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Tovarășa Chican Ana, electrician la atelierul de 
bobmaj al termocentralei Paroșeni, depune multă 
stăruință pentru efectuarea într-un timp scurt și 
de bună calitate a lucrărilor încredințate. Iat-o, în 

- clișeu, luciînd la rebobinarea unui electromotor so
sit în atelier pentru reparații. . . .
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COMPRESOR N00
Zilele acestea la prepa- 

rația Lupeni a fost pus în 
funcțiune un compresor 
cu un debit de 23 m.c 
pe minut. Compresorul 
satisface întrutotul nece 
sitățile actuale și are ur
mătoarele avantaje : avem 
aerul comprimat la o pre 
siune constantă: compre 
sorul fiind acționat de un 
motor Sincron. factorul

Cercul foto — mijloc 
de educație comunistă a elevilor

In fața școlii, astăzi mai mult ca 
oricînd, stă măreața sarcină de a 
pregăti tinerele vlăstare pentru a 
deveni cadre de nădejde ale cons
trucției socialiste în scumpa noastră 
patrie.

Educația comunistă a copiilor din 
Școala elementară de 8 ani din Pe- 
trila, se realizează de către cadrele 
didactice în colaborare cu organi
zațiile U.T.M. și de pionieri prin- 
tr-un complex de metode și pro
cedee pedagogice. Una din aceste 
metode este organizarea pionierilor 
și școlarilor în diferite cercuri.

După fixarea elevilor care par
ticipă la acest cerc, tovarășa pro
fesoară Gyâry Irina a întocmit un 
plan de activitate după care se 
conduce cercul. Elevii înscriși la 
acest cerc au ajuns ca prin îndru
marea atentă a profesoarei să în
vețe tehnica fotografierii și execu
tarea de fotografii. Prin fotogra
fiile realizate de micii amatori se 
popularizează diferitele activități or
ganizate în școală, se face un 
schimb de experiență între activi
tățile detașamentelor de pionieri. 
Elevii de la cercul foto sînt pre-
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PROGRAM ARTISTIC REUȘIT
Recent, în sala ci

nematografului „7 
Noiembrie din Uri- 
cani s-a prezentat un 
frumos program ar
tistic. Programul a 
fost prezentat de 
Cele două brigăzi 
artistice de agitație 
ale minei, de un 
grup de pionieri, ar
tiști amatori, și de 
soliștii vocali ai clu

bului minier din U- 
ricani. Publicul spec
tator a răsplătit cu 
vii aplauze pe ar
tiștii amatori și i-a 
felicitat călduros pe 
Ilie Irina, Hanciu

Sara Ana, Ivanov 
Ioan, membrii brigă
zilor artistice de a- 
gitație, pe interprets 
cîntecelor populare.

Liliana, Popescu Ioan, ei au

de putere este mult îm
bunătățit.

La montarea compre
sorului s-au evidențiat zi
darii Pop Ioan III și Me- 
szaroș Vasile, lăcătușii 
Bedean Gheorghe și Doic- 
sar Josif, electricianul Fie
rea Oliviu precum și in
ginerii Filip Gh. și Herc- 
sik Fiau< isc.

F. TIGOIANU
{ corespondent

Sporesc realizările 
colectivelor de muncă

Producție peste plan
Mineri sectorului I de al mina Vulcan își spo

resc tot mai mult realizările. Printr-o muncă judi
cios organizată, un transport corespunzător și o 
bună aprovizionare cu cele necesare ei reușesc 
să-și îndeplinească în mod ritmic sarcinile de plan, 
in două decade ale lunii februarie planul de pro
ducție pe sector a fost depășit cu 355 tone de căr
bune cocsificabil. Astfel, plusul de producție a cres
cut d? la începutul anului la 2234 tone de cărbune. 
Cele mai bune rezultate le-au obtinut brigăzile con
duse de Gagyi loan, Săbău Dumitru, Nicoară Ale
xandru și Zaharia Constantin care și-au depășit sar
cinile de plan cu 2—3 la sută.

Se îmbunătățește calitatea
Nu de mult, într-un articol apărut în ziarul nos

tru. colectivul minei Aninoasa a fost criticat pentru 
calitatea necorespunzătoare a producției. Slaba ac
tivitate în acest domeniu a fost sesizată și de condu
cerea exploatării. S-au luat măsuri pentru reme
dierea acestui neajuns, s-a insistat asupra aplicării 
planurilor tehnico-organizatorice privind respectarea 
calității cărbunelui. Se urmărește mai îndeaproape 
pușcarea selectivă a intercalațiilor mai groase de 
steril și bandajareă corectă a pereților Ia abatajele 
Cameră pentru a se evita amestecarea rambleului 
i’u cărbunele extras. In afară de aceasta s-au re
partizat pe fiecare schimb un număr corespunzător 
de oameni pentru alegerea șistului la banda de 50 
m. Toate acestea nu au întîrziat să-și arate efectul.

In ultimile zile procentul de cenușă 
în cărbunele extras a scăzut la 29,5 
la sută față de 30 la sută cît este 
planificat.

zenți în mijlocul celor mai inte
resante activități pentru a le fixa 
pe peliculă. In noul an școlar, cer
cul foto a realizat fotografii fru
moase cu prilejul vizitelor făcute 
la mina și preparația Petila, la adu
nările de detașamente, de unități, 
adunări de primiri de pionieri și de 
înmînare a distincțiilor pionierești. 
Cercul se mai preocupă de popu
larizarea pionierilor fruntași la în
vățătură, el realizează fotografii 
care oglindesc activitatea culturăl- 
artistică și sportivă din școală, pre
cum și diferitele acțiuni de folos 
obștesc ca : strîngerea fierului vechi, 
curățirea curții școlii, a parcului 
etc.

Prin popularizarea acestor acti
vități cercul foto din școala noas
tră contribuie la mobilizarea tu
turor elevilor la o serie de acțiuni, 
la formarea unei discipline conștien
te și la obținerea de rezultate cît 
mai bune la învățătură, deci con
tribuie în mod direct la educarea 
comunistă a elevilor

C. PRICOP
Școala elemntară de 8 ani Petrila
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Vascul Ecaterina, 
Beldiman Margareta, 

Năsălean loan pre
cum și pe solista 
vocală de muzică u- 
șoară Ispas Marga
reta. De asemenea, 

răsplătit cu a
plauze și pe micii 
artiști amatori ai 
școlii elementare.
MARCEL BADESCU 

corespondent
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Apreciere bine meritată

De cite ori își amintește de anii 
copilăriei, pe tovarășa Jura Va
leria o cuprinde tristețea. Prin min
te i se perindă toate suferințele. 
Tristă copilărie, așa cum au avut 
pe acele vremuri toți copiii celor 
ce trudeau din greu pentru o bu
cată de pline. W

Zilele luminoase ațe lui august 
44, au adus fericite în locul tris
teții, iar în locul mizeriei, belșug 
pentru toți obidiții de altădată. 
Vulcanul renăscut înflorește și se 
dezvoltă an de an. Prin hărnicia 
colectivă, el s-a transformat în- 
tr-o grădină înfloritoare: La aceste 
transformări a pus umărul și to
varășa Jura Valeria. In oraș e cu
noscută ca una dintre cele măi 
harnice și destoinice gospodine. 
Din 1950, tov.-Jura Valeria a fost 
aleasă mereu deputată. Muncea cu 
multă tragere de inimă mobilizînd 
cu vorba și fapta și pe ceilalți la
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15 ANI DE IA 
AL P.

S-au împlinit la 21 februarie 15 
ani de la Congresul de constituire a 
Partidului Muncitoresc Romîn. în
semnătatea istorică a congresului 
in viața mișcării muncitorești, e 
poporului nostru, constă în faptul 
că a consfințit deplina unificare 
politică și organizatorică a clasei 
muncitoare și făurirea partidului 
ei unic, prin unificarea Partidului 
Comunist Romîn și a Partidului 
Social-Democrat pe bazele politice,, 
ideologice și organizatoricei ale 
maxism-leninismului. Congresul a 
trasat principalele linii directoare 
ale activității partidului în noua 
etapă de dezvoltare deschisă prin 
proclamarea Republicii Populare 
Romîne — trecerea la construirea 
socialismului.

Realizarea deplinei unități a cța 
ssi muncitoare din Romînia a fost 
încununarea luptei consecvente des 
fășurate în cursul deceniilor de cei 
mai hotărîți luptători din rîndurile 
mișcării muncitorești. Prin crearea 
Partidului Muncitoresc Romîn, lup
ta revoluționară a clasei munci
toare a fost ridicată pe o treaptă 
mai înaltă, au crescut forțele ei, 
capacitatea de a înfăptui cu de
plin succes misiunea ei istorică 
de forță socială conducătoare a 
poporului în lupta pentru făurirea 
noii orînduiri sociale.

Năzuința spre unitate a fost în 
totdeauna proprie proletariatului ; 
subliniind că unitatea clasei mun
citoare reprezintă o condiție esen
țială pentru ■ cucerirea victoriei' a- 
supra claselor exploatatoare, Lenin 
arăta că forța muncitorimii o cons
tituie organizarea, iar organizarea 
înseamnă unitatea de acțiune, uni
tate în activitatea practică. „Uni
tatea este infinit de scumpă și ex
trem de importantă pentru clasa 
muncitoare. Muncitorii . dezbinați 
nu înseamnă nimic. Uniți, ei sin‘ 
totu1" I ’

Crearea partidului unic al clasei 
muncitoare din țara noastră a fost 
rezultatul unui îndelung proces 
istoric. încă -de la întemeierea sa, 
Partidul Comunist Romîn ă militat 
neobosit, în pofida terorii sălbatice 
a regimului burghezo-moșieresc pen
tru realizarea unității clasei mun
citoare Adresînd de repetate ori 
conducerii P.S.D. chemări - la ' uni
tate de acțiune, partidul comuni»* 
a desfășurat o activitate multija
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acțiunile de înfrumusețare a ora
șului.

La îndemnul deputatei,, cetățenii 
din orașul Vulcan au realizat mul
te sarcini gospodărești. Au fost 
reparate prin muncă voluntară dru
murile, s-au curățit șanțurile pe 
strada Deccbal, au fost văruiți 
pomii, au fost plantate flori, și 
create zone verzi și multe al
tele.

— Sînt întrutotul de acord cu 
propunerea făcută — spunea tova
rășa Toma Elena. Tovarășa Jura 
Valeria este una din cele mai ac
tive deputate. Ea muncește cu 
drag în comisia de femei, este o 
membră: activă a comitetului tu
telar de sprijinire a copiilor or
fani, se interesează mult de fe
lul cum funcționează cantina bă- 
trîriilor din Vulcan. De nenumărate 
ori am văzut-o vizitînd pe cetă
țenii bolnavi ia spital și domiciliu.

Cetățenii din orașul Vulcan se 
mindresc pe drept cuvînt cu de
putata Jura Valeria. Mereu neobo
sită, permanent în mijlocul oame
nilor, activistă de nădejde a sfatu
lui popular — așa "poate ii carac
terizată tovarășa Jura Valeria.

Apreciindu-i activitatea, la a- 
dunarea populară ce a avut loc re
cent, cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 43 au propus-o pe 
tov. Jura Valeria, pentru a 6-a oa
lă, candidată de deputată.

Nu încape îndoială că la 3 mar
tie alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 43 din Vulcan vor 
da bucuros votul lor pentru aceea 
pe care o iubesc, o prețuiesc și o 
stimează.

D. ALBESCU
Vulcan
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CONGRESUL I
N. R.

terală și perseverentă în vederea 
realizării unității muncitorilor co
muniști și social-democrați, ca și a 
tuturor celorlalți muncitori, indife
rent de apartenență politică, în 
Lupta pentru revendicările econo
mice și politice, pentru intsresela 
lor vitale și ale întregului popor.

Reprezentînd un moment de coti
tură în dezvoltarea partidului și 
a întregii noastre mișcări munci
torești, eroicele lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor au meritul is
toric de a fi realizat efectiv, în 
practică, frontul unic de jos. Uni
tatea muncitorilor comuniști, social- 
democrați, fără de partid, ca și a 
muncitorilor neorganizați în sindi
cate, care și-a găsit întruchipa
rea în crearea de către muncitori
mea ceferistă a comitetelor de ac
țiune, de întreprindere, de grevă 
a constituit premisa esențială -a 
marii victorii politice cucerite de 
clasa muncitoare în februarie 1933. 
Aceasta a sădit adine în conștiința 
întregii clase muncitoare ideea u- 
nității ei de acțiune, cît și a po
sibilității de realizare a acesteia.

înarmat cu învățămintele aces
tor mari bătălii de clasă, luptînd îm
potriva liniei reformiste, oportu
niste, scizioniste, a vîrfurilor de 
dreapta ale social-democrației, îm
potriva tendințelor de sectarism din 
propriile rînduri P.G.R. a izbutit în 
perioada anilor următori să în
făptuiască unitatea de acțiune a 
muncitorilor într-un șir de greve 
și alte acțiuni de luptă ale proleta
riatului. Partidul a depus eforturi 
pentru închegarea unității de luptă 
a clasei muncitoare ca o condiție 
de bază a creării unui larg front 
popular antifascist.

Lupta consecventă a celor mal 
înaintați militanți ai proletariatu
lui revoluționar pentru lichidarea 
sciziunii din rîndurile clasei munci
toare. a înregistrat un însemnat 
succes prin crearea la 1 mai 1944, 
a Frontului ' unic muncitoresc- pe 
baza înțelegerii intei verfîte între 
P.G.R. șl P.S.D., în cadrul vastei 
acțiuni desfășurate de partidul co
munist pentru organizarea insu
recției armate de Ia 23 August 
1944. Crearea F.UM. a avut о шаге 
însemnătate pentru acțiunea parti
dului de polarizare în jurul clasei 
muncitoare a. tuturor forțelor pa
triotice, antifasciste în lupta pentru 
răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste și eliberarea patriei, pentru 
ieșirea din războiul antisovietic ,și 
întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei hitleriste.

După 23 August 1944, refacerea 
mișcării sindicale, pe baza unității 
de acțiune a proletariatului, a 
principiului luptei da clasă, a, a- 
vut un rol de ceă mai măre în
semnătate în creșterea capacității 
de luptă a clasei muncitoare pe 
tru înfăptuirea rolului ei conducă
tor în revoluția populară. Intă- 
rindu-și continuu unitatea de ac
țiune, clasa muncitoare a putut 
închega alianța muncitorească-ță- 
rănească în focul luptei pentru re
forma agrară și cucerirea puterii. 
Frontul unic muncitoresc a consti
tuit pilonul în jurul căruia s-au 
concentrat cele mai largi mase 
populare în lupta pentru răsturna
rea guvernelor cu majoritate re
acționară, pentru făurirea largului 
front democratic care a hotărît 
soarta bătăliei ientru putere irnpu- 
nînd la 6 martie 1945 instaurarea

(Continuate în pag. 4-a)

-=©=-

O sarcină 
de cinste

Să contribui la răspîndirea cu- 
vîntului scris al partidului în rîn
durile maselor largi de oameni ai 
muncii, e o sarcină de cinste. în
demnați de birourile organizații
lor de bază, difuzorii voluntari de 
la preparația din Petrila muncesc 
în așa fel îneît ziarele și revistele 
ajung în mod operativ în mîinile 
abonaților. Printre fruntașii în di
fuzarea presei se numără utemista 
Cleambă Eleonora, prin a cărei 
muncă neobosită numărul abona
mentelor a crescut substanțial în 
comparație cu anul trecut.

ȘIMANDI IO AN 
corespondent
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INSTANTANEE
Cînd nu-i simt gospodăresc

ieși afară!

Ѳ

Aici a

C. DUMITRU

Svonuri de departe; 
Cic-ar fi sosit in țară 
Mult doritul marte

in vale dintr-odată 
înaltul schelelor

solului Lunii și a 
ale sistemului nos-

de 
lor 
din

va apare 
a celor în

Lampa de benzină este prietena nedespărțită a minerului în adîn- 
curi. Pe lingă lumină, ea li arată unde stă ascuns gazul grizu, duș
manul neîmpăcat al celor ce munce sc în subteran. IN CLIȘEU: Un con
trol exigent al lămpii îaninte de intrarea în mină.

mai bine să 
„politețe" și 
cum trebuie 
cu pretenții

clipe 
m?- 
fost 

Ieșit 
față

pwm avara
4 S-а deschis o geană-albastră 
ț Prin perdeaua norilor, 
f Un crâmpei mic de fereastră 

. І In lumina zorilor.
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ȘI că-n fața lui, pe vale — 
A iernii, coaliție
A capitulat în cale 
Fără de condiție !
Simțind primele frisoane 
Inspăimfntat foarte I
Făurar, cată cotloane 
Ipspre miazănoapte
Iară Dochia, bătrînă 
Incurcîndu-și urmele 
A pornit hai, hui, la stînă 
Ca să-și pască turmele.
Și cum merge cătrănită, 
Scuturînd cojoacele, 
Peste culmea-nzăpezită 
Plopii-și frîng mijloacele !
Soarele zimbind șăgalnic 
A purces pe drumul lui 
Ca un meșter, urcfnd harnic, 
Sus pe schela cerului
Jos, 
Din
Se răsfrânge re-nviată 
Zarva șantierelor.

1. SÂSARAN

în- 
sînt 

de

Calamitate 
sau binefacere?

O insectă dintre cele mai vătă
mătoare este lăcusta. O invazie de 
lăcuste poate înfometa populația 
unei regiuni. Dar... uneori se 
tîmplă și invers. Lăcustele 
mîncate cu deosebită plăcere
populația din unele regiuni ale lu
mii. In Africa de nord, de exem
plu, lăcustele sînt consumate frip
te sau sfărîmate și amestecate în 
lapte de cămilă. In Africa australă, 
hotentoții le consumă 
uriașe. O invazie de 
așteptată acolo ca o 
re, ele constituind un 
țios atît proaspete, cit 
conservate.

în cantități 
lăcuste este 
binecuvînta- 
aliment pre- 
și fripte sau

De au-cumva vreun necaz cu să
nătatea, mulți din locuitorii 
șului Petroșani își ’abat pașii 
circumscripția sanitară nr. 3. 
oamenii, unii bolnavi, alții 
puțin și își așteaptă rîndul să i 
la consultație, că doar există 
regulă ce trebuie respectată 
n-o să dea cu toți buluc 
Dacă se întâmplă să fie 
trei pacienți, problema e 
tă. Stau cu toții liniștiți 
trei scaune existente în 
așteptare. De cumva numărul 
crește, atunci vrînd-nevrînd,

ora- 
spre
Vin 
mai 

intre 
o 

și 
deodată, 
pînă la 
rezolva - 
pe cele 
sala

lipsă de scaune sau bănci, pacienții 
se văd puși în situația de a sta 
în picioare. Stă omul 15—20 de
minute schimbîndu-și greutatea cor
pului cind p? un picior, cînd pe al
tul, dar apoi începe să dea semne 
de oboseală. Și asta numai pentru 
că cei ce răspund de această pro
blemă nu se „obosesc" să reme
dieze această stare de lucruri. Ce 
să-i faci, cînd nu-i simț gospo
dăresc la circumscripție... vai de pi
cioarele pacienților. Poate după a- 
pariția acestor rînduri 
și simțul gospodăresc 
cauză.

„Politețea" doctorului Loni
S-a dus mai deunăzi minerul 

pensionar Șiler Grigore din Petrila 
la spitalul unificat din Petroșani 
să-și vadă de sănătate. Medicul 
Ciobanu l-a consultat cu atenție, în- 
cît omul a plecat mulțumit. Mulțu- 

a fost însă de scurtă 
Ieșind din cabinetul me- 

i oprit pentru cîteva 
să-și pună certificatul 
portmoneu. 
greșeală a lui Șiler. 
pământ, îi apăru in 
Loni de la endocrinologie.

mirea lui 
durată. I 
dical s-a 
pe sală 
dical în 
„marea" 
ca din 
doctorul

— Ce cauți aici 1 Să
— Îndată, Iovarășe doctor. îmi 

introduc certificatul în portmoneu 
și gata.

— Afară! Marș afară, de nu 
vrei să te zbor eu. Și zicînd a- 
cestea, „prea
Loni luă poziție de... luptă. Nu 
de însă că ar fi 
lase de o așa 
se comporte așa 
facă ori și cine 
om civilizat ?

politicosul" doctor 
cre- 

se 
să 

s-o 
de

Aceas- 
adrese

Un magazin, un frigider și 24 de adrese
Povestea este adevărată, 

ta o confirmă cele 24 de
trimise conducerii O.C.L. Alimen
tara Petroșani de la magazinul 
„Grafit" privitor la frigiderul cu 
seria nr. 4623, care stă neutilizat 
de mai bine de un an. In adrese 
se cerea cu tot mai multă instisten- 
tă ca frigiderul să fie transportat 
oriunde: în Petroșani, in biroul 
serviciului administrativ al O.C.L. 
Alimentara, odată ce nu poate servi 
scopului pentru care a fost făcut. 
Așa stau lucrurile cu frigiderul cu 
care a fost dotat magazinul ali
mentar nr. 95 din „Grafit" Lupeni 
în urmă cu 14 luni.

— In sfîrșit — își spuneau lo
cuitorii cartierului, magazinul nos
tru alimentar se pune Ia punct. 
Prezența frigiderului e o dovadă 
că conducerea O.C.L.-ului și-a în
dreptat privirea și înspre noi, lo- 

•cuitorii, unui Car
tier periferic al 
orașului Lupeni.

ȘTIAȚI

De curînd, una din secțiile de la Viscoza Lupeni 
a fost înzestrată cu utilaj nou. Operativi cum sînt, 
muncitorii fabricii au și denumit-o secția bobinaj 
nou. După zâmbetul de pe chipul bobinatoarei Ro
taru Viorica se vede că e plăcut să muncești cu 
utilaje moderne de înaltă productivitate.

Determinarea temperaturii planetelor 
cu ajutorul undelor radio

Bucuria însă le-a fost de scurtă 
durată.

— Ce-i cu frigiderul î De ce nu 
se instalează ? Dacă nu corespunde 
de ce l-au adus aici, de ornament ? 
Asemenea întrebări tot mai stă-, 
ruitoare îl asaltau pe gestionarul 
magazinului, care dădea din u- 
meri și trimitea la „centru" adre
se după adrese pînă a ajuns la 
cifra de 24. Doar, doar, s-o îndura 
conducerea administrativă a O.C.L. 
Alimentara să-și amintească de fri->] 
giderul în cauză. Totul a fost 
în zadar.

Și-or fi zicînd tovarășii din 
viciul administrativ al O.C.L. 
mentara Petroșani că e suficient 
să stea frigiderul neutilizat în ma
gazinul din cartierul Grafit că nu 
e bun asta, zic ei, n-o fi treaba 
lor. Fără îndoială că e vorba de 
nepăsare, pentru care cei vinovați 
ar trebui trași Ia răspundere.

M. AVRAM 
corespondent

însă

ser- 
Ali-

Temperatura 
altor planete 
tru solar se face de către savanți 
cu ajutorul semnalelor radio cu o 
anumită lungime de undă, reflec
tate de suprafața planetelor.

Astfel, s-a constatat că semnalele 
radio cu o. lungime de 10—75 cm. 
reflectate de pe solul, lunar indică 
aceeași lemperatură atît ziua cit 
și noaptea de — 40° C. Schimbînd 
lungimea de undă centimetrică a 
semnalelor radio șmise pe solul 

- lunar ca una milimetrică,' se con
stată o
raturii, 
noaptea

Cum 
curios ?

Undele radio milimetrice, reflec
tate nu pătrund în solul lunar, pe 
cînd cele centimetrice pătrund o 
adîncime oarecare în scoarța Lu
nii. Cu cit lungimea lor de undă 
este mai lungă* cu atît capacita
tea lor de penetrare este mai ma
re. Se știe că temperatura Lunii 
la o adîncime de 20—30 
neschimbată.

Undele radio permit 
suprafeței planetelor pe 
de 2—3 m. Schimbările
bruște ale temperaturii suprafeței

schimbare bruscă a tempe- 
anume ziua de 130° C ia%. 
de — 160° C
se explică acest fenomen

cm. este

sondarea 
adîncimi 
dese și

...în marea familie a co
metelor, cea apărută în a- 
prilie 1957 constituie o 
excepție rară ? Spre deo
sebire de altele, ea avea 
două cozi: una normală, 
compusă din oxid de car
bon și azot, îndreptată în 
direcție opusă Soarelui și 
una mai „scurtă" avînd o 
lungime de cîteva milioa
ne de kilometri, foarte lu
minoasă, orientată exact 
invers, 
„Comportarea" ciudată 
cozilor cometei a dat 
la dispute vii printre 
tronomi. Unii — mai 
drăzneți — spui&au 
porțiunea orientată 
Soare constă... din 
substanță. Alții, mai 
dești au elaborat o părere 
mai verosimilă. Ei afirmă 
că sâmburele cometei (ca
pul) era acoperit cu cris
tale de gheată, care în 
urma acțiunilor razelor so
lare se topeau, iar vaporii 
de apă, avînd o energie 
suficient de mare, învin
geau presiunea luminii, 
formînd astfel a doua coa- 

anormală".

, orientată
adică spre Soare.

a 
loc 
as- 
în- 
că 

spre 
anti- 
mo-

...ultrasunetele sînt folo
site nu numai în indus
trie, ci și în tratamentul 
dinților ? S-a observat că 
sub acțiunea ultrasunetelor 
se produce o anestezie 
locală prin desensibilizarea 
nervuluL In același timp 
se distruge și zona ca
riată. Aparatura necesară 
acestor tratamente a fost 
construită și experimen
tată...

...In Sicilia există un 
lac, denumit „Lacul mor- 
Ш", în jurul căruia lip
sește eu desăvârșire vege
tația I S-a constatat că pe 
fundul lacului există câ
teva izvoare ce conțin 
substanțe otrăvitoare. Con
centrația acestora este atît 
de mare, incit un pahar 
cu apă 
suficient 
om.

...în
construiesc mașini de 
cui portative, de 
„Nisa K-2" care Intr-un 
timp record pot să efec
tueze un număr mare de 
operații complicate ? Ѳ a- 
semenea mașină este foar-

băut din lac 
să omoare

Cehoslovacia

este
un

se 
cal- 

tipul

te utilă pentru expediții, 
laboratoare mobile etc.

...în arhitectură se folo
sesc din ce în ce mai frec
vent diferite metale și a- 
liajeî Astfel în Republica 
Populară Ungară se con
struiește o clădire cu zece 
etaje, destinată Institutului 
experimental de cercetări 
științifice medicale. Insti
tutul va avea trei secții 
mari și circa 400 de încă
peri. Părțile exterioare ale 
noului bloc modern vor fi 
acoperite cu plăci de alu
miniu, îar In construcția 
lui se vor folosi diferite 
materiale plastice și sticlă 
colorată.

...în urma unor cerce
tări îndelungate s-a con
statat că animalele deose
besc foarte slab culorile ? 
Astfel, numai anumite rase 
de pisici și de clini sesi
zează — Intr-o măsură 
foarte redusă — diferen
tele dintre culori. Caii, 
porcii, oile, cerbii și ve
verițele sînt sensibile nu
mai la partea roșie-verde 
a spectrului. O serie 
animale nu deosebesc
loc culorile. Maimuțele In 
schimb disting foarte bine 
diferite culori, chiar si 
nuanțe.

lunare dovedesc că conductibili- 
tatea termică a suprafeței lunare 
este similară cu cea a tufului vul
canic sau a pietrei ponce.

Este extrem de greu de a pre
ciza temperatura planetei Marte, a 
cărei radiație termică este foarte 
mică, deoarece radiația cosmică a 
acestei planete se ascunde după 
alte zgomote cosmice. Totuși cer
cetătorii au reușit să precizeze 
temperatura medișș care trebuie să 
fie de ordinul a — 59 și 60° C.

Se știe că Venus este planeta 
cea mai enigmatică a sistemului 
solar, deoarece suprafața ei este 
acoperită de nori groși. Dar undele 
radio străbat și norii, permițîndu- 
ne determinarea temperaturii. Ast
fel, măsurătorile efectuate cu un'4 i 
radio cu o lungime de undă ue 
8 mm. au indicat o temperatură 
de 130° C, iar cele de 3 și 10 cm. 
au dat alte rezultate și anume de 
350° C.

Unii astronomi presupun că va
porii de apă a căror prezență în 
atmosfera acestei planete a ■ fost 
demonstrată, rețin o parte dîn ra
diațiile termice solare ce cad la 
suprafață. O altă explicație care 
poate fi dată acestui fenomen, se 
datoreșt^ furtunilor care pe Ve
nus se declanșează adeseori.

Dar energia 
venite de pe 

milioane de ori 
provenită din 
relor provocate pe pămînt de fur
tuni. O energie așa de mare nu 
poate proveni decît din erupțiile, 
vulcanilor.

Se pare că energia undelor ra
dio emanate de pe Jupiter suferă 
probabil influiența oscilațiilor plas- 
matice ale ionîsferei înconjurătoa
re. Sondajele efectuate pe Jupiter 
cu ajutorul undelor radio cu lun
gimi de undă de 30 cm., au per
mis să se presupună că 
planetă este înconjurată de o cen
tură puternică de radiații, asemă
nătoare cu cea care înconjoară 
Pământul.

SaVanții presupun că această 
centură este de trei ori mai mare 
decît 
piter. 
Conf.

undelor radio pro- 
Jupiter este de 10 
mai mare decît cea 
descărcările fulge-

această

diametrul vizibil al lui Ju-

univ. ing. D. C. TRĂUȘEANU
——

Pod din prefabricate

Podul, care

de 
de

Primui pod cehoslovac din ma
teriale prefabricate a fost dat în 
exploatare la Sered. 
trece peste rîul Vah, are c lun
gime de 360 m. și se compune din 
6 arce. Construcție unică în ge
nul său, podul de peste Vah a fost 
vizitat pînă acum de numeroși 
tehnicieni și constructori din Uniu
nea Sovietică, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, R. D. Germană, Italia și 
Suedia.
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ASPECTUL CARTIERULUI — 
cartea (te vizita a locatarilor
I 
f 
♦
♦

♦
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9
9
9
9
9

In locul cocioabelor de od inioară în care Iși duceau viața 
familiile muncitorilor mineri din Valea Jiului, datorită grijii 
partidului, în anii de viață nouă au răsărit blocuri Impunătoare, 
cartiere noi muncitorești, cu apartamente compuse din două șî 
trei camere.

*

i 
i
І 
i 
î 

:îi 
i 
i

bucătărie, baie, apartamente care oferă tot confortul. 
Cit de mult contrastează anii noștri luminoși de viață nouă 

cu trecutul sumbru? In ultimii ani, peste 7 000 de apartamente 
□oi, confortabile au fost date în folosința familiilor de mineri din 
Valea Jiului, iar în acest an încă aproape 1 400 fși vor primi 

ocatarii.
In pagina de față redactată cu prilejui raidului anchetă or

ganizat cu concursul corespondenților voluntari ai ziarului nos- 
să oglindim felul cum se achită locatarii de j 
gospodari ai bunurilor încredințate, modul în ♦ 
cartierele.

tru, ne-am 
îndatoririle 
care sînt îngrijite

3

propus 
lor de

de citit
locuinței —

In cercurile
„Asigurarea igienei 

izvor de sănătate", este titlul u-
nei broșuri citite în cadrul cer
curilor de citit ale comitetelor de 
femei. Harnicele femei din blocu
rile II, III și V de la Livezeni, 
cele din blocurile evidențiaților 
din Petrila, din blocurile F, H, L 
și N din cartierul Mihail Eminescu 
Lonea, de la blocurile A 53, В 53, 
D 61 și O 61 din Vulcan precum 
și cele din blocul D și cartierul 

Sterminos Uricani 
și din cartierele

- Braia și Viscoza 
" Lupeni aplică în 

practică prețioa
sele cunoștințe a- 
cumulate la cer
cul de citit. Peste 

tot, în aceste 
blocuri rezultatele 
învățăturii se văd.
Ordinea și cu

rățenia, domnește 
pretutindeni 
rezultat firesc 
ridicării conști
inței femeilor

i

al antrenării lor
la acțiunea de

întreținere și în-
frumusetare a
blocurilor.

Prin cele aproa
pe 500 cercuri

de citit ale co-
mitetelor de femei
de pe raza ora-
șului regional Pe-
troșani au fost
prelucrate nume-

ТГ

s

Curat și frumos
propus să întreținem 

situat în cartierul
Așa ne-am 

blocul nostru 
Braia — Lupeni. In acest scop, co
mitetul de bloc, sprijinit de gru
pa de partid și de comisia de fe 
mei, a mobilizat pe toți locatarii 
la buna lui întreținere.

La curățirea casei scăriloi, a spă-

~ sfaturi practice 
roase broșuri instructive, conti- 
nînd valoroase sfaturi practice, pre
cum și metode avansate în vede
rea bunei întrețineri a aparta
mentelor și părților folosite în 
comun.

„E casa ta, îngrijește-o", „Al 
meu și al nostru", „Sfaturi practi
ce pentru buna întreținere a 
cuinței" sînt doar cîteva din 
mele prelucrate în cercurile 
citit în perioada de iarnă.

lo- 
te-

La majoritatea centrală 
florilor și plantelor ornamen- 

a pionierilor.
Așa, udă-le cu dragoste și în- 

florile astea fac parte din viața

blocurilor cu încălzire 
din Vulcan cultivarea 
tale este o atribuție 

O LOCATARĂ: — 
grijește-le pentru că

noastră nouă.

lătorului și uscătorului de rufe par
ticipă toate locatarele.- Ordinea în 
care se face curățenia pe scări a 
fost stabilită p» bază de grafic 
într-o ședință ținută cu toti loca
tarii, iar tovarășele Toth Emilia, 
Ringler Varvara, Mitrescu Maria, 
Polahk Lidia și Tamași Elza, aju
toare de nădejde ale comitetului de 
bloc, veghează asupra felului cum ’ 
se realizează graficul.

Datorită muncii desfășurate, blo
cul A din cartierul Braia apare cu 
adevărat un ЫОс curat și frumos. 
Toate apartamentele din bloc sînt 
bine întreținute, la fel și părțile 
folosite în 
este estetic 
ferestre, pe 
blouri, iar
flori. Terenul din jurul blocului de 
cum se desprimăvărează și pînă 
toamna tîrziu pare un covor verde, 
cu flori plantate și îngrijite de gră
dinari destoinici — locatarii.

In anul' care a trecut, în întrece
rea ce s-a desfășurat între comi
tetele de bloc, scării I-a i s-a de
cernat drapelul de scară fruntașă, 
iar întregului bloc — o diplomă.

Angajamentul 
acest an sa ne 
Ие frunte, să 
frumos și curat, 
unui bloc cu locatari conștienți.

Muncă colectivă
In acțiunea de gospodărire a car

tierelor de blocuri din localitățile 
Văii Jiului, grupele de partid și 
comitetele de blocuri, deputății și 
comisiile de femei și-au cîștigat 
merite însepinate. Munca colectivă 
în ahtrenarea și mobilizarea cetățe
nilor la treburile gospodărești a 
dat rezultate frumoase.

Au izvorît inițiative valoroase. 
Din dragoste pentru noile locuințe 
muncitorești și pentru cartierele de 
blocuri s-a născut o entuziastă în
trecere „pentru cel mai îngrijit 
bloc", „pentru cel mai frumos car
tier".

— Să amenajăm în cartierul evi- 
dențiaților o alee a trandafirilor ca 
harnicii noștri mineri să se recreeze 
plăcut aici, după munca desfășura
tă în mină — a fost propunerea 
misținută de comitetul de femei. 
Această propunere a tovarășei Cos
tea Ana, una din cele mai active 
gospodine din Petrila, a prins via
tă și ca la un semnal, din mai multe 
localități ale Văii Jiului, zeci de 
cetățeni mobilizați da grupele de 
partid și comitetele de blocuri au 
pornit acțiunea de plantare a tran
dafirilor sălbatici.

- rezultate bune
In prezent, aproape nu există 

nici un cattier în Petrila, Lonea, 
Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uri
cani care să nu aibă amenajată 
cîte o „alee a trandafirilor".

Datorită muncii colectivei întrece
rea pentru cel mai îngrijit bloc a 
cuprins mii de cetățeni. Grupela 
de partid din Lupeni, Vulcan, Uri
cani, Petroșani și Petrila și-au vă
zut activitatea depusă încununată 
de succes. Constituie o mîndrie 
faptul că pe lista gospodarilor car
tierelor noastre noi se află pe 
primele locuri numele, comuniști
lor, a celor mai înaintați oameni 
ca tovarășii: Crișanvoschi Elisabe- 
ta, Ordfig loan, Vascul Ecatarina, 
din Uricani, Sipoș Ludovic, Sălni- 
ceanu Terezia, Zamfir Iuliana, Mun
tean loan, din Lupeni, Purda Gheor- 
ghe, Coban Aurelia, Antal Ludovic, 
Hanuș Florica, Clej Maria din Vul
can, 
Imre
raru

Kristâlv Anton, Costea Ana. 
Ștefan, Gherghely Ileana, Fe- 
Maria din 
s-au situat

Petrila și Lonea 
în fruntea cetă- 

de ai la acțiunile
care
lenilor mobilizați 
întreprinse pentru buna îngrijire 
a blocurilor.

Neajunsuri
Un lucru neplăcut

La multe cartiere de blocuri 
din localitățile Văii Jiului se gă
sește cîte ceva ca să strice as
pectul lui. Acest „ceva" este fie 
o ladă pentru resturi menajere, 
cu conținutul împrăștiat pe jos, 
fie o cutie special amenajată, dar 
răsturnată, ori chiar vreun mor
man de cenușă și de cutii de con
serve precum și alte resturi „de
pozitate" pe ici-colo.

E un fenomen curios și, bine
înțeles, neplăcut „oferit" de sec
țiile salubritate ale I.C.O. Se ma
nifestă nepăsare față de schimba
rea acestui aspect care urîțește 
atît de 
cartiere 
Petrila,
tari nu depozitează cu grijă res
turile menajere acolo unde sînt 
lăzi și cutii speciale. Alții n-au 
unde le depozita, iar în ce pri
vește salariații secțiilor salubri
tate ale I.C.O. în multe cazuri a- 
ceștia lucrează fără simț de răs
pundere. Numai așa se explică de 
ce sînt resturi menajere în plin 
cartier neadunate cu zilele.

mult frumoasele noastre 
de blocuri din Petroșani, 
Lonea, Lupeni. Unii loca-

Cine sînt vecinii de la 
apartamentul 46 ?

Cu aproape o lună în urmă, un 
număr de 60 locatari din Vulcan 
ое-am mutat în apartamente noi,

-O

Reparații binevenite 
și altele care așteaptă,..

care trebuie

si facem 
vecinii, 
alegerii 

nimerite

în blocul S, dat în folosință de 
către constructori.

De cum am început 
cunoștință între noi, 
ne-am orientat asupra 
persoanelor celor mai
cărora să le acordăm încrederea 
de a conduce problemele gospo
dărești ale blocului. Am ales și 
cîte un responsabil de scară și 
am început munca de bună gos
podărire și întreținere a părților 
folosite în comun. Locatarii de pe 
scara П-a, unde este responsabil 
tovarășul Maier Ioan, au fost pri
mii care au stabilit ordinea în 
care toți locatarii să participe la 
curățirea casei scărilor. Venindu- 
ne și nouă rfndul, locatarii de pe 
scara а Ш-а, să dovedim hărnicie 
și pricepere în treburi gospodă
rești, am fixat un program pentru 
măturatul și spălatul casei scării, 
Dar în ducerea Ia îndeplinire a a- 
cestei sarcini am întîmpinat greu
tăți din cauza locatarilor aparta
mentului 46. Nu știm cine sînt a- 
cești vecini, care nu se îngrijesc 
de măturatul șî spălatul scărilor.

— Cine ne sînt vecinii de la 
apartamentul 46 ? se întreabă și 
ceilați locatari, tovarășii Iacob, 
Constantin, Dobner, Vințan, Nea- 
gu și alții.

Așteptăm să aflăm văzindu-i 
participînd alături de noi la buna 
gospodărire și întreținere a păr-

comun. Casa scărilor 
ornată, are perdele la 
pereți sînt așezate ta

pe stative ghivece de

nostru e ca și în 
menținem la loc 

întreținem blocul 
cum îi stă bine

PARASCHIVA MUNTEANU 
președinta comitetului de bloc

înlăturate
tilor ce le folosim în comun, 
înfrumsefarea blocului.

LAURA GAVRILIU 
gospodină blocul S Vulcan

la

Pe cînd coșarii ?
Cu ani în urmă un moșneag 

care la vederea coșarului se zorea 
să-și ascundă toți nasturii, cică, 
altfel ar da de ghinion.

Eu nu cred în superstiții și nici 
colocatarii din blocul D, cartierul 
Braia Lupeni. E" drept însă că 
nici n-aș avea motive deoarece

n-am mal văzu! un coșar In car
tierul nostru de... astă vară. Ce 
să-i faci, or fi umbiind și ei pe 
unde nu se întîlnesc... coșuri de 
curățat. Un fapt insă este cert și 
asta nu mal (ine de superstiție, 
că acolo unde nu apare coșarul 
cu lunile, apare ghinionul deoa
rece sobele nu mai emană căldură, 
ci numai fum în casă.

De aceea este îndreptățită în
trebarea pe care o adresăm sec-

Cu două sâptămîni în urmă, la 
blocurile nr. 22, 23 și 24 din cartie
rul Liyezeni au sosit echipe de zi
dari, timplari și zugravi, din partea 
I.L.L. Petroșani cu unelte și ma
teriale. Au fost trimiși de către 
conducerea sectorului I.L.L. Petro
șani să efectueze reparațiile nece
sare In interiorul blocurilor.

Repede și bine au muncit zida
rii la repararea pereților, tîmplarii, 
la repararea stricăciunilor de la 
uși și ferestre și tot la fel, echipa 
de zugravi condusă de Nyulas Cai
man.

Reparațiile efectuate la blocurile 
amintite au fost bine venite iar 
cei care le-au efectuat merită tpa- 
tă lauda.

MIHAI IONESCU
locatar la blocul 23 Livezeni

☆
In blocul A 53, scara III-a, locu

iește familia tovarășei Kernacs 
Noemi. Pe aceeași scară, cu i 
etaj mai sus, locuiește cea a lui 
Predatu Nicolae. Pe aceste două 
familii îi leagă și un necaz comun 
pe care l-au arătat conducerii 
I.L.L. din Vulcan, dar tot degeaba.

Este vorba de stricăciunile ce le 
provoacă în apartamentele lor apa 
rezultată din topirea zăpezii și de

fel și parchetul. Familia 
a fost nevoită să-și scoată 
dintr-o cameră. In aceeași 
e și familia Kernacs.

la ploi. Făcîndu-și loc apa se stre
coară prin pereți și distruge ce în- 
tîlnește în cale. Zugrăveala din a- 
partamentele celor două familii, 
executată doar anul trecut, s-a stri
cat, la 
Predatu 
mobila 
situație

Cu această „măsură" însă nu e 
rezolvată problema. Aici e nevoie, 
de urgentă, de sprijinul conduce
rii sectorului I.L.L. (responsabil to
varășul Buchlender Iosif) pentru re
pararea neîntîrziată a burlanelor 
stricate care produc pătrunderea 
apei în interiorul blocului, dete- 
riorîndu-1.

VASILI CA ARAMĂ 
deputată — Vulcan

©

In Ioc de concluzii

torului I.L.L. Lupeni: Cînd vor 
veni coșarii ?

PETRU FURDUI
locatar al blocului D — Lupeni

„hărnicie" 
Pe cînd 

scuturatul 
în spatele 
și lonașcu

„Hărnicie*
Așa sînt unele, de o 

care iese din comun, 
celelalte locatare tac 
covoarelor și preșurilor 
blocului, Firczak Marta
Iluța (și ca ele mai sînt și altele 
în Vulcan și în celelalte localități 
ale Văii Jiului) nu se mai '„oste
nesc" să coboare scările, ci scutu
ră covoarele de ia etaj, în casa 
scărilor care a fost zugrăvită doar 
în urntă cu un an, cu contribuția 
tuturor locatarilor și la menținerea 
curățeniei căreia au fost chemate 
să participe toate locatarele. Se 
vede însă treaba că Firczak Marta 
și lonașcu iluța „înțeleg" altfel 
„să sprijine" acțiunea de întreți
nere a părților folosite în comun. 
Spre exemplu, locatara , Firczak 
Marta a găsit ca loc „ideal" pen
tru uscatul preșurilor balustrada de 
ia etajul la care stă, in blocul 
D 55, scara a Vl-a. Urmele acestei 
.„inovații" au rămas imprimate pe 
zugrăveala casei scărilor, de la 
etajul III și pînă ia parter, după . 
cum s-a scurs apa din presurile 
spălate.

— Treabă-i asta ? — se întrebă 
locatarii de pe aceeași scară și tși 
exprimă supărarea față de o ase
menea „hărnicie".

A. DUMITRU 
corespondent

I 
s

I

Raidul anchetă organizat de zia
rul Steagul roșu, cu concursul co
respondenților voluntari, a scos în 
evidentă rolul important al muncii 
grupelor de partid, comitetelor de 
bloc și comisiilor de femei în în
treținerea noilor cartiere ale Văii 
Jiului. Acolo unde a existat preo
cupare din partea acestor factori, 
în antrenarea locatarilor la între
ținerea apartamentelor și părților 
folosite. în comun, cetățenii au do
vedit grijă, pentru păstrarea fondu
lui de locuințe dat lor în folosin
ță. Este de remarcat faptul că la 
Vulcan, în conducerea comitetelor 
de bloc se află locatari deputați, 
care se bucură de prestigiu. Aici 
numeroase probleme gospodărești 
sînt efectuate prin contribuția loca
tarilor, iar cînd. se ivesc cazuri de 
neîndeplinire a îndatoririlor cetățe
nești, cum a fost la blocul D 55, 
comitetul de bloc formează opinie 
împotriva celor vinovati.
blocul 25 din cartierul Viscoza III 
se folosește pentru mobilizarea ce
tățenilor gazeta de perete, iar în 
Uricani se pune accent pe ședin
țele cu locatarii. Toate aceste for
me s-au dovedit a fi eficace în 
dezvoltarea simțului de răspundere. 
al locatarilor.

Mai sînt însă și lipsuri care se 
cer înlăturate. De exemplu, unele 
comitete de bloc din cartierele 6 
August și Mihaiî Eminescu din Lo
nea, din cartierul 7 Noiembrie Pe
trila, Viscoza I Lupeni și, din Uri
cani, trăiesc doar,,, pe hîrtie, Altele 
nu sînt ajutate de I.L.L. și I.C.O. 
în rezolvarea unor probleme de in
teres comun. ĂSa se explică ne
mulțumirile manifestate față de pa
sivitatea I.L.L. pentru reglementarea 
situației încălzirii centrale în car
tierul Viscoza Ш Lupeni, cartierul 
Constructorul
pentru repararea 
la unele blocuri 
troșani, precum 
pentru neglijența
dă în ridicarea resturilor menajere 
din cartierele de blocuri.

La

din Petroșani etc. 
burlanelor stricate 
din Vulcan. Pe- 

și față de I.C.O. 
de care dă dova-



STEAGUL ROȘU

15 ANI DE LA CONGRESUL I AL P.M.R.
(Urmare din pag. l-a)

primului диѵёгп~<іевіеегаііс. din is
toria țării.

Unitatea ide Iuțită a muncitorimii 
s-a dezvoltat și s-a întărit conti
nuu, călindu-se în lupta pentru 
desfășurarea largă a revoluției 
populare, pentru întărirea regimu
lui democrat-popular și cucerirea 
întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare și aliații ei. Con
solidarea continuă a Frontului unic 
muncitoresc în toate verigile sale, 
de sus pînă jos, în comitetele de 
front unic și sindicate, conlucrarea 
multilaterală dintre P.C.R. și aripa 
de stînga din conducerea P.S.D. în 
guvern și parlament, au pregătit 
crearea partidului unic al clasei 
muncitoare.

Proclamarea Republicii Populare 
Romîne, cucerirea deplină a puterii 
de către clasa muncitoare în alian
ță cu masele largi ale țărănimii, 
perspectiva trecerii la înfăptuiraa 
sarcinilor revoluției socialiste, au 
impus ca o necesitate primordială 
trecerea de la unitatea de acțiune 
(a forma superioară, unitatea poli
tică, ideologică și organizatorică 
deplină a clasei muncitoare prin 
crearea partidului unic — statul 
major al operei de construcție so
cialistă.

☆

Crearea partidului unic a fost 
concepută nu ca o contopire meca
nică, ci ca o unificare politică și 
organizatorică pe bazele principia
lității de clasă ea s-a făurit în 
mod organic printr-o intensă ac
tivitate de clarificare ideologică, 
de apropiere tovărășească și de 
acțiune practică comună. In noiem
brie 1947, conducerile P.G.R. și 
P.S.D. au adoptat în unanimitate 
platforma partidului unic care a 
fost dezbătută și aprobată de toate 
organizațiile celor două partide. 
Incepînd din ianuarie 1948 a înce
put alegerea birourilor organizații
lor de bază, ale partidului unic, a 
comitetelor locale, de plasă și ju
dețene, precum și a delegaților 
pentru Congres. Astfel, partidul s-a 
înfățișat la congres cu organizații 
unice și conduceri unice ale orga
nizațiilor de partid.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm, Congresul I al P.M.R.a mar
cat desăvîrșirea acestei vaste ac
țiuni, a consfințit ceea ce se rea
lizase înainte de congres în do 
meniul unificării politice și orga
nizatorice a clasei muncitoare. 
Crearea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, continuatorul celor mai înain
tate tradiții ale mișcării revolu
ționare din țara noastră, ale Par
tidului Comunist Romîn, a consti
tuit un eveniment istoric în viața 
mișcării muncitorești și a poporu
lui romîn, concluzia experienței 
dobîndite de clasa muncitoare în 
decursul întregii lupte revoluțio
nare împotriva claselor exploata
toare, pentru făurirea noii orînduiri 
sociale.

La temeliile politică și ideologi
că ale Partidului Muncitoresc Ro
mîn a fost așezată măreața învăță
tură a clasei muncitoare, învățătu
ra lui Marx, Engels, Lenin. Crearea 
Partidului Muncitoresc Romîn ca 
partid consecvent revoluționar, in
transigent față de orice oportu
nism, a însemnat victoria deplină 
a leninismului în mișcarea munci
torească din Romînia.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
luat naștere ca partid de avangardă 
al clasei muncitoare. înalta exi
gență a Congresului față de cali
tatea de membru al partidului s-a 
manifestat în cerința ca în partid 
să fie primite, elementele cele mai 
hotărîte, luminate și gata de sa
crificiu din rîndurile clasei mun
citoare, ale țărănimii muncitoare, 
ale intelectualității devotate cu 
trup și suflet cauzei socialismului.

Detașament organizat al clasei 
muncitoare, puternic sudat prin u- 
nîtatea de fier a rîndurilor sale, 
printr-о disciplină strictă. Partidul 
Muncitoresc Romîn s-a creat pe te
melia principiului centralismului 
democratic, a normelor leniniste 
ale vieții de partid.

„Partidul Muncitoresc Romîn se 
încheagă ca un partid al luptei 
neîmpăcate împotriva exploatării — 
arăta tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej în Raportul politic al C.C. la 
Congres —, împotriva tuturor ex
ploatatorilor muncitorimii și ai ță
rănimii muncitoare, pentru dezvol
tarea mai departe a democrației 
populare, pe care noi o conside
răm ca drum înspre realizarea mă
rețului nostru scop final — socie
tatea socialistă și societatea co
munistă".

Crearea Partidului Muncitoresc 
Romîn, pe baza îndelungatei cola
borări între P.C.R. și P.S.D. în. ca- 
diul Frontului unic muncitoresc 

și al mișcării sindicale imite, a 
reprezentat un aport la îmbogăți
rea experienței mișcării muncito
rești internaționale, a avut un larg 
ecou internațional, demonstrînd în 
practică posibilitatea formării par
tidului unic al clasai muncitoare 
pe o bază principială, sub steagul 
ideilor marxism-leninismului, co
respunzător intereselor fundamen
tale ale clasei muncitoare și ale 
tuturor celor ce muncesc.

Desfășurîndu-și lucrările la numai 
cîteva săptămîni după cucerirea 
întregii puteri de către oamenii 
muncii. Congresul a trasat, pe baza 
aplicării creatoare a legilor univer
sal valabile ale revoluției socia ■ 
liste la condițiile concrete ale Ro- 
mîniei, principalele jaloane ale 
activității P.M.R. în etapa trecerii 
la construcția socialistă. Analiza 
racută de congres situației politice 
și economice a țării releva că, în 
timp ce puterea politică trecuse în 
mîinile clasei muncitoare aliată cu 
țărănimea muncitoare, pozițiile de 
comandă în viața economică conti
nuau să se afle în mîinile claselor 
exploatatoare. Congresul a stabi
lit drept obiectiv principal lichi
darea acestei contradicții — stator
nicirea relațiilor de producție so
cialiste în industrie, obiectiv în
făptuit la scurt timp după congres 
prin naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industriale. 
Totodată, în funcție de această 
premisă, congresul a trasat sarcina 
trecerii la conducerea planificată 
a economiei naționale, a asigu
rării unui ritm rapid dezvoltării e- 
conomice a țării.

Deschizînd perspectiva industria
lizării socialiste, a creării bazei 
tehnice-materiale a socialismului, 
congresul a subliniat în mod deo
sebit necesitatea dezvoltării in
dustriei siderurgice, a industriei 
chimice, petroliere, forestiere. Con 
greșul* a analizat pe larg problem.- 
căilor de sporire a acumulărilor 
necesare investițiilor și a trasat 
sarcina desfășurării unei largi ac
țiuni pentru sporirea producției, 
creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, întărirea 
disciplinei în muncă, asigurarea 
rentabilității întreprinderilor. „A- 
vem tot ce ne trebuie — se arată 
în Raportul politic al C.C. — 
pentru îndeplinirea misiunii istorice 
pe care și-au luat-o regimul nostru 
democratic, îor{ele noastre demo
cratice : lichidarea înapoierii noas
tre economice, transformarea Ro- 
mîniei într-o {ară industrial-agr a 
ră înaintată și asigurarea unui ni
vel de trai ridicat maselor mun
citoare".

Congresul а dezbătut, de ase
menea, problemele întăririi conti
nue a alianței muncitorești-țără- 
nești, temelie trainică , a puterii 
populare; Raportul politic al C.C. 
a accentuat importanța dezvoltării 
cooperației sătești, căreia î se trasa 
sarcina să apere interesele țăra
nului muncitor. In același timp, 
se sublinia necesitatea organizării 
stațiunilor de mașini, ridicării ni
velului tehnic al agriculturii, îm
bunătățirii activității fermelor de 
sta:.

Trecerea întregii puteri de stat 
în mîinile oamenilor muncii de la 
orașe și sate a determinat Con
gresul I ai P.M.R. să traseze sar
cini importante privitoare la de
săvîrșirea construcției noului apa
rat de stat, preconizînd crearea or
ganelor locale ale puterii de stat, 
care să atragă cele mai largi ma 
se ale oamenilor muncii la con
ducerea activității obștești.

De la tribuna congresului part; 
dul și-a reafirmat poziția consec 
ventă în problemele relațiilor in
ternaționale — hotărîrea de a con
tribui Ja întărirea prieteniei șl 

colaborării frățești a țărilor socia
liste, la promovarea principiiloi 
coexistenței pașnice, la instaurarea 
unei păci trainice în lume.

Congresul I al P.M.R. a ales 
Comitetul Central al partidului, 
secretar general al C.C. al P.M.R. 
a fost ales tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

☆
iu perioada care a trecut de Ia 

Congresul I al P.M.R., în țara 
noastră s-au petrecut minunate 
transformări înnoitoare care au 
schimbat din temelii înfățișarea 

RoHdnfei, structura economică și de 
clasă a societății.

Socialismul a învins definitiv Ia 
orașe și sate, a fost lichidată pen
tru totdeauna orice exploatare și 
asuprire. Pe calea industrializării 
socialiste s-a asigurat un ritm ra
pid, continuu ascendent al dezvol
tării economiei, ridicarea continuă 
a nivelului de trai al maselor. Roa
dele politicii partidului de dezvol
tare a industriei își găsesc o ilus
trare grăitoare în faptul că pro
ducția globală a acesteia a fost 
în 1962 de aproape 8 ori mai' mare 
decît în 1948, au fost create noi 
ramuri industriale, s-au realizat 
progrese importante în valorifica
rea superioară a resurselor natu
rale. In urma încheierii colectivi
zării agriculturii, alianța muncito- 
rească-țărănească s-a ridicat pe o 
treaptă mai înaltă. Viața oameni
lor muncii devine tot mai îndestu
lată. La 15 ani de la Congresul I 
al P.M.R. țara noaștră sa află în
tr-o nouă etapă istorică — între
gul popor își concentrează efortu
rile spre înfăptuirea mărețului pro
gram de desăvîrșire a construcției 
socialiste, elaborat de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R.

In acest răstimp, a crescut con
tinuu forța partidului. ManifestJnd 
o grijă neslăbită pentru întărirea 
continuă a rîndurilor sale, a uni
tății sale și a disciplinei de partid, 
luptînd cu intransigență împotriva 
oricăror devieri de la linia parti
dului, împotriva oricăror încălcări 
ale normelor leniniste, curățindu-și 
rîndurile de elemente străine, zdro
bind grupările fracționiste, anti
partinice, legat indisolubil de ma
sele muncitoare. Partidul Muncito
resc Romîn este azi mai puternic 
ca orieînd. Partidul nostru cuprin
de peste un milion de membri șl 
candidați de partid — muncitori, 
țărani, intelectuali — dintre cei 
mai buni și mai valoroși. Profund 
devotat ideilor marxism-leninismu- 
mului, slujind cu credință intere
sele vitale ale celor ce muncesc, 
partidul s-a dovedit a fi la înălți
mea rolului său de conducător al 
maselor în opera de făurire a noii 
orînduiri sociale. încrederea nea
bătută cu care întragul nostru po 
por urmează partidul izvorăște din 
convingerea confirmată de viață în 
justețea politicii partidului. Unitatea 
moral-politică a întregului popor 
în jurul partidului acționează ca 
o puternică forță motrice a pro
gresului social.

Exprimînd voința și interesele 
fundamentale ale întregului nostru 
popor, Partidul Muncitoresc Romîn 
militează consecvent pentru întă
rirea prieteniei frățești și a unită
ții țărilor lagărului socialist, pen
tru întărirea coeziunii mișcării co
muniste mondiale, sub steagul 
marxism-leninismului, pentru trium
ful păcii și socialismului în în
treaga lume.

Strîns unit în jurul încercatului 
său conducător. Partidul Muncito
resc Romîn, poporul nostru mun
cește cu avînt pentru dezvoltarea 
marilor sale cuceriri revoluționa
re, își consacră toate forțele lup
tei pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste și crearea condițiilor tre
cerii treptate la comunism.

N. RADULESCU

(Reprodus din ziarul „Scintela",

De peste hotare
N. S. Hrușcîov l-a primit pe A. Karialaînen

MOSCOVA 22 (Agerpres).
Nichita Hrușciov, președintele 

Consiliului de miniștri al U.R.S.S., 
și Ahti Karialainen, primul minis
tru al Finlandei, s-au întîlnit la 
22 februarie la Kremlin și au avut 
o convorbire.

--------------------G).

Un spectacol de televiziune 
emoționant

MOSCOVA 22 Corespondentul 
Agerpres transmite :

Telespectatorii din Uniunea So
vietică au asistat la o emoționan
tă emisiune de televiziune consa 
erată cunoscutului poet sovietic 
Ivan Șamov. Din primele zile ale 
războiului pînă la ultima salvă a 
victoriei pilotul Ivan Șamov a lup
tat contra fasciștilor După război 
el a continuat să zboare. In anul 
1947 însă avionul lui a luat foc 
în aer. Doi ani și jumătate a stat 
Ivan Șamov prin spitale, iar la 
plecare medicii i-au spus:

— Veți trăi mulți ani, dar nu vă 
veți putea mișca.

Lucrările Comisiei economice a O.N.U. 
oentru Africa

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres).
La Leopoldville își continuă lu

crările cea de-a 5-a sesiune a Co
misiei economice O.N.U. pentru 
Africa. (CEA).

După cum s-a mai anunțat la 
ședințele din dimineața și din seara 
zilei de 20 februarie delegații au 
discutat problema calității de mem
bru , a CEA a puterilor coloniale 
— Anglia, Franța, Spania, Portu
galia și Republica sud-africană. 
Majoritatea covîrșitoare a .delegă
rilor au cerut ca țările colonialiste 
să fie trecute în rîndul mebrilpr 
CEA doar cu vot consultativ.

Apoi, participanții la sesiune au 
trecut la discutarea problemei si

------------ ©----- ------  

înaintea unor noi tîrguieli 
între Spania și S.U.A.

MADRID 22 (Agerpres).
Ziarul „Ya", folosit adesea de 

guvernul spaniol pentru a lansa 
„baloane de încercare", a propus 
miercuri ca Gibraltarul, care este 
în prezent controlat de Anglia, să 
devină o bază controlată în comun 
de Spania și Anglia, după mode 
Iul bazelor americane aflate pe 
teritoriul spaniol. In articolul zia
rului „Ya" se spune că o asemenea 
măsură ar putea transforma Gi
braltarul, dintr-un motiv cronic 
de dispută între cele două 
țări în „cheia unei colabo
rări strînse și entuziaste". A- 
cest nou mod de a aborda 
problema Gibraltarului, „Poar
ta Mediteranei" ocupată de Anglia 
în anul 1704, a cărui restituire a

PRAGA. — Soprana Teodora 
Lucaciu, artistă, emerită a R. P. Ro
mine solistă a Teatrului de Operă 
și Balet din București întreprinde 
un turneu în R. S. Cehoslovacă. 
Ea a cîntat pe scena Teatrului 
Smetana în roiul Michaelei din 
„Carmen". Publicul praghez a a- 
plaudat-o îndelung la scenă des
chisă.

DELHI. — La Universitatea din 
Jaipur, capitala statului Rajasthan 
din India, a avut loc o adunare în 
cadrul căreia Iancu Horațiu, amba
sadorul R. P. Romîne în India a 
predat Universității un număr de 
cărți, albume, broșuri și reviste ro- 
mînești din partea Bibliotecii 
Centrale de Stat a R. P. Romîne

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Herald Tribune" publică un

La convorbire au fost de față 
Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Alexei 
Zaharov, ambasadorul Uniuni So
vietice în Finlanda, și Jorma Va- 
namo ambasadorul Finlandei ia 
Moscova.

Și de atunci pilotul Ivan Șamov, 
comsomolist de onoare al Forțelor 
Armate ale Uniunii Sovietice, lup
tă cu arma scrisului. Numele lui 
a devenit foarte popular în Uniu
nea Sovietică. Multe cîntece cunos
cute au texte scrise de I- 
van Șamov. In timpul emisiuni 
de televiziune care s-a desfășurat 
în locuința lui Ivan Șamov au fost 
conectate stațiile de televiziune 
din cîteva orașe ale țării unde lu
crează foști tovarăși de regiment 
ai poetului. Ei i-au transmis ulti- 
mile noutăți despre prieteni și cu- 
noscuți și calde felicitări cu pri
lejul Zilei Armatei Sovietice 

tuației economice și sociale din 
Africa. Atenția generală a atras 
cuvîntarea delegatului Nigeriei. 

După analizarea actualei situații 
din țara sa, reprezentantul Nige
riei a criticat cu vehemență acti
vitatea colonialiștilor în țările 
africane și, în special, în Nigeria.

Pentru dezvoltarea cît mal grab
nică și productivă a economiei 
statelor africane, delegatul Nige
riei a propus dezvoltarea largă a 
comerțului și a relațiilor cu țările 
Asiei și îndeosebi cu țările socia
liste, dezvoltarea comerțului dintre 
statele africane, crearea băncilor 
naționale etc.

fost cerută din cînd în cînd de 
Spania, este considerat în Occi
dent ca făcînd parte din actuala 
tactică diplomatică franchistă 

„Madridul și Washingtonul, 
scrie' ziarul „New York Times" 
într-o corespondență din Madrid, 
sînt pe cale de a rediscuta acor
durile lor militare și unii diplomat! 
de la Madrid cred că noua agitație 
spaniolă în problema Gibraltarului. 
ar putea constitui o parte din stra
tegia tîrguielii la viitoarele trata
tive americano-spanîole".
Dacă ar participa la controlul 

asupra Gibraltarului, Spania ar pu
tea cere și pentru folosirea acestuia 
de către S.U.A. un preț la fel de 
ridicat.

scurt articol în care se subliniază 
că meritul pentru ceea ce s-a făcut 
pînă acum în Statele Unite în di
recția desființări segregației rasiale 
revine în mai mare măsură luptei 
indîrjite a populației de culoare 
pentru afirmarea drepturilor sale.

MONTEVIDEO. — Salariaților 
în grevă de la transportul în co
mun din capitala Uruguayului li 
s-au alăturat muncitorii de la cen
trala telefonică. întreprinderile, in
stituțiile și băncile și-au încetat 
activitatea. Greviștii cer plata res
tanțelor și majorarea salariilor.

WASHINGTON. — Comisia pen
tru energia atomică a S.UA. a co
municat că Statele Unite au efec
tuat la 21 februarie două explozii 
nucleare subterane la poligonul 
experimentai din statul Nevada.
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