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Răspundem grij i partidului 
cu noi succese
Mătase mai multă 

și de calitate superioară
Așa cum s-a hotărît 

recent de către partid și 
guvern, cu începere de 
la 1 noiembrie a.c. mun
citorilor din industria 
textilă, printre care sîn- 
tem și noi cei de la Fila
tura Lupeni, li se majo
rează salariile în medie 

la sută. Măsura 
îm'preună cu re- 
prețului la o sea- 
articole de larg 
și unele tarife, 

nouă și grăitoare

cu 10 
acc -ta, 
duCerea 
mă de 
consum 
este o
expresie a grijii pe care 
partidul și guvernul o are 
pentru creșterea cont nuă 
a nivelului 
muncitorilor.

Hotărîrea
P.M.R. și a

de trai al

C.C. al 
guvernului, 

pune în fața noastră sar
cina consolidării și dez
voltării continue a succe
selor de pînă acum, 
deosebi pe 
rii nivelului 
producției.

La noi în

se întrec în cadrul aplică
rii inițiativei pornite la 
îndemnul organizației de 
partid: „La o mie de 
bobine filate sau prelu
crate, cel mult una rebu- 
tată !“. La mașina un
de lucrez, am reușit ca 
la circa 3000 bobine să 
dau o singură bobină re
but. Acum, pentru a-mi 
arăta recunoștința față de 
partid, mă străduiesc să 
ridic numărul bobinelor 
bune la cel puțin 3500 fă
ră rebuturi.

Conform Hotărîrii, pre
țul de vînzare Ia unele 
stofe și țesături din fire 
artificiale s-a redus cu 
15—20 la sută. Eu și to
varășii 
sîntem 
trebuie 
poziție
mai multă și numai de 
calitate superioară din 
care să se facă pentru 
populație țesături frumoa
se,

mei de muncă 
conștienți că acum 
să punem la dis- 
fabricilor, mătase

I, tr. - 
linia ridică- 
calitativ al

filatură, ca - 
litatea oroducției este pe 
primul plan. Filatorii, 
centiatorii, depanatoarele

♦♦♦f

ieftine și bune.
PETRU V1RTOSU 
filator — Lupeni

Adunări entuziaste

patriei noastre vor sărbători 
cinstea acestei sărbători, co-

Zile de avînt în muncă 
la toate exploatările

Duminică, minerii 
Ziua minerului. In
lectivele exploatărilor din Vailea Jiului obțin suc
cese însemnate în activitatea lor. Iată cîteva din 
realizările ultime lor zile :

Nou record la
La cea mai mare mi

nă de cărbune cocsifica- 
bil a țării, Lupeni, ulti
mele 3 zile s-au soldat 
cu un plus de peste 1200 
tone de cărbune față de 
sarcinile de plan. Cel 
mai de seamă succes s-a 
obținut în ziua de 28 iu - 
lie cînd din abatajele mi
nei au fost extrase în to
tal 5223 tone de cărbune 
eocsificabil, cea mai mare 
producție zilnică obținută 
la Lupeni în ultimul de
ceniu. Toate colectivele 
sectoarelor de producție 

contribuit la obține- 
acestui succes deose- 
Peste sarcina zilnică 
plan, frontaliștii sec-

mina Lupeni
pe 300 tone de cărbune, 
iar minerii sectoarelor IV 
A și I A și-au întrecut 
planul zilnic cu 185 tone 
și respectiv, cu 154 tone 
de cărbune. In această 
zi, pe mină s-a muncit cu 
un randament mediu care 
depășește 1,290 tone pe 
post. întreaga cantitate de 
cărbune extrasă a fost de 
bună calitate. Probele de 
laborator au arătat
procent mediu de cenușă 
de 32,6 la sută, față de 
33,0 la sută, norma admi
să. La cărbunele blo
curi, alegerea șistului a 
fost la înălțime. Procentul 
de cenușă în cărbunele 
blocuri a fost cu 2,7— 
3.5 la sută sub norma 
medie.

un

au
rea 
bit. 
de
teiului III au scos aproa-

Calitatea în

Populara Moscovei a tăcut 
o caldă sl prietenească primire 

solilor poporului roata

I
 La toate minele Văii
; Jiului și la celelalte în- 
j. treprinderi au avut loc

■ însuflețite adunări, în 
1 cadrul cărora oamenii 
; muncii au dat glas bucu- 
; riei pentru noile măsuri 
i luate de partid și guvern 
iîn vederea creșterii bu

năstării celor ce muncesc 
f♦
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ți și-au luat noi anga
jamente în muncă.

i
І
4 
î

I
7

I
î

♦

MOSCOVA 31. De 
speciali Agerpres C. 
și Al. Cîmpeanu.

Moscova, gara Kiev, ora 14,20 
de minute. Sub cupola uriașă de 
sticlă și oțel fîlfîie dra
pele romînești și sovietice. 
In depărtare se zărește înaintînd 
încet trenul special care aduce 
în capitala Uniunii Sovietice de
legația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne, venită, 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic, într-o vi
zită de prietenie în Uniunea So
vietică.

Piața gării, de la o margine 
la alta, este, plină de lume. Au 
venit aici zeci de mii de mosco- 
viți — reprezentanți ai oameni
lor muncii din întreprinderi, ai 
colectivelor diferitelor instituții, 
ai organizațiilor obștești pentru 
a saluta pe înalții oaspeți. „Sa
lut frățesc oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă ca
re construiește socialismul 
„Trăiască prietenia sovieto-romî- 
nă !“, „Trăiască Partidul Mun
citoresc Romîn — organizatorul 
și inspiratorul victoriilor oame
nilor muncii din R. P. Romînă 
în lupta pentru pace și > socia
lism !“, „Trăiască și înflorească 
măreața comunitate a popoarelor 
țărilor lagărului’ socialist!“, 
„Trăiască unitatea și coeziunea 
de nezdruncinat a partidelor co
muniste și muncitorești 1“ — stă 
scris pe pancarte purpurii. Pe 
clădirea gării, uriașe drapele 
încadrează portretele tovarășilor 
Gh. Gheorghiu-Dej, N. S. Hruș- 
ciov, L. I. Brejnev, iar sub ele— 
în limbile romînă și rusă este în
scrisă urarea „Bine-ați venit"

In întâmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale a R- P 
Romîne au sosit tovarășii L. 1. 
Brejnev, N. S. Hrușciov, F. R. 
Kozlov, A. I. Mikoian, N. A. 
Muhitdinov, D S. Poleanski, 
M. G. Pervuhîn, G. I. Voronov, 
I. S. Kodlița, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R S.S., K. N. Rudnev, V. N. 
Novikov, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,

la trimișii 
Rădhtcanu

V. G. Вакаіеѵ, В. P. Beșcev, 
A. A. Gromîko, M. A. Olșanski, 

, N. S. Patolicev, miniștri, S. A. 
Skacikov, A. N. Șelepin — pre
ședinți ai comitetelor de stat ale 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, E. I. Afa
nasenko, ministrul Invățămîntu- 
lui al R.S.F.S.R., I. V. Andro
pov, șefi de secție la C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev, prim- 
secretar al Comitetului Orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., N. I. 
Bobrovnikov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului 
Orășenesc Moscovă,. F. F. Mo- 
locikov, șeful secției Protocol 
din M.A.E. al U.R.S.S., activiști 
de răspundere ai C.C. al P.C.U.S., 
ai Consiliului de Miniștri, ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
a] U.R.S.S.

La gară au sosit de asemenea 
șefi ai reprezentanțelor diplo
matice acreditați în Uniunea So
vietică, membri ai ambasadelor, 
personalul diplomatic al Amba 
sadei Republicii Populare Romî
ne, ziariști sovietici și străini.

...Trenul se oprește în fața pe
ronului. Din vagoane coboară 
tovărășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
dte Stat, conducătorul delegației, 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Nicolae Geaușescu, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. 
al P.M.R., Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului. Politic 
al C.C. al P.M.R., șeful Direc
ției de Propagandă și Cultură 
a C.C. al P.M.R., Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri’, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Nicolae Guină, membru 
al C.C. al P.M.R.. ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

Tovarășii N. S. Hrușciov, £./1. 
Brejnev și ceilalți conducători so-

primul rînd
te abataje mai ales din 
sectorul II, condițiile de 
zăcămînt nu sînț favora
bile, minerii se străduiesc 
ă dea numai cărbune de 

bună calitate. Buletinele 
de analiză calitativă e- 
mise asupra cărbunelui 
de 
lie 
taj 
de 
mite. Mai redus este pro
centul de cenușă în căr
bunele blocuri unde, în 
ultimele 4 zile, s-au în
registrat realizări cu 1,5*— 
12,0 la sută sub normă. 
Aici a intervenit cu maxi
mum
gerea 
tului 
larg 
mina.

După cum ,e tie, la 
16 iulie colectivul minei 
Uricani și-a îndeplinit an
gajamentul 
30.000 tone de 
eocsificabil 
Atunci ei și-au. 
angajamentul 
10.000 tone de 
din care 1500 tone pînă 
la Ziua minerului; In di
mineața zilei de 29 iulie, 
minerii acestei mine aveau 
extrase deja 2500 tone 
de cărbune în contul 
noului angajament majo
rat. Ceea ce se remarcă 
în întreaga activitate a 
minerilor de la Uricani 
în această lună este gri
ja deosebită pentru cali
tatea cărbunelui livrat 
preparației. Deși la mul-

anual ele 
cărbune 

peste plan, 
majorat 

cu încă 
cărbune

torului III, iov. ing. Teo- 
dorescu Constantin, a a- 
rătat că de la începutul 
acestui an și pînă în 
prezent, minerii sectoru
lui ГП au dat peste plan 
15.000 tone de cărbune. 
Acest succes, este un re
zultat al faptului că în
tregul colectiv al sectoru
lui a muncit cu stăruin
ță pentru îndeplinirea 
sarcinilor elaborate de 
partid privind sporirea 
volumului de producție pe • 
baza creșterii randamen
telor. Minerii sînt conș
tienți de faptul că dez
voltarea continuă a eco
nomiei naționale consti
tuie baza ridicării nive
lului lor de trai. De a- 
ceea, colectivul sectoru
lui 111 s-a angajat să 
sporească randamentele 
cu încă 30 kg. de căr
bune pe post, să reducă 
cu 0,3 la sută procentul 
de cenușă în cărbune.

Angajamente impor- . 
tante și-au luat nume
roși alți muncitori între 
care brigadierul Diana 
Lhițu din sectorul IV A, 
electricianul Dragon Л- 
lexandru ș.a.

asupra
la Uricani arată în iu- 
la cenușă un procen- 
de 43.5 la sută față 
44 la sută cît se ad- (Continuare în pa? 4-a)

• •

Sesiunea a lll-a a Sfatului
Deputății Sfatului popular al 

orașului regional Petroșani, în
truniți în cea de a Ill-а sesiu
ne, au analizat împreună cu re
prezentanții corpului didactic re
zultatele obținute în procesul de 
învățămînt în anul școlar 1960- 
1961 și măsurile care se cer lua
te pentru asigurarea desfășură
rii noului an de învățămînt în 
condiții optime.

Atît raportul prezentat de că
tre tovarășul ing. Blaj Traian, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
regional Petroșani cît și cora- 
portul Comisiei permanente de 
învățămînt și cultură și discu
țiile purtate au dbvedit preocu
parea deputaților și corpului di
dactic pentru crearea condițiilor 
optime în vederea deschiderii și 
desfășurării noului an de învă- 
țămînt.

popular orășenesc Petroșani
Pentru asigurarea spațiului 

școlar necesar, în Uricani, Pe
troșani — cartierul dte blocuri 
Livezeni — și - în Lonea s-au 
construit școli cu cîte 16 săli de 
clasă și laboratoare care își vor 
deschide porțile, pentru prima 
diată, odată cu deschiderea nou
lui an de învățămînt.

Pentru înzestrarea noilor școli 
cu mobilier și materialul didac
tic necesar asigurării elevilor cu 
manuale școlare gratuite (clasele 
I—VII), pentru difuzarea ma
nualelor școlare la clasele VIII— 
XI s-au luat din timp măsuri 
corespunzătoare. La aceste mă
suri se adaugă încadrarea unor 
școli cu cadre didactice bine pre- 
gătite.

Toate școlile vor fi reparate, 
spoite și bine pregătite pentru 
noul an școlar. Cu concursul 
deputaților și al cadrelor didac
tice pregătirea școlilor pentru 
anul școlar 1961 —1962 se face 
în strînsă colaborare cu comite
tele de părinți care își aduc con
tribuția lor prețioasă, alături de 
deputați și numeroase cadre di
dactice.

In încheiere deputății și cadre
le didactice aflați în sesiunea a 
lll-a a Sfatului popular al ora
șului regional Petroșani au re
dactat o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
/Muncitoresc Romîn. In telegra
mă se aduc mulțumiri partidu
lui și Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru grija pă
rintească ce o poartă oamenilor 
muncii și fiilor acestora, grije 
care se oglindește și în recenta 
Hotărîre a C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la îmbunătățirea sa
lariilor și reducerea prețurilor.
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La mina Petrila

І
 Peste 800 de mineri și 
' muncitori de la mina Pe- 
ț trila au participat la a~ 
* dunările pe sectoare în 

cadrul cărora au salutat 
ru satisfacție masurile 
luate de partid și guvern 
pentru creșterea salarii
lor, reducerea prețurilor 
unor bunuri de consum 
și a unor tarife. In a- 
ceste adunări numeroși 
mineri, muncitori, tehni
cieni au luat cuvîntul 
expr'tmîndu-și recunoștin
ța fierbinte față de grija 
pe care partidul și gu
vernul o poartă creșterii 
continuie a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. 
Minerul Nistoreanu
Gheorghe s-a angajat ca 
împreună cu brigada sa 
să-și sporească angaja
mentul de întrecere cu 
încă 100 tone, brigadie
rul Cepălău Aurel cu 350 
tone și să economisească 
1Я același timp 5 m.c. 
lemn de mină, iar mine
rul Crainic Pamfil și or
tacii lui, să extragă pînă 
la Ziua minerului 100 
tone de cărbune în plus.
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de eficacitate ale- 
conștiincipasă a șis- 
în abataje, metodă 
aplicată în toată
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La mina Lupeni
Cele 6 adunări care 

au avut loc la mina Lu
pani, au întrunit -peste 
1000 de mineri, munci
tori și tehnicieni din a~ 
ceastă mare exploatare 
carboniferă. Vorbind în 
numele colectivului sec-

Producții mari
La mina Petrila în 

ziua de 28 iulie s au dat 
peste planul zilnic 284 
tone de cărbune energe
tic, iar la Vulcan 262 to
ne. Colectivul sectorului 
III de la Petrila. și-a de
pășit sarcina zilnică cu 
147 tone de cărbune, iar 
la mina Vulcan, minerii 
din sectoarele I și II și-au 
întrecut planul lor cu 83

la celelalte mine
tone și, respectiv, cu 82 
tone de cărbune.

La toate exploatările 
ziua de 28 iulie a fost 
o zi a randamentelor 
înalte. Minerii din Uri
cani, de pildă, au obținut 
un randament mediu zil
nic în jurul a 1,420— 
1,450 tone pe post, în 
abatajele minei muncin- 
du-se cu peste 5,200 to
ne pe post ca randament.

La mina Vulcan

Vom da o producție 
sporită și în același timp 
de cea mai bună calitate 
— acesta a fost angaja
mentul celor 1180 de 
mineri și tehnicieni de la 
mina Vulcan care s-au 
întrunit în adunări pe 
sectoare pentru a aduce 
mulțumiri partidului și 
guvernului pentru măsu
rile luate recent în ve- j 
derea creșterii nivelului J 
de trai al oamenilor 
muncii. Artificierul Moi
se loan, maistrul miner 
Dan Tiberiu, 
lacob Nicolae 
alții și-au luat 
mente sporite.

minerul 
și mulți 
angaja-

Aspect din timpul sesiunii sfatului.
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INSTANTANEE DIN PETRILA

O zi în împărăția florilor
♦

Lotul J.ului nu a fost 
încă definitivat

Iubitorii de fotbal din orașul 
Petroșani au remarcat desigur 
preocuparea deosebită din ulti
mul timp a secției de fotbal din 
cațtrul Asociației sportive teri
toriale Jiul în ce privește for
marea unui рійегпіс lot dte fot
baliști: Avînd în vedere noile 
sarcini mult mai mari decît pînă 
acum și anume activarea echipei 
în categoria A precum și forma
rea în mod obligatoriu a unui 
lot de tineret, antrenorul princi
pal B. Marian a căutat să întă
rească și să întinerească vechiul 
lot. Cei care sînt nelipsiți de la 
antrenamentele efectuate zilnic de 
cei 30 de jucători ai Jiului au 
constatat cu satisfacție că ma
rea majoritate a celor noi cores
pund scopului pentru care au 
foșt recrutați.

Dar pînă azi, atît antrenorul 
cît și federația de specialitate nu 
și-au spus încă ultimul cuvînt 
cu privire la legitimările defini
tive și dteci la stabilirea lotului 
de 24 de jucători.

In prezent echipa Jiul se pre
gătește cu conștiinciozitate pen
tru a întîmpina formația sovie
tică Irts Omsk în compania că- 
refa va juca duminică după- 
amiază în cinstea Zilei mineru
lui.

Cu prilejul ultimelor pregătiri 
efectuate vineri în vederea aces
tei întîlniri, cînd va fi stabilit 
și lotul, vor fi transmise și nu
mele celor care au fost definitiv 
legitimați la Jiul,

Intîlnipi sportive 
tn cinstea Zilei minerului

Asociația sportivă Parîngul 
Lonea a organizat duminică mai 
multe întîlniri sportive în cinstea 
Zilei minerului. Astfel, tinerii 
trăgători de la asociația Parîn
gul s-au întîlnit cu cei de la 
Jiul Petroșani într-un concurs de 
3X20 focuri.

In cadrul aceleiași întreceri 
tînăra echipă de box Parîngul 
Lonea a înftlnit într-o gală ami-

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

cală formația Jiul Petroșani. Re
zultat final : 6—6. S-au eviden
țiat Vipez Gheorghe, Bobică Ște
fan, Santa Arpad, de la Păru 
gul și Iacob Ioan, Grămadă Ro
mulus. și Szikoro loan de la Jiul.

După competițiile sportive a 
urmat o reuniune organizată cu 
prilejul inaugurării grădinii frun
tașilor.

V. ȘLOPEȚCHI 
corespondent

Campioni la ... cinzeacă
Intre competițiile concursului 

cultural-sportiv, de cea mai ma
re popularitate s-au bucurat de
sigur meciurile de fotbal. Ca în 
toate localitățile, și la Lupeni 
terenul de sport a găzduit a- 
proape zilnic întîlniri de fotbal 
între diferite sectoare, secții, in
stituții și întreprinderi.

De la mina Lupeni, fiecare 
sector s-a înscris 
la concursul cul- 
tural-sportiv cu 
o formație de 
fotbal. Aceasta a 
făcut ca în ca
drul primei etape
pe terenul de sport Minerul să 
se desfășoare un adevărat cam
pionat al minei. Pînă la urmă, 
în finală, s-au calificat echipele 
sectoarelor III și VII. Finala a 
avut loc în ziua de 28 iulie și 
a fost așteptată cu multă ne-

răbdare atît de minerii din cele 
două sectoare cît și de iubitorii 
de fotbal din oraș. Mai precis 
ar fi trebuit șă aibă loc în ziua 
de 28 iulie pentru că de fapt da
torită unor „campioni ai țoiu
lui", finala la fotbal a fost a- 
mînată. Iată 
lucrurile :

Jocul abia

cum s-au petrecut

ATITUDINI
a concursului.

Știința Petroșani la a patra victorie 
consecutivă

Aceasta este a patra victorie 
consecutivă pe care o obține for
mația studenților din Petroșani 
în barajul amintit.

In clasament continuă să con
ducă tot Știința Petroșani cu 4 
jocuri, 4 victorii, un golaveraj 
de 22 la 2 și 8 puncte.

Miercuri, studenții vor juca la 
Orăștie cu formația Recolta 
Miercurea, în cadrul penultimei 
etape a barajului.

Continuînd întîlnirile de fot
bal din cadrul barajului pentru 
promovarea în campionatul re
gional de fotbal, Știința Petro
șani', campioana Văii Jiului, a 
susținut duminică a patra întâl
nire, pe terenul Cetatea din De
va. Intîlnind formația Voința 
Ilia, Știința Petroșani a cîști- 
gat cu 2—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Alan (minutul 25) și 
Flaider (minutul 65).

începuse cînd pe 
teren au intrat 
cîțiva cetățeni, 
în stare de ebrie
tate încercînd să 
împiedice atît 
arbitrajul cît și 

desfășurarea jocului. La protes 
tele justificate ale jucătorilor și 
a’biți ului, cetățenii Kato Adal
bert, Kato Andrei, Drăghici Ni- 
coiae și alți cîțiva au început să 
bruscheze jucătorii și arbitrii 
cînd imposibilă 
cui ui.

Atît cele două 
blicul spectator 
destul de mare, 
dezaprobarea față de aceste acte 
huliganice, față de cei care, în 
lo< să-și petreacă timpul în mod 
folositor, se dtedau la asemenea 
acte nedemne.

Față de aceste elemente, nu 
trebuie să rămînă indiferentă 
nici . conducerea sectorului II 
unde lucrează cei numiți. Este 
necesar ca acești huligani să-șl 
primească în cel mai scurt timp 
sancțiunea cuvenită.

CARPEN IOAN 
corespondent

desfășurarea
fă- 
jo-

pu-echipe cît și 
venit în număr 
și-au manifestat

Ostafie Constantin s-a sculat de 
dimineață, odată cu primele raze, 
încă somnoroase ale soarelui. Co
legii de cameră de la cămin, dor
meau adine, ceea ce-l făcea să 
umble în vîrful picioarelor pentru 
a nu-i trezi. De cu seară își pre
gătise rucsacul așa că acum nu-i 
rămânea decît să se îmbrace.

In scurt timp se afla în stradă, 
echipat ca pentru un drum lung 
și obositor, Afară îl așteptau încă 
patru prieteni.

— Gata,
— T oți. 

prea multă 
pe drum.

Cei cinci
drum cu pași voinicești. In scurt 
timp Petrila a rămas în urmă.

• iar în apropiere se afla Lonea. De 
î aici un drum de fier cotea la stînga 
I ducînd spre inima munților. Or- 
î iacii de drumeție, urmăreu firul 
î argintiu al apei Taia. Deoparte 
I și de alta, dealuri împădurite care 
. urcau pînă hăt departe, terminîn-
* duse pe crestele înalte ale тип
♦ ților. La un moment dat munții
♦ s~au apropiat așa de mult unul
• de altul incit îți creia impresia că 
J asiști la o luptă între doi tauri 
J cu capetele aplecate înainte, gata
• 
4 
4 
* 
♦ 
t 
r 
r 
■ 
♦
♦ 
f 
» 
♦J din ]ur cum și-a petrecut conce-
* diul la mare.
* — Mă-i, frăție, cînd am ajuns 
f prima dată la mare mi s-a ridicat
* părul măciucă. Să fi văzut cit
* erau valurile de mari I Îmi zic :
* ține-te bine, Cornele, cînd ai să
* intri tu în valurile apei ăștia ver- 
. %ui / : După masă am și ieșit la 
J plajă și nici una nici două, hop 
f în apă. Toate ar fi fost bune dacă 
J nu venea un val mai mare. Cum 
J stăteam eu și mă uitam la el nu~
* mai ce mă trezesc sub val și cu 
ț gura plină de apă sărată de-mi

venea să-mi dau plămînii afară. 
Încep să dau repede din mîini și 
din picioare, dar ioc de înaintea-
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pornim ? Sîntem toți. 
Și acum fără vorbă 
că ne apucă căldura

prieteni porniră la

La club
ln parcul din fața clubului din 

Petrila stăruia veselia și rîsetele. 
Aproape de .'n.’-a-s băieți și fete 
discutau cu vervă.

Mandacbe Cornel povestea celor

4
î.... . ..... ... . .
I ză. Cei de pe mal rîdeau in gura

4

«de bătaie. După ce au scăpat de 1 
sțrînsoarea munților (cheile Tăii), ! 
in față li s-a deschis o poiană a~ J 
coperită cu un covor de flori mui- ■ 
ticolor. In stingă se profila cabana < 
„Lunca florilor". Ajunși în fața ! 
cabanei, ținta călătoriei lor, nu ’ 
от/o? le-a fost mirarea cînd i-a 
întâmpinat un pionier cu o ban- ' 
derolă roșie pe brațul sting anun- ; 
țîndu-i ca intrarea străinilor e ; 
interzisă. Posta cabană s-a trans- « 
format în tabără pențru pionieri ' 
și școlari. Drumeții noștri au fost 
nevoițî să se întoarcă la covorul 
de iarbă verde, tolănindu-se la 
umbra unui copac. Stomacul a 
început să-și ceară drepturile, așa 
că cei cinci turiști au fost nevoiți 
să apeleze la sacul cu merinde. 
Timpul frumos, cu soare, aer curat j 
și verdeața din prejur presărate $ 
cu flori, era pentru ei un cadru * 
odihnitor și plăcut... *

...Seara cînd Ostafie Constantin^ 
ajutor miner la sectorul 111 al r 
E. M. Petrila le-a povestit cole- ț 
gilor din camera nr. 10 de la ci- j 
min ce zi frumoasă a petrecut în J 
împărăția florilor aceștia l-au as- j 
cultat cu interes. Cu siguranță ci j 
data viitoare vor 
împreună.

e veselie

merge

mine.
саге o

cu toții
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mare, rîdeau de 
de apa sărată pe 
sem și de val, nici nu-mi dădeam 
seama că dădeam din mîini și din 
picioare pe nisip. După val, apa 
s-a retras și eu am rămas ca peș
tele pe uscat. Asta mi-a fost în
vățătură de minte. A doua oară 
marea nu mi-a mai jucat un ase
menea renghiu. Probabil că nur j 
rea și~a dat seama că sînt obiș~ * 
nuit cu munții de cărbune, așa că • 
și cu munți de apă mă obișnuiesc, ț 
La anul viitor vreau să merg din j- 
nou... .

in timp ce Mandache povestea î 
tinerilor cum si-a petrecut conce- ", 
diul, în cealaltă parte a parcului^ 
clubului alți tineri așezați la um- ș 
bră în fața meselor, jucau șah. J 
rummy, table. Ei erau liniștiți, • 
concentrați și atenți. La club tim- ♦
pul liber trece pe nesimțite, în î
veselie, în colectiv. J

C. COTOȘPAN •
- î

De pe colinele lui Lenin, de la 
etajul 28 al corpului principal al 
Universității Lomonosov, zărești 
pînă departe profilul marii capi
tale, în special noile cartiere ale 
Moscovei. An admirat panorama 
Moscovei într-o dimineață de în
ceput de iulie. O văzusem cu doi 
ani în urmă din același loc. Acum 
ea ne apărea mult întregită, Ală
turi de cartierul de sud-vest al 
orașului construit pentru 400.000 
de locuitori, avem în față noui 
carrier1 de sud-vest care peste patru 
ani va avea și el 800.000 metri 
pătrați de suprafață clădită. As
tăzi în Moscova noul îți apare 
pretutindeni. De aci de pe Colinele 
lui Lenin ai perspectiva vastului 
teritoriu pe care nu peste multă 
vreme se va construi Expoziția u- 
niversală din 1967. Lucrările pre
gătitoare au și început. Ne imagi
năm cum vor arăta pavilioanele 
ultramoderne, ale căror macheteau 
și fost expuse la Moscova, și în 
care va fi demonstrat tot ce ome
nirea a creat mai de seamă în de
ceniul nostru.

Noul apare și în felul în care 
se construiește la Moscova. Pretu
tindeni se lucrează numai din pre
fabricate care sînt aduse cu aju
torul unor transportoare speciale 
de la „fabricile de case“ pentru a 
fi doar asamblate. Pe șantierul de 
locuințe de la Ostankino am văzut 
cum mecanizarea construcțiilor face 
un pas mai departe. Aci se folo
sesc și elemente de fundație inte
gral prefabricate. Pe un alt șantier 
am constatat că panourile din be
ton care alcătuiesc pereții vin din 
fabrică cu finisajul interior și ex
terior gata. La pavilionul construc
țiilor de la expoziția unională a

MOSCOVA — orașul în care prezentul 
se interpătrunde cu viitorul

realizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S. capeți o imagine de sinte
ză asupra uriașului program de 
construcții care se desfășoară în 
capitala Uniunii Sovietice. Mache
tele noilor clădiri ultramoderne 
din oțel și sticlă expuse aci îți 
înfățișează imaginea Moscovei din- 
tr-un viitor apropiat, cînd capitala 
Uniunii Sovietice va deveni unul 
din cele mai moderne orașe ale 
lumii.

E deajuns să ieși pe marile bu
levarde, să treci pe podurile Mos
covei, prin noile pasaje subterane 
care au fost construite în ultimele 
luni și care ușurează în mod1 simți
tor circulația, să te contopești cu 
ritmul ei tumultos ca să-ți dai sea
ma de rapiditatea cu care se trans
formă orașul.

Am întîrziat în fața clădirii albe 
a Sovietului Suprem. Aici alături 
de biroul modest unde lucra Le
nin, din Sala mare, a Sovietelor au 
pornit de nenumărate ori în lumea 
întreagă propuneri pentru întărirea 
păcii și colaborării între popoare. 
In ultimele luni a fost construită 
alături o nouă și uriașă Sală a 
congreselor. Ea este în momentul 
de față în faza finisării și la 12 
octombrie va găzdui cel de-al 
XXII-lea Congres al Partidului 
eveniment de însemnătate istorică - 
în viața poporului sovietic. De pe 
acum viața Moscovei, ca și a în
tregii Uniunii Sovietice, este do
minată de acest important eveni
ment.

Am avut prilejul să vizităm la 

Moscova una din marile uzine ale 
capitalei sovietice, uzina de auto
mobile care fabrică autoturismele 
„Moskvici“, vestite în lumea în
treagă.

„Să luptăm pentru a transforma 
uzina noastră într-o uzină a muncii 
comuniste". Acesta este angajamen
tul cu care cei 12.000 de munci
tori întîmpină cel de-al XXII-lea 
Congres.

„Dacă veți vizita uzina noastră 
în 1965 veți vedea că ea este în

Cu trenul prieteniei 
în U. R. S. S.

întregime automatizată", ne spune 
cu îndreptățită mîndrie șeful di
recției informațiilor , tehnice, in
ginerul Sadovnikov. Dar procesul 
de mecanizare a uzinei este strîns 
legat de înalta calificare pe care 
o dobindește fiecare muncitor. A- 
proape fiecare al treilea om din 
urina noastră studiază. Pe lingă u- 
zină funcționează un institut de 
perfecționare tehnică. In fiecare an 
el dă 80—100 noi cadre tehnice. 
Dar să revenim la angajamentele 
în cinstea cogresului. Primele re
zultate sînt vizibile: patru secții, 
65 de brigăzi, 120 de muncitori au 
și primit înaltul titlu de secții, 
brigăzi și fruntași ai muncii comu
niste".

Să facem cunoștință și cu unul 
din oamenii care contribuie la ob
ținerea acestor rezultate : tovarășa 

Anika Nikitina Zaițeva. Recent ea 
a primit Ia Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. înalta distincție 
„Ordinul Lenin", Conducătoarea 
unei brigăzi a muncii comuniste 
Zaițeva — după exemplul Valenti
nei Gaganova — a preluat de cu- 
rînd o brigadă rămasă în urmă 
și a ajutat-o să ajungă la nivelul 
celor fruntașe. Dar tovarășei Zai
țeva nu-i place să vorbească despre 
meritele ei. Ne povestește despre 
munca secției, despre proaesele ds 
producție, despre tovarășa ei de 
muncă Tamara Kurokina, ale că
rei angajamente în cinstea Con
gresului au constituit un exemplu 
pentru întreaga brigadă.

— Sper să termin planul anual 
pînă la 16 octombrie, ne spune 
tovarășa Kurokina, să măresc pro
ductivitatea muncii cu 30 la sută 
(o sarcină foarte grea remarcă in
ginerul Iasinovski care ne însutește 
prin uzină), să închei cu note bune 
primul an la cursul tehnic, să-mi 
organizez cu folos timpul liber, și 
să lucrez 40 de ore de muncă vo
luntară pentru a înfrumuseța gră
dina din jurul secției".

Și acesta este un simptom al 
noului, un exemplu al felului în 
care prezentul se împletește în mod 
armonios cu viitorul, al dispari
ției granițelor dintre azi și mline 
pe care o sesizezi peste tot în U- 
niunea Sovietică.

In marile magazine ale Mosco
vei, la giganticul Gum, în gastro- 
nomurile arhipline de produse ali
mentare și, în special, în noile ma

gazine specializate construite în 
cartierele de locuințe — ne-am pu
tut da seama de creșterea neînce
tată a bunăstării oamenilor sovie
tici. Belșugul de produse, varieta
tea lor, preocuparea neîncetată de 
îmbunătățire a calității mărfurilor, 
prezentarea lor atrăgătoare, toate 
laolaltă arată cum se traduc în 
viață hotărîrile P.C.U.S. și guver
nului sovietic de a ajunge din 
urmă și a întrece din punct de 
vedere al producției și consumului 
pe cap de locuitor cele mai dez
voltate țări capitaliste.

Este greu ca în numai patru zile 
să cuprinzi întreaga diversitate a 
capitalei sovietice. Dar chiar ;i 
în acest răstimp scurt, datorită a- 
jutorului deosebit de care ne-am 
bucurat atît în mod oficial cît și 
din partea a sute de oameni șina, 
pli cărora ne-am adresat pretutin
deni cu o încredere niciodată dez
mințită de fapte, am putut vedea 
foarte multe. Simplitatea și mo
destia acestor oameni noi, chipul 
firesc în care s-au împrietenit cu 
membrii grupului nostru, au cuce
rit toate inimile. Veniți în 
numele prieteniei romîno-sovietice, 
am fost înconjurați pretutindeni 
de prietenia sovieto-romînă. Si a- 
ceasta, în modul cel mai concret 
și mai spontan care se poate închi
pui.

Și cînd pe per'onul gării din 
Moscova în sunetele fanfarei ne-am 
luat rămas bun cu multă căldură 
de la gazdele noastre sovietice, 
fiecare din noi a simțit că a lăsat 
o parte din inima sa aci, in marea 
patrie a comunismului.

F. ANT1P
1. MANEA



Plenara cu propagandiștii organizată de Comitetul orășenesc de partid
In cadrul pregătirilor pentru noul an școlar al învățămîn- 

: tului de partid, politic U.T. M. și ideologic al cadrelor didac
tice, Comitetul orășenesc de partid Petroșani a organizat o 
plenară cu propagandiștii din Valea Jiului. Plenara a fost des
chisă de tov. Lazăr David, prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani, C u acest prilej tov, Vîjdea Gheor- 

: ghe, secretar al Comitetului orășenesc de partid a prezentat 
ur. referat asupra situației închiderii anului de învățămînt de 
partid, politic U.T.M. și ideologic al cadrelor didactice trecut 
și asupra măsurilor ce trebuie luate pentru pregătirea noului 
an de învățămînt.
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Anul de învățămînt de partid 1960-1961 
s-a încheiat cu

Raportul prezentat în fața ple 
narei cu propagandiștii de către 
tovarășul Vîjdea Gheorghe, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de .partid, a subliniat însemnă- 
ta*a deosebită a sarcinii puse 
în fața organizațiilor de partid 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R, de a ridica munca de 
propagandă la nivelul cerințelor 
desăvîrșirii construcției socialis
te in patria noastră.

Sub țonducerea și îndrumarea 
Comitetului orășenesc de partid, 
organizațiile de partid din Va
lea Jiului au reușit să îmbună
tățească mult desfășurarea mun
cii de propagandă în anul șco
lar care s-a încheiat. S-au ob
ținui îndeosebi progrese în ce 
privește legarea învățămîntului 
de sarcinile concrete ce stau în 
fața comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii din Valea Jiu
lui. In cercurile de economie po
litică, economie concretă și cursu
rile serale au fost cuprinși cu 
peste 300 cursanți mai mulți de 
cît îii anul școlar 
dent. Față de anul 
Iar 1959—1960, cînd în 
țămîntul de partid au fost cu
prinși 85 la sută din ' totalul ’ 
membrilor de partid și 84 la sută * 
din numărul candidaților, cele. 

' 409 cercuri și cursuri care au 
funcționat în anul școlar 1960— 
1961 au cuprins 92 la sută din 
totalul 
91 la 
daților 
Iui. In 
ționat,

prece- 
șco- 

învă-

membrilor de partid și 
sută din numărul candi
de partid din Valea Jiu- 
acest an școlar au func- 
de asemenea, 359 cercuri

un bilanț rodnic
ale învățămîntului politic U.T.M. 
în care au fost cuprinși 9.150 
tineri, precum și 19 cercuri ale 
învățămîntului ideologic frecven
tate de 493 
dactice. Nivelul 
propagandă în 
care s-a încheiat a
dicat prin studierea în toate cer
curile și cursurile 
lui de partid a
Congresului al Ш-lea al P.M.R., 
a documentelor Consfătuirii de 
la Moscova din noiembrie 1960 
a reprezentanților partidelor co 
muniste și muncitorești, a Di
rectivelor C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste pentru îndte- 

, plinirea planului pe 1961 și e 
Raportului prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cea de q 40-a aniversare a parti
dului.

Cea mai grăitoare dovadă a 
creșterii eficacității învățămîntu
lui — a arătat în expunerea sa 
tov. Vîjdea Gheorghe — este 
creșterea nivelului de conștiință 
al oamenilor muncii. Minerii 
au dat în prima jumătate a a- 
nului 1961 121.000 tone de căr
bune peste plan, au realizat 7,5 

! milioane lei economii. De aseme
nea, în activitatea celorlalte în
treprinderi din Valea Jiului se 
simte o continuă îmbunătățire. 
In fruntea luptei colectivelor 
pentru obținerea acestor reali
zări s-au situat comuniștii. Pes
te 4.500 membri și candidați de 
partid sînt fruntași în 
ție. Ei au dat naștere 
inițiative valoroase. .

construcții, s-a scăpat din vede
re o cerință importantă, anume 
eficacitatea învățămîntului, fapt 
care s-a făcut simțit în obține
rea unor rezultate sub posibili
tăți în producție. Organizațiile 
de partid de 1a minele Lonea, 
Lupeni, au privit în mod rigid 
tematicile cercurilor de econo
mie concretă, ceea ce a făcut ca 
aceste cercuri să dezbată cu ma
re întîrziere probleme impor
tante cum sînt căile concrete de 
îmbunătățire a calității produc
ției, dte reducere a prețului de 
cost, de ridicare a productivită
ții muncii. In învățămîntu! po
litic U.T.Al. s-au semnalat li
nele deficiențe în conținut dato
rită superficialității cu care au

La conducerea cercurilor și cursurilor 
propagandiști capabili, cu un înalt 

simf de răspundere
Să 

pagandiști 
J cei 

dovedesc

marxist-leni*nistă,° cu experiență 
în această muncă, activiști de 
partid, cadre de conducere din ț 
aparatul de stat și economic, > 
tovarăși care au urmat școli și $ 
cursuri de partid. S-a ar '

fost întocmite lecțiile de către 
unii propagandiști, iar în învă- 
țămîntul ideologic s-a resimțit 
însușirea scolastică a unor teze 
dte către cadrele didactice.

Aceste lipsuri se datoresc fap
tului că birourile organizațiilor 
de bază, unele comitete de par
tid, au efectuat un slab control 
asupra desfășurării învățămîntu- 
lui. Organizațiilor de partid tre
buie să le fie clar—s-a subliniat 
în plenară — că esențialul în în- 
vățămîntul de partid este con
ținutul de idei, eficacitatea, pu
ritatea ideologică. Numai asi- 
gurînd învățămîntului un conți
nut înalt, strîns legat de sarci
nile economice se va asigura o 
frecvență bună, eficacitatea în- 
vățămîntului.

cadre di- 
muncii de 

anul școlar 
fost mult rl-

învățămîntu- 
documentelor

produc- 
multor

Lipsuri din care trebuie trase 
învățăminte

în anul școlar care s-aDeși
încheiat s-au obținut rezultate 
bune, vorbitorul a subliniat că 
organizațiile de partid, propa
gandiștii, au , obligația de a 
naliza atent lipsurile care 
existat în dbmeniul muncii 
propagandă, de a lua măsuri 
înlăturare a lor pentru ca 
noul an școlar acestea să nu 
mai repete. Principala lipsă 
activitatea unor cercuri constă 
în studierea abstractă, ruptă de 
viață, a unor lecții, în dezbate
rea cu întîrziere a unor proble
me importante pe care le-a ri
dicat activitatea economică. Cer
cul de economie concretă de la 

. Uricani nu a studiat nici o pro
blemă legată de activitatea mi
nei. In cercul de economie con-

a- 
au 
de 
de 
în
se 
în

cretă de la Vulcan — 
gandiști tovarășii Vișan 
Stanciu Vaier — referatele 
s-au pregătit din timp spre a li 
se asigura un nivel corespunză
tor. In multe cercuri de învăță- 
mînt de la mina Aninoasa pre
dările și seminariile s-au făcut 
sumar, durțnd cel mult o oră, 
alunecîndM-se astfel spre super
ficialitate și formalism, fapt ca
re s-a reflectat în nivelul scăzut 
a convorbirilor recapitulative de 
sfîrșit de an. In activitatea cer
curilor și cursurilor de la mina 
Lonea și în a unora de la mina 
Lupeni, a celor de la întreprin
derea ,,6 August", șantierele dte

propa-
Ioan și 

nu

Lucrările plenarei au 
ni at din nou faptul că 
învățămîntului depinde 
măsură hotărîtoare de pregăti
rea propagandiștilor, de meto
dele pe care ei le folosesc, de 
capacitatea lor de a ajuta cursan- 
ții să înțeleagă conținutul lecții
lor. Acest adevăr a fost confir
mat de activitatea a numeroși 
propagandiști care au depus o 
muncă susținută pentru buna 
desfășurare a activității cercuri 
lor ce le-au fost încredințate, în
tre 
de 
de 
de 
la 
regularitate la pregătirile de la 
cabinet, au întocmit cu răspun
dere fiecare lecție, punînd în 
centrul atenției conținutul de
idei, legătura cu sarcinile con
crete

Au 
diști, 
Gheorghe și Blaj Florian de la 
Uricani, Vasia Âron de la Lo
nea, Nemeș Ioan de la Lupeni, 
Crișan Ion, Vîrtop Avram de la 
Petroșani, Nicoară Mircea de la 
Aninoasa și alții, care au lipsit 
de la seminariile de pregătire de 
la cabinet.

In unele cazuri, sarcina de 
propagandist a fost încredința
tă, din vina organizațiilor de 
partid, unor tovarăși lipsiți de 
simțul răspunderii pentru mun
ca încredințată, care ei însăși 
n-au fost exemple în fața cursan- 
ților. Așa a fost cazul tov. Bar 
Aurelia și Sicoi loan dîn orașul 
Vulcan, Deleanu Alexandru, Ra
ises Vaier și Ionaș Petru de la 
mina Lonea, Florian Moise din 
orașul Lupeni, Olah Gheorghe 
de la U.R.U.M.P., care au dove
dit delăsare.

Plenara a subliniat că munca 
de propagandist cere o înaltă 
conștiință politică, dragoste 
interes pentru răspîndirea în 
mase a învățăturii marxist-leni- 
niste.

subli- 
nivelul 
într-o tid 

re 
tru

fie selecționați ca pro 
membrii de 

mai pregătiți, 
aptitudini 

propaga

p ar
ea

pen - 
învățătura

tras atenția asupra faptului că

care tovarășii Gîlc.ă Nicolae 
la Uricani, Solorenco Pavel 

la Aninoasa, Kovașanski loan 
la Petrila, Chința Teofil de 
Lonea care au participat cu

ale comuniștilor.
fost însă și. unii propagan- 
între care tov. Nichita

și

In marea sală a clubului 
С.С.Ѵ.]. se întruniseră propagan
diștii învățămîntului de partid, 
comuniștii cărora organizațiile de 
partid le-a încredințat înalta mi
siune de a munci pentru educa
rea partinică a membrilor și can
didaților de partid, de a răspindi 
în mase învățătura marxist-leni- 
nistă. Printre cei prezenți puteau 
fi văzuți minerul Croitorii Gbeor- 
ghe, șeful unei brigăzi fruntașe 
de la mina Petrila, artificierul 
Scoblei Ladislau de la mina Lu
peni, turnătorul Kristaly Ludo
vic de la U.R.U.M.P., filaturis- 
tul Polaesi Francisc, zidarul Gă
van Petru din Petroșani.

Dintre propagandiștii organiza
țiilor de partid din Valea fiului, 
unui număr de 147 tovarăși li 
s-au acordat premii in cărți. Sim
plu, firesc, cei evidențiați pri
meau, odată cu felicitările bine
meritate, pachete cu cărți. Și to
tuși. mulți erau emoționați. Se 
întîlneau parcă cu un tovarăș 
drag, apropiat, căci cartea a de
venit pentru muncitorii zilelor 
noastre tot atît de necesară ca 
aerul și apa. Și mulți dintre ei, 
mai ales vîrstnicii, își aduceau 
aminte de acele vremi tind mi
nerii și muncitorii fuseseră sortiți 
de foștii stăpînitori ai minelor 
întunericului, analfabetismului.

Dar cel mai prețios dar pentru 
fiecare propagandist l-a constituit 
aprecierea Biroului Comitetului o- 
rășene'c de partid că anul de în- 
vățămînț 1960—1961 s~a încheiat 
cu un bilanț rodnic. Pentru acest 
succes — spunea tov. Lazăr Da- 
vid, primul secretar al Comitetu-

\'lui orășenesc de partid — feli- 
i cităm propagandiștii noștri și le, 
\ urăm noi succese în viitorul an 

școlar în îndeplinirea înaltei mi- 
'■ siuni ce le este încredințată.
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în noul an școlar se vor orga- j 
ni za cercuri și cursuri ale învă- 
tămîntului de partid numai a- > 

propagandiști ^
>

::
colo uncte există I . _ 
capabili, corespunzători din 
punct de vedere politic și ideo
logic. ,

In cursul verii, 90 de propa
gandiști din Valea Jiului vor 
pleca la cursurile de pregătire 
de la Deva organizate de. Comi
tetul regional de partid, iar. cei
lalți vor fi pregătiți în cadrul 1 
Cabinetului orășenesc dte partid. 4

I

:>

Măsuri importante pentru pregătirea 
noului an al învăfămîntului de partid
Raportul prezentat în fața ple

narei de tov. Vîjdea Gheorghe, 
precum și planul Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani pen
tru organizarea noului an școlar 
prezentat de tov. Blaj Traian, 
membru al Biroului Comitetului 
orășenesc de partid, au oglindit 
măsurile importante luate de 
Comitetul orășenesc Petroșani 
pentru îmbunătățirea continuă a 
învățămîntului de partid în ur
mătorul an școlar. Se vor forma 
comisii pentru recrutarea cursan- 
ților, la care vor participa mem
brii Comitetului orășenesc 
partid, activiști de partid, 
pagandiști care cunosc 
menii. Principalul accent 
fi pus pe cercurile politice 
tru mineri, pe cercurile de 
nomie concretă, se va dezvolta 
propaganda prin conferințe. O 
mare atenție se va acorda, de 
asemenea, organizării cercurilor

de

de 
pro- 
oa- 
va 

pen- 
eco-

de studiere a Statutului P.M.R., 
cursurilor serale, unde vor stu
dia majoritatea membrilor și 
candidaților de partid. Cercurile 
de studiere a Istoriei P.M.R., a 
bazelor marxism-lenânismului, a 
Istoriei P.C.U.S. — forme supe
rioare ale învățămîntului de par
tid — trebuie organizate cu ceai 
mai mare grijă; în aceste cer
curi, conduse dte cei mai pregă
tiți propagandiști, trebuie înca
drați cursanți cu un nivel de 
pregătire corespunzător. Se 
va pune de asemenea un accent 
mai mare pe organizarea cercu
rilor de economie politică.

Acordînd atenția cuvenită or
ganizării noului an al învăță
mîntului de partid, organizațiile 
de partid vor asigura principa
lele condiții pentru ridicarea ni
velului muncii de educare mar- 
xist-leiunistă a membrilor și 
candidaților de partidi, a oame
nilor muncii — factor de bază 
pentru înfăptuirea cu succes a 
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4 STEAGUL ROȘU

Vizita delegației de partM și gwemamentaie a R. P. Romine in Uniunea Sovietică

Populația Moscovei а iâcut o caldă 
solilor poporului romîn$! prietenească primire

(Urmare din pag. l-a)

pe 
în
de
P.

vietici îi salută cu căldură 
oaspeți. Un grup de copii 
minează membrilor delegației 
partid și guvernamentale a R. 
Romîne buchete de flori. In fața
gării conducătorii celor două țări 
sînt întîmpinați cu aclamații și a- 
plauze puternice. In fața lor este 
aliniată compania de onoare. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
primește raportul companiei de 
onoare. Se aud acordurile solemne 
ale imnurilor de stat ale R. P. Ro
mîne și Uniunii Sovietice.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer; în
soțiți de tovarășii N. S. Hrușciov 
și L. I. Brejnev, trec în revistă 
compania de onoare. Conducători-

lor romîni le stat apoi prezentați 
șefii misiunilor diplomatice si ce
lelalte persoane oficiale venite în 
întîmpinare.

Cuvîntările rostite de tovarășii 
N. S. Hrușciov și Gheorghe Ghe
orghiu-Dej au fost ascultate cu 
mare atenție și au fost în repetate 
tîndurî întrerupte de aplauze pu
ternice.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej; Ion Gheorghe Maurer, N. S. 
Hrușciov, L. I. Brejnev iau loc a- 
poi într-o mașină deschisă și se 
îndreaptă spre reședința delegației 
R. P. Romîne la Kremlin. Corte
giul de mașini oficiale este deschis 
de o escortă de motociclisti.

Intre gară și porțile Borovițki 
ale Kremlinului. întregul traseu, 
lung de cîțiva kilometri, este îm-

podobit cu mii de drapele româ
nești și sovietice. Trotuarele sînt 
înțesate de lume. Zecile de mii de 
moscoviți flutură stegulete și bu
chete de flori.

Cortegiul se apropie de stradă 
Arbat. De pe trotuare zboară flori. 
Aplauzele și aclamațiile nu conte
nesc. Din loc în loc strada este 
traversată de uriașe pancarte sus
pendate, pe care se poate, citi : 
„Bun venit, dragi prieteni din Re
publica Populară Romînă", „Salut 
fierbinte solilor poporului romîn". 
„Trăiască Republica Populară Ro
mînă", „Salut frățesc oamenilor 
muncii din Republica Populară Ro
mînă care construiesc socialismul".

Mașinile au ajuns în piața Ar
bat. Aici s-a adunat populația car
tierelor din împrejurimi. Mașinile

de abia străbat prin mulțime, de 
unde se aud neîncetat urări în cins
tea nrieteniei sovieto-romîne.

Mașinile se apropie de Kremlin. 
Aici din nou mulțimea salută cu 
însuflețire pe conducătorii celor 
două țări legate printr-o veșnică 
prietenie frățească.

Populația Moscovei a făcut o 
caldă și prietenească primire soli
lor poporului romîn. In atmosfera 
sărbătorească și de uriaș avînt 
creator prilejuit de programul cons
trucției comunismului, vizita de
legației de partid și guvernamen
tale se încadrează ca o manifes
tare a unității și coeziunii de ne
clintit a marii comunități a țărilor 
socialiste, a prieteniei frățești din
tre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice.

H

TELEGRAME ЕХТЕЙИЕ
Proiectul noului program 

al P. C. U. S.
primit cu entuziasm 
de oamenii Sovietici
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Publicarea proiectului noului 

program al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a trezit în ria
dul poporului sovietic sentimente 
de mîndrie pentru marea lui pa
trie, în fața căreia se deschid pers
pectivele construcției societății co~ 
muniste.

„Cuvintele cuprinse în proiectul 
de program al partidului sînt im
presionante, ele răsună ca un imn 
triumfal adus comunismului", a 
declarat strungarul S. Pirhalava, de

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

D^agă tovarășe Hrușciov, 
Dragă tovarășe Brejnev, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Sosind în glorioasa capitală 

Uniunii Sovietice 
înainte <’ 
mulțumirile noastre cordiale 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernului sovietic pen
tru invitarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne, pentru primi
rea atît de caldă pe care ne-o 
faceți, și, totodată să vă trans
mitem salutul frățesc adresat 
din toată inima de poporul ro- 
mîn marelui popor sovietic.

Ca și de alte ori cînd am a- 
vut prilejul de a ne afla în U- 
niunea Sovietică, venim și acum 
în mijlocul oamenilor sovietici 
ca la prietenii cel mai buni și 
cei mai apropiați ai poporului 
romîn.

Poporul nostru urmărește cu 
admirație succesele epocale pe 
care le obține poporul sovietic 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu iubitul nostru 
tovarăș și prieten Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov, a cărui acti
vitate prodigioasă — pusă în 
slujba cauzei comunismului și 
păcii — i-a cîștigat în întreaga 
lume un înalt prestigiu, stima 
și dragostea celor ce muncesc. 
Victoriile repurtate de poporul 
sovietic în crearea bazei tehnico- 
materiale a comunismului, în 
dezvoltarea giganticei forțe e- 
conomice a statului sovietic și 
în făurirea unei vieți de înaltă 
bunăstare materială și .Spiritua
lă pentru poporul sovietic, ex
cepționalele realizări, tehnico- 
științifice ale U.R.S.S., consti
tuie un puternic factor mobili
zator în lupta oamenilor mun
cii die pretutindeni, exercită o 
înrîurire profundă asupra între
gii dezvoltări contemporane.

In fața poporului sovietic se 
deschide perspectiva strălucită a 
construirii societății comuniste 
în următoarele două decenii. In 
proiectul 
Partidului 
Sovietice, 
sovietică, 
merit al 
creator, 
pială și practică imensă, 
sînd sarcinile concrete ale con
struirii societății comuniste în 
U.R.S.S., analizînd problemele 
fundamentale ale trecerii ome
nirii de la capitalism la comu
nism, programul P.C.U.S. va fi 
de un neprețuit sprijin pentru 
toate partidele frățești, pentru 
toate popoarele lumii.

După cum vă este cunoscut, 
Republica Populară Romînă a 
obținut rezultate de seamă în 
construcția socialistă. Se dezvol
tă continuu industria, agricul
tura socialistă, cultura, crește 
an de an nivelul de trai al oa
menilor muncii. Poporul romîn 
muncește cu însuflețire și hăr
nicie pentru înfăptuirea planu-

a 
îngăduiți-ne, 

de toate, să exprimăm 
": noastre

noului program al 
Comunist al Uniunii 

publicat ieri de presa 
noi vedem un docu- 

marxism-leninismului 
de însemnătate prînei- 

Tra-

lui de 6 ani, care are ca obiectiv 
fundamental desăvîrșirea con
strucției socialiste în țara noas
tră.

Sprijinul frățesc, multilateral, 
pe care-1 primim din partea U- 
niunii Sovietice, colaborarea și 
într-ajutorarea reciprocă cu ce- 
celalfe state socialiste sporesc 
considerabil forțele creatoare și 
eficacitatea eforturilor poporului 
romîn, avînd o însemnătate pri
mordială pentru înaintarea ra
pidă a țării noastre pe drumul 
socialismului.

Popoarele noastre sînt indiso
lubil legate prin fidelitatea față 
de învățătura marxist-leninistă, 
care ne călăuzește întreaga ac
tivitate, față de principiile inter
naționalismului proletar, care 
stau la baza unității de nezdrun
cinat a lagărului socialist și 
mișcării’ comuniste și muncito
rești internaționale.

Popoarele noastre poartă sus 
steagul luptei pentru pace și 
prietenie între popoare. Vizita 
noastră în Uniunea Sovietică va 
prilejui o nouă afirmare a ho- 
tărîrii comune a popoarelor ro
mîn și sovietic, ca și a popoa
relor celorlalte țări socialiste, de 
a face tot ce le stă în putință 
pentru întărirea păcii în lume, 
pentru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice, pentru so
luționarea pașnică a probleme
lor litigioase și însănătoșirea 
climatului internațional.

Cu cît este mai puternic la
gărul socialist, cu atît este mai 
bine apărată pacea. In interesul 
propriilor popoare și al întregii 
omeniri avem îndatorirea supre
mă ca față de încercările cercu
rilor imperialiste de a provoca 
o nouă ascuțire în relațiile in
ternaționale și de a intensifică 
cursa înarmărilor să păstrăm o 
neslăbită vigilență și o gri
jă permanentă pentru asigu
rarea securității țărilor noastre. 
Partidul nostru se inspiră din 
exemplul perseverenței, spiritu
lui de inițiativă inepuizabilă și 
tenacității neobosite cu care U- 
niunea Sovietică desfășoară lupta 
pentru pace în întreaga lume.

Sîntem pe deplin încredințați 
că vizita delegației romîne în 
Uniunea Sovietică, schimburile 
de vederii și discuțiile ce le va! 
purta cu acest prilej vor contri
bui la continua lărgire și dez
voltare a legăturilor frățești sta
tornicite între partidele și ță
rile noastre, Ia întărirea mai de
parte a prieteniei dintre popoa
rele romîn și sovietic.

Trăiască și înflorească indes
tructibila prietenie romîno-sovie- 
tică !

Trăiască gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietice, Co
mitetul său Central și guvernul 
sovietic în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov 1

Trăiască lagărul unit al țări
lor socialiste!

Trăiască cauza victorioasă a 
socialismului șî comunismului I

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

Cuvîntarea tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi tovarăși și prieteni,
P'eriniteți-mi ca în numele Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
și al Consiliului de Miniștri, în 
numele întregului popor sovietic 
șă salut cordial pe pămîntul so
vietic pe tovarășul Gheorghe 
Ghecrghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Pppulare Romîne, pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, pe toți stimații membri 
ai delegației 
namentale a 
Romîne.

Oamenii 
cu dragoste 
frate romîn, care, sub 
rea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, pășește cu încredere pe ca
lea socialismului. In persoana 
poporului sovietic, oamenii mun
cii din Romînia socialistă au un 
prieten de nădejde și un frate. 
Acest lucru a fost dovedit nu 
odată în fapt, a fost confirmat 
de viață, de întreaga istorie a 
relațiilor frățești dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Romînă. De acest lucru vă veți 
putea convinge încăodată și 
cum, cu prilejul 
în Țara Sovietică.

Acordăm, dragi 
mare însemnătate

de partid
Republicii

ți guver-
Populare

sovietici 
pe solii

întîmpină 
poporului 
conduce

călătoriei
a- 

dv.

oprieteni, 
vizitei dv. în

Uniunea Sovietică, 
în această vizită o 
festare a năzuinței 
popoarelor noastre, 
noastre de a întări 
și a dezvolta unitatea și cola
borarea între Uniunea Sovietică, 
Republica Populară Romînă, în
tre toate țările lagărului socia
list. Prietenia dintre popoarele 
țărilor socialiste reprezintă o 
forță atît de invincibilă, o avu
ție atît de mare cum n-a mai 
avut nimeni și niciodată în lu
me. Noi, comuniștii, sîntem mîn- 
dri că ne-a revenit fericirea de a 
crea și a întări această uniune 
a popoarelor libere în numele 
unei vieți mai bune a oamenilor 
muncii, spre binele păcii în în
treaga lume. Republica Popu
lară Romînă, împreună cu cele
lalte țări socialiste, aduce o ma
re contribuție la cauza comună 
a întăririi unității și coeziunii 
puternicului lagăr socialist apă
ră cu hotărîre pacea în întreaga 
lume.

Permiteți-mi să-mi exprim 
convingerea că vizita de priete
nie a delegației de partid și gu
vernamentale romîne în~ țara 
noastră va contribui la întărirea 
continuă a prieteniei și colabo
rării frățești dintre popoarele 
sovietic și romîn, va sluji inte
reselor păcii și socialismului.

Vom face totul pentru ca în 
timpul vizitei în țara noastră să 
vă simțiți tot atît de bine ca la 
dv. în patrie.

împreună cu întregul popor 
sovietic vă spunem: Bun venit, 
scumpi prieteni !

Noi vedem 
nouă mani- ' 
reciproce a 

a partidelor 
și mai mult

O

CONVORBIRI
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 31 iulie, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne a făcut o vi
zită la Kremlin tovarășului N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

între tovarășul N. S. Hrușciov 
și membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne 
convorbire care 
într-o atmosferă 
țească.

PRIETENEȘTI
Dej și membrii delegației 
partid și guvernamentale a R. 
Romîne a avut loc o convorbire
care a decurs într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

★

de 
P.

la uzina de mașini unelte „Kirov" 
din Tbilisi, capitala Republicii 
Gruzine. „Cred, a adăugat el, că 
aceste cuvinte înflăcărate sînt în
tipărite în inima fiecărui om so
vietic. Toți vedem în proiectul de 
program al scumpului partid coț^if- 
nist scopul vieții noastre și <?*•;- 
torul luminos al întregii omenire .

Intr-un interviu acordat cores
pondentului agenției TASS,, Tatia
na Liudvinskaia, membra al 
P.C.U.S. încă din anul 1903, a de
clarat că ea a participat ca delega
tă la congresul al VUI-lea al prti- 
dului din 1919 care a adoptat cel 
de-al doilea program. „Am în față 
două documente, le compar, com
par condițiile în care ele a>u fost 
create, mă gîndesc la Lenin, la 
partid, la comuniștii care au con
dus poporul prin foc și uragane 
spre victorii".

T. Liudvinskaia 
publicînd proiectul 
partidul se consultă 
„Fiecare om sovietic are dreptul 
să-și spună cuvîntul despre acest 
program. Partidul așteaptă sfatul 
poporului și el răspunde din toată 
inima la această chemare, pentru 
că acest document exprimă aspi
rațiile, năzuințele, sensul vieții tu; 
turor oamenilor sovietici".

„Ce fericire pentru mine, care 
am participat la asaltul Palatului 
de Iarnă în octombrie 1917, să 
constat că societatea comunistă. 
fi construită încă în viața actua 
generații", a declarat K. Gher- 
manov, membru al P.C.U.S. din 
anul 1917, care locuiește în orașul 
Inza (R.S.F.S.R.).

Mihail Latîsov, președintele col
hozului „Peremoga" din Bielorusia, 
Erou al munaii socialiste, a spus : 
„Colhoznicii noștri aprobă cu în
flăcărare și-și exprimă admirația 
față de planurile grandioase ale 
scumpului partid Comunist. Inima 
ni se umple de bucurie pentru pa
tria noastră". Mihail Latîsov a 
adăugat că gospodăria pe care o 
conduce a atins nivelul de dezvol
tare planificat pentru sfîrșitul sep- 
tenalului, adică pentru anul 1965. 
;,Este îmbucurător faptul că rea
litatea sovietică depășește pînă și 
visurile cele mai îndrăznețe*, a 
subliniat el
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a subliniat că 
noului program 

cu poporul.
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a avut loc o 
s-a desfășurat 
cordială, fră-

(Agerpres). —

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne, 
Corneliu Mănescu, a făcut la 31 
iulie o vizită 
cerilor Externe 
Gromîko.

Intre A. A.
neliu Mănescu 
vorbire caldă,

ministrului
al U.R.S.S.,

Afa- 
A. A.

Cor-

MOSCOVA 31 
TASS transmite:

La 31 iulie, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti-1 
dului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al 

'Republicii Populare Romîne, con
ducătorul delegației de partid șj 
guvernamentale a R. P. Romîne 
care se află la Moscova și mem
brii delegației au făcut o vizită 

Kremlin tovarășului L. I. 
Prezidiului 

al U.R.S.S.
I. Brejnev, 
Gheorghiu-

la
Brejnev, președintele 
Sovietului Suprem

Intre tovarășul L. 
iovarășul Gheorghe

Gromîko și 
a avut loc o con- 
prietenească.

MONTEVIDEO 31 (Agerpres).
La 28 iulie a avut loc la Le

gația R. P. Romîne din Monte
video o seară literară în cadrul 
căreia însărcinatul cu afaceri al 
R. P. Romîne în Uruguay, Gheor
ghe Luca, a vorbit despre lite
ratura romînă.

Poeții uruguayeni au recitat 
versuri de Mihail Eminescu, 
Tudor Arghezi, Mihai Beniuc și 
Maria Banuș.
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Cresc prețurile 
produselor alimentare

PARIS 31 (Agerpres).
„Mîine veți plăti pîinea mal 

scump", cu aceste cuvinte își in
formează ziarul „Paris Jour" 
cititorii despre hotărîrea guver
nului francez de a majora pre
țurile la pîine cu începere de la 
1 august.

Prețul pîinii va crește cu 1 
pînă la 2 franci noi la kilogram, 
în funcție de calitate.

Au fost piezentate apoi fil
mele romînești de scurt metraj- 
„Album de artă populară", 
„Homo Sapiens", „O poveste 
ca în basme" și „Șapte arte".

Reuniunea, la care au partici
pat membri ai conducerii Uniu
nii scriitorilor uruguayeni și ftlțî 
scriitori și poeți, s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Tiparul : 8,6 August" — Poligrafie


