînsul. Este vorba de 
cererea a 40 de familii din strada 
V. Alecsandri de a li se intro
duce apă potabilă. Aceste familii 
se aprovizionează cu apă potabi
lă de la o singură fîntînă. Cu 
toate insistențele deputatului pre
cum și ale mai multor cetățeni, co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Vulcan și I.C.O 
Vulcan tărăgănează de timp în
delungat rezolvarea cererii jus
te a celor 40 de familii. Cetățe
nii Laszlo Petru, Budai Rudolf, 
Gall Ioan, Kadaș Geza și mulți 
alții s-au oferit să contribuie la 
executarea lucrărilor .prin mun
că voluntară.

Activitatea rodnică a comu
nistului Antal Alexandru, atît ca 
deputat, cît și în procesul de pro
ducție, i-au adus respectul și 

•încrederea oamenilor care-1 cu
nosc. Nu e de mirare de ce la 
„biroul" său, vin tot mai mulți 
cetățeni să ceară audiențe.

M. CONSTANTIN

rele și convertizoarele de la pu
țul principal se opresc din func
țiune. Timpul de oprire a com
presoarelor între schimburi a 
fost mărit de la o oră la o oră 
și jumătate, fiind astfel ales tn- 
cît să nu prejudicieze cu nimic 
producția. Pentru reducerea con
sumului de energie electrică, pe 
lîngă altele, s-a luat măsura ca 
în zilele de repaus transforma
toarele să fie scoase de sub ten
siune. O altă măsură aplicată de 
toate sectoarele minei este folo

sirea crațerelor 
și a celorlalte u- 
tilaje electrice 
la o capacitate 
cît mai apropia
tă de cea nomi

nală. Aplicarea acestei măsuri, 
cu sprijinul organelor sindicale, 
a devenit o preocupare a între
gului colectiv al minei. In aba
taje, de pildă, craterele se folo
sesc numai atunci cînd există 
cărbune suficient tăiat pentru a 
asigura craterului o funcționar» 
cît mai deplină. Un alt fapt im
portant care a contribuit de a- 
semenea la reducerea consumului 
de energie este acela că repara
țiile executate în atelierul minei 
sînt de calitate mereu mai bună, 
lucru care a dus la menținerea 
utilajelor în stare de funcționa
re un timp mai îndelungat între 
două reparații programate.

Economiile obținute pînă în 
prezent în urma reducerii con
sumului de energie electrică șt 
pneumatică întrec cu mult suma 
de 200.000 lei. Permanentizînd 
consumurile din primul semes
tru, pînă la sfîrșitul anului se 
vor obține economii în jurul a 
cel puțin o jumătate milion de 
lei. Această sumă reprezintă mai 
mult de o treime din angajamen
tul privind obținerea de econo
mii, luat de colectivul minei A- 
ninoasa pentru întregul an. în
seamnă deci că problema redu
cerii consumului de energie tre
buie să constituie, ca și pînă a- 
cum, una din preocupările de 
bază, aceasta fiind o importantă 
sursă de economii.

S. EKART
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OFtRTE RE SERVICII
Ecouri la mesajele adresate 

de N. S. Hrușciov conducătorilor 
guvernelor occidentale

LONDRA (Agerpres).
Ziarul oamenilor muncii din 

Anglia „Daily Worker" aprobă 
întrutotul hotărîrea guvernului 
sovietic de a-și întrerupe parti
ciparea la lucrările comitetului 
celor zece state pentru dezar
mare.

Subliniind că Uniunea Sovie
tică a fost nevoită să ia această 
hotărîre datorită poziției S.U.A. 
care nu doresc să se ia măsuri 
radicale și urgente de dezarma
re, ziarul arată că „noul" plan 
al Occidentului în domeniul de
zarmării nu numai că nu conți
ne nimic nou, ci vădește dorința 
S.U.A. de a se ajunge la control 
fără dezarmare.

Acest plan, scrie „Daily Wor
ker", nu prevede măsuri practi
ce de dezarmare nici în prima 
și nici chiar în a doua etapă. 
„Acesta nu este un plan de de
zarmare, ci un plan de perpetua
re a cursei înarmărilor".

Reprezentanții Angliei și Fran
ței, subliniază în continuare zia
rul, în loc să se opună S.U.A. 
și-au discreditat țările prin fap
tul că au renunțat la' propriile 
lor propuneri, deîndată ce Uniu
nea Sovietică a venit în întîmpl- 
narea lor.

★
TOKIO (Agerpres). — TASS 

anunță :
Puterile occidentale au arătat 

încă o dată lipsa lor de dorință 
de a rezolva problema dezarmă
rii generale și totale — aceasta 
este concluzia la care a ajuns 
opinia publică japoneză aflînd 
de încetarea activității Comitetu
lui celor zece state pentru de
zarmare de la Geneva.

Vina pentru eșecul lucrărilor 
comitetului revine țărilor occi
dentale. declară ziarul burghez 
„Mainiți". In ciuda faptului că 
Uniunea Sovietică a făcut con
cesii importante Occidentului, a 
prezentat noi propuneri construc
tive pentru dezarmare, Occrden- 
tul s-a rezumat la tăcere și în 
sfîrșit a respins definitiv propu
nerile sovietice, scrie ziarul.

Președintele comitetului japo
nez pentru apărarea păcii, Hira- 
no, a declarat că în timp ce U-

0 expresie a aaiiăiii pariidelor tomonisle ji iwiitiWi din liiile socialisfe
TIRANA 29 (Agerpres)’
Toate ziarele albaneze publică 

pe prima pagină Comunicatul cu 
privire la întîlnirea de la Bucu
rești a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste. Comentînd acest 
important document, ziarul „Zeri 
Popullit" subliniază în articolul 

său de fond intitulat „Marxism- 
leninismul este forța noastră" 

că desfășurarea evenimentelor in
ternaționale și marile succese ale 
țărilor lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică au con
firmat în mod convingător jus
tețea principiilor nemuritoare ale 
marxism-leninismului. Victoriile
țărilor socialiste însuflețesc pe 
oamenii muncii din întreaga lu
me în lupta lor pentru pace, so
cialism, împotriva planurilor a- 
țîțătorilor imperialiști la război.

Coeziunea și unitatea de ne-, 
zdruncinat a țărilor socialiste, a- 
rată ziarul, sînt garanția traini
că a construirii socialismului și 
comunismului, apărării indepen
denței naționale, menținerii pă
cii în întreaga lume.

Partidul Muncii din Albania, 
scrie în încheiere ziarul, va lup
ta și de acum înainte pentru tra 
ducerea în viață a principiilor 
Declarației de la Moscova. 

niunea Sovietică prezintă noî 
propuneri cu privire la dezarma
re, S.U.A. declară stare de alar
mă la bazele lor militare, răs- 
pîndite în întreaga lume, con
voacă conferințe ale membrilor 
alianțelor agresive, efectuează 
manevre militare. Aceste fapte 
arată cu toată elocvența că gu
vernul american nu dorește de
zarmarea. Aici rezidă cauza e- 
șuării lucrărilor comitetukiî ce
lor zece.

Hirano a arătat că toate țările 
inclusiv statele neutre și statele 
mici, trebuie să se încadreze ac
tiv la discutarea acestei proble
me și să lupte pentru rezolva
rea ei. *

ROMA (Corespondentul Ager
pres transmite) :

întreruperea lucrărilor Comite
tului celor zece state pentru de
zarmare în urma sabotării de că
tre occidentali a tratativelor de 
dezarmare este comentată de ma
joritatea ziarelor italiene.

Ziarul „Unita" publică un e- 
ditorial intitulat „Ruptură la 
Geneva în urma sabotajului a- 
merican" în care subliniază că 
propunerile în cadrul comitetu
lui au venit numai! din partea 
țărilor socialiste. „In acest timp 
— scrie ziarul — occidentalii au 
încercat să transforme lucrările 
comitetului într-un decor falși 
menit să înșele buna credință a 
popoarelor. Prin gestul lor, re
prezentanții țărilor socialiste au 
pus capăt jocului murdar al re
prezentanților occidentali.

Ziarul „Paese Sera'ț scrie că 
„în urma sabotării sistematice 
de către americani a lucrărilor 
Comitetului celor zece state de 
la Geneva reprezentanții țărilor 
socialiste au fost nevoiți să pă
răsească comitetul și să supună 
Adunării Generale a O.N.U. dis
cutarea problemei dezarmării. In 
cadrul Adunării Generale a 
O.N.U. vor putea participa la 
dezbateri și alte țări. In felul a- 
cesta răspunderea pentru rezol
varea problemei dezarmării va 
sta în fața tuturor statelor lu
mii".

HANOI 29 Ugerpres)
Agenția vietnameză de infor

mații anunță că ziarul „Nhan 
Dan", a publicat la 28 iunie un 
articol de fond intitulat „întări
rea solidarității și unității parti
delor frățești — sarcina noastră 
primordială" în care salută întîl
nirea de la București a reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialis
te.

Comuniștii vietnamezi, se spu
ne în articol, sînt cu totul de 
acord cu problemele enunțate în

Criza din industria metalurgică 
americană

NEW YORK 29 (Agerpres).
Agenția Associated Press a- 

nunță că aproximativ 25.000 de 
muncitori din industria metalur
gică americană au rămas fără 
lucru din cauza reducerii numă
rului comenzilor și a reducerii 
activității întreprinderilor din a- 
ceastă ramură a industriei.

In legătură cu această situa
ție, președintele sindicatului unit 
al muncitorilor metalurgiști din 
S.U.A., Mcdonald, a declarat că 
șomajul în această ramură a in
dustriei crește mereu. El a cerut 
să se ia măsuri urgente pentru

llj SCOPUL DEZVOLTĂRII CERCETamtOR ȘTIINȚIFICE 
ÎN DOMENIUL PROBLEMELOR COSMICE

U.R.S.S. va experimenta noi tipuri 
de puternice rachete purtătoare 

cu mai multe trepte
MOSCOVA (Agerpres). — 

TASS transmite:
In cursul îndeplinirii lucrări

lor pentru explorarea spațiului 
cosmic, în luna ianuarie în U- 
niunea Sovietică s-au lansat în 
zona Pacificului puternice rache
te purtătoare fără ultima treap
tă. •

Pe baza acestor rachete-purtă- 
foare, la 15 mai a avut loc lan
sarea în Uniunea Sovietică a u- 
nei nave cosmice satelit cu o 
greutate de 4 tone și 540 kg.

Latitudine
7 grade 05 minute nord
7 grade 53 minute nord
5 grade 26 minute nord 
4 grade 38 minute nord

Pentru efectuarea măsurători
lor necesare se vor trimite nave 
speciale ale Flotei sovietice în
zestrate cu aparate de măsurat 
în regiunea în care va cădea pe
nultima treaptă a rachetei purtă
toare.

Lansarea de rachete va avea 
loc aproximativ între 5 Iulie si 
31 iulie.

Agenția TASS este împuterni
cită să comunice că pentru asi
gurarea securității navigației și 
a zborurilor avioanelor în timpul 
lansării de rachete purtătoare în

N. S. Hrușciov a avut 
o întîlnire cu Rajendra Prasad
MOSCOVA 29 (Agerpres) — 

TASS anunță :
In dimineața zilei de 29 iu

nie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o întîlnire la 
Kremlin cu președintele Indiei, 
Rajendra Prasad, care s-a îna
poiat la Moscova din călătoria 
făcută prin Uniunea Sovietică.

Intre șeful guvernului sovie
tic și înaltul oaspete din India a 
avut loc o convorbire cordială.

Comunicatul întîlnirii de la Bu
curești.

Solidaritatea și unitatea parti
delor comuniste și muncitorești 
bazate .pe internaționalismul pro
letar — constituie condiția hotă- 
rîtoare a puterii de nezdruncinat 
a mișcării comuniste internațio
nale.

Ne mîndrim cu solidaritatea 
și unitatea care se întăresc me
reu ale partidelor noastre frățești 
și năzuim să aducem o contribu
ție activă la apărarea și întărirea 
acestei solidarități și unități.

ca S.U.A. să nu se pomenească 
„în fața unei depresiuni dezas
truoase".

Agenția arată de asemenea că 
pe baza unei evaluări prelimina
re a activității de afaceri în 
S.U.A., Institutul american al 
fierului și oțelului apreciază că 
întreprinderile din industria me
talurgică vor lucra săptămîna a- 
ceasta numai cu 54,8 la sută din 
capacitatea lor de producție. A- 
ceastă situație, subliniază agen
ția, apare pentru prima dată du
pă depresiunea economică din 
vara anului 1958.

In conformitate cu planul noi
lor lucrări de cercetări științi
fice și al lucrărilor experimenta
le și de proiectare în domeniul 
problemelor cosmice, în prezent 
oamenii de știință și constructo
rii sovietici pregătesc experimen
tarea unor noi tipuri de puternice 
rachete purtătoare cu mai multe 
trepte. Lansarea acestor rachete 
purtătoare fără ultima treaptă va 
avea loc de asemenea în zona 
centrală a Oceanului Pacific, in
dicată de următoarele coordona
te:

Longitudine
169 grade 09 minute vest
167 grade 33 minute vest
166 grade 15 minute vest
167 grade 51 minute vest

zona centrală a Pacificului, gu
vernul Uniunii Sovietice se adre
sează guvernelor țărilor ale că
ror nave și avioane ar putea fi 
în această perioadă în apropie
rea zonei de cădere a penultime
lor trepte ale rachetelor purtătoa
re, cu rugămintea ca autorită
țile de resort să dea indicație 
căpitanilor de nave și comandan
ților avioanelor să nu pătrundă 
în zona și în spațiul aerian li
mitat de coordonatele mai sus 
menționate. j i.Jțiai.. j

La convorbire au asistat J. 
Ram, ministrul Transportului fe
roviar al Indiei, K.P.S. Menon, 
ambasadorul Indiei în U.R.S.S. și 
alți reprezentanți ai Indiei. Din 
partea sovietică la convorbire au 
asistat Andrei Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și Ivan Benediktov, am
basadorul U.R.S.S. în India.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres) — 

TASS anunță:
La 29 iunie N. S. Hrușciov l-a 

primit pe ministrul de finanțe 
al Indiei, M. Desai, care se află 

în Uniunea Sovietică la invitația 
guvernului U.R.S.S.

Intre N. S. Hrușciov și M. 
Desai a avut loc o convorbire 

prietenească.

PROGRAM DE RADIO
1 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Prietena noastră .car
tea, 9,50 Fragmente din opera 
„Norma" de Bellini, 11,35 So
liști și formalii din țări priete
ne, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 12,10 „Frumaosă-1 viața 
de miner" — emisiune de cîn- 
tece, 14,00 Concert popular, 
15,10 Cîntece populare romî- 
nești, 16,00 Interpreti de muzică 
ușoară din R. P. Polonă, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,30 Din le
gendele popoarelor, 18,00 „Partid 
viteaz, călit în luptă" — emisiu
ne de cîntece, 19,35 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 20,30 O seară de muzică 
ușoară, 21,45 Din cîntecele țără
nimii noastre muncitoare. PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzică popu
lară romjnească și a minorită
ților naționale din Banat, 14,30 
„Strîns uniți" — emisiune de 
cîntece, j5,30 Vechi melodii popu
la' îomînești, 16,50 Curs de

1 
de y

de

re-
sa- 

1650 lei

■ întreprinderea 
Centrala 

termoelectrică 
Paroșeni 

ANGAJEAZĂ :
I < Maiștri exploatare 

lectrică cu un salariu 
1150 — 1300 lei
• Maiștri reparații-e- 
lectrice cu un salar 

i 1150 — 1300 lei
I Ci Inginer principal 
j parații-electrice cu un 
; Iar de 1400

Angajările se fac du- 
[ pă susținerea concursului 
i conform H. C, M. 1061 | 
1 1959 care se ține la în- 
; treprindere în cursul lu- 

net iulie 1960.
Doritorii vor < ’ 

cererile la secretariatul în
treprinderii'

depune 
fitul în- !

Exploatarea 
miniera Lonea

Organizează în ziua de 
25 iulie 1960 la Școala de 
calificare concursul pentru 
ocuparea următoarelor pos
turi care se declară vacante 
de Ia data de 1 iulie 1960 : '

— Posturi de maiștri 
mineri. .^‘j

— Posturi de ’«l d. 
electro-mecanici.

La concurs se pot prez 
ta persoane care pose. 
Diplomă legală de mai: 
sau școli echivalente cu 
ceasta de Ministerul înv. 
mîntului și Culturii sau

— Acte din care să rezi 
te că la 1 iulie 1956 au av 
12 ani vechime în funcția < 
maistru.

Informații suplimentare, 1 
Serviciul Muncă și Salarii, 
telefon 83 al E. M. Lonea.

Cererile se vor depune la 
Secretariatul exploatării pî- 
nă pe data de 15 iulie 1960. ||

limba rusă, 17,00 Concert de 
muzică ușoară romînească, 17,30 
Sfatul medicului, 17,35 Ciută Mia 
Barbu, 19,00 Din muzica popoa
relor, 19,30 Teatru la microfon : 
„Moartea unui comisvoiajor" de 
Arthur Miller. 21,15 Muzică u. 
șoară, 21,45 Album artistic, 
22,00 Program de serenade.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1: 5,00; 6,00, 
7.00: 11,00: 13.00: 15.00: 17 00; 
19,00; 20,00; 22,00, 23,52. Pro
gramul H ■ 14,00; 16,00; 18,00, 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
1 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Oameni sau majuri; Al. Sahia ' 
Copiii minune ; PETRILA : Ev 
gheni Oneghin; AN1NOASA 
Războiul Opiumului; VULCAN . 
Coțofana hoață ; LUPENI : Va
sili Suricov ; BARBĂTENI : Ta’ 
na lui Zemskov ; URICAN1 : S 
bie și zar.

,.X:______ 1 OCA Tînarul: ..6 August" — Poligr:


