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Adunarea festivă din Petroșani cu prilejul celei de a 42-a
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Ieri după-amiază, în sala Tea
trului de stat din Petroșani a 
avut loc adunarea festivă a oa
menilor muncii din Valea Jiului 
închinată celei de a 42-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Sala era pavoazată sărbăto
rește. De pe un mare tablou se 
desprindea chipul marelui geniu 
al revoluției, învățătorul și con
ducătorul proletariatului mondial, 
Vladimir Illcî Lenin. De pe 
frontispiciul scenei se desprin
deau cuvintele „Trăiască cea de 
a 42-a aniversare a 
Iuții Socialiste din 
— cuvinte izvorîte 
celor veniți aici să 
că împreună cu toți 
cesc de pretutindeni 
glorioasă, cea mai măreață din
tre revoluții.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Ioan Barna, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al ComitetuIui raional de 
partid, 
Wilhelm, 
cretari 
partid, 
dintele 
Karda 
teiului
troșani, Kovacs Ștefan, rectorul 
Institutului de mine din Petro
șani, Cotoț Iosif, șeful minei 
Vulcan ș. a.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Karda Zoltan,

Marii Revo- 
Octombrie“ 
din inimile 

sărbătoreas- 
cei ce mun- 
pe cea mai

Plic Alexandru, Neagu
Vîjdea Gheorghe, se- 

ai Comitetului raional de 
Șulea Gheorghe, preșe- 

Sfatului popular raional, 
Zoltán, secretar al Comi- 
orășenesc dte partid, Pe-

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani.

Intîmpinat cu puternice aplau
ze a luat cuvîntul tovarășul Vîj
dea Gheorghe.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie — ai arătat tovarășul 
Vîjdea—în expunerea sa—a rupt 
acum 42 de ani frontul imperia
lismului mondial, a răsturnat 
puterea burgheziei și moșierimii 
pe a 6-a parte a globului și a 
adus la putere proletariatul re
voluționar, deschizînd o nouă eră 
în istoria omenirii, era prăbuși
rii capitalismului, era înlocuirii 
lui de către socialism.

Uriașa însemnătate internațio
nală a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, organizată și con
dusă de către partidul comunist 
in frunte cil marele Lenin, izvo
răște din faptul că pentru întîia 
oară in istoria omenirii, ea a sfă- 
rimat cătușele exploatării, adu
ci nd la putere clasa muncitoare 
aliată cu țărănimea muncitoare. 
Astfel, ea a deschis o nouă epo
că, epoca revoluțiilor proletare. 
Capitalismul a fost zdruncinat in 
întregul lui. El a încetat să mai 
fie un sistem atotcuprinzător, lu
mea s-a împărțit in două siste
me — sistemul capitalist și sis
temul socialist.

Revoluția Socialistă din Oc
tombrie a tras o adîncă linie de 
demarcație intre lumea veche, 
bazată pe exploatarea omului de 
către om și lumea nouă, care l-a 
eliberat pe om de exploatare.

Tovarășului K E. VOROȘILOV, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste
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X Fiecare mină își are simbolul
• ei. Lupeni — puțul Ștefan și clă-
• direa minei. Aninoasa — funicu- 
» larul. Lonea — silozul Jieț. Pen- 
» tru mina Vulcan simbolul este 
J puțul „7 Noiembrie“ cu bogata-i
* dantelărie de oțel.

...Era trecut de ora zece cind
• cuplătorii și semnaliștii și-au 
X luat in primire posturile. De ce 
X așa tîrziu ? Pentru că pînă la
♦ acea oră, cinci mineri harnici au
♦ muncit din greu la amenajarea
♦ puțului sub orizontul 480. To- 
Z varășul Toma, secretarul de par- 
X tid de la sectorul de investiții
* ne dă numele celor cinci mineri
♦ și ne lămurește ce-i cu... oprirea
♦ puțului.
X — Sînt acolo cinci oameni, co. 
X munistul Vizi Andrei, candidații• _. . .
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de partid Avram Florea și An
drei Gheorghe, utemistul Găman 
Vasile și încă un miner, toți 
dintr-o brigadă bună. Ceea ce cu 
vreo 11 ani în urmă au făcut 
Potoczky Wilhelm și cei 40 de 
oameni care au adus viață minei 
Vulcan, același lucru îl fac acum 
cei cinci' mineri. Redeschid mina 
de la orizontul 480 în jos. Acum 
sínt cu vreo 50 de metri sub 
orizont. Patru ore lucrează aici, 
iar alte patru ore la puțul 10.

Așa se petrec azi lucrurile la 
puțul care poartă sus lingă mo 
lete data istorică „7 Noiembrie“ 
Ce fac însă oamenii, minerii din 
Vulcanul nou ? Sínt la posturile 
lor, în abataje sau pe galerii. 
Nu i-am văzut, dar prezența 
le-am simțit-o peste tot. In bogă
ția de cărbune care se revarsă 
prin gura puțului i-am recunos
cut pe ortacii comunistului Bor- 
dea Emanoil, pe cei ai lui Hu
nyadi Ioan, Böjté Pavel, Csik 
Emerik, Gantz Ștefan. Cărbunele 
scos din abatajul lui Gantz era 
cald. Cu toate condițiile grele, 
ortacii candidatului de partid 
Gantz Ștefan nu se asă. Sínt 
printre fruntașii minei.

♦ 
întrecere x 
mina Vulcan : 

Tovarășul Mlrza Aurei — se- X 
cretarul comitetului de partid al X 
minei e cu noi. la In mină un X 
bulgăre de cărbune. II clntăreș- X 
te. E curat, e mai ieftin declt • 
prețul planificat pentru că iese • 
mult peste plan. Așa gîndesc toți. X 
Gîndesc, iar gîndurile le trans- « 
formă în fapte. Dacă în prima X 
zi de lucru din noiembrie, tonele X 
de cărbune date peste plan au ♦ 
fost doar 93, zi de zi numărul * 
lor a crescut. De la 93 tone, de- • 
pășirea de plan a crescut la 214, X 
apoi la 254 tone, la 266 tone și X 
tot așa mereu mai mult. Intre- ♦ 
cere între mineri, între brigăzi, ♦ 
sectoare, între schimburi, aces- ♦ 
ta-i cuvîntul de ordine l întrece- X 
re între schimburi. Cu multă b.u- X 
curie ne spune tovarășul Mîrza J 
care răspunde de schimbul II — « 
că schimbul lui le-a lăsat în ur- £ 
mă pe celelalte. Pînă acum două ♦ 
zile aveau cu 263 tone de căr- ♦ 
bune extrase mai mult declt cei« 
din schimbul I și cu 333 tone X 
mai mult decît cei din schimbul X 
III. ;

întrecere. Minerii noștri, ne ♦ 
spune secretarul de partid, s-au ♦ 
legat să dea peste plan în no- X 
iembrie cel puțin 6.000 tone de X 
cărbune. Așa cum au pornit-o își X 
vor respecta cuvîntul. Chezășie ♦ 
stă munca, exemplul celor mai ♦ 
buni mineri, comuniști. X

întrecere. Întrecere nu numai • 
între mineri ci și între toți cei X 
ce lucrează la mină. Personalul X 
de deservire a puțului, deși lu- ♦ 
crează numai 4—5 ore pe șut, ♦ 
îndeplinește și depășește sarci- * 
nile zilnice. Semnaliștii Cîrlicio- * 
u, Gheorghe, Mar:an Marin, Opri- X 
ța Ioan, Babei Aurel cu cuplă
torii lor extrag pc puț toată pro
ducția ce le-o trimit abatajele.

GH. DUM1TRESCU
ST. EKART

In același timp Mareai Revolu
ție Socialistă din Octombrie a 
făurit baza puternică a luptei de 
eliberare a celor ce muncesc de 
pretutindeni, însuflînd milioane
lor de exploatați și asupriți din 
întreaga lume încrederea în pu
terile lor șl în victoria cauzei 
lor.

In epoca noastră, întreaga dez
voltare a omenirii este determi
nată de mersul șl rezultatul în
trecerii dintre cele două sisteme 
social-economice opuse. In aceas
tă întrecere, care se desfășoară 
de 42 de ani, apare pe zi ce tre
ce tot mai evidentă imensa su
perioritate a socialismului.

Formarea puternicului lagăr 
socialist, cea mai de seamă tră
sătură a epocii noastre, a adîn- 
cit și mai mult breșa făcută de 
Revoluția Socialistă din Octom
brie în sistemul capitalist șl a 
constituit a doua mare lovitură 
pentru imperialism.

Imperialiștii nu au putut și nu 
pot opri procesul istoric obiectiv 
de trecere de la capitalism Ia so
cialism și de întărire continuă a 
socialismului.

In U.R.S.S. socialismul a în
vins pe deplin și definitiv. Con
gresul al XXI-lea extraordinar 
al P.C.U.S. a marcat trecerea 
Uniunii Sovietice într-o nouă pe
rioadă. de dezvoltare, perioada 
construcției desfășurate a socie
tății comuniste. Uriașele succese 
ale Uniunii Sovietice în dome
niul dezvoltării economiei și cul
turii socialiste, în fapta pentru 
menținerea păcii, nu ar fi fost 
posibile dacă partidul n-ar fi a- 
cordat o grijă deosebită consoli- 
dărîi statului socialist, dezvoltă
rii continue a democrației sovie
tice, educării maselor în spiritul 
ideilor dătătoare de viață ale 
prieteniei și frăției între popoa
re, ale internaționalismului pro
letar.

In continuare vorbitorul a tre
cut în revistă uriașele succese 
obținute de Uniunea Sovietică în 
toate domeniile de activitate. O 
dovadă de neclintit a înaltului 
nivel de dezvoltare a Uniunii So
vietice este lansarea sateliților 
artificiali și a rachetelor cosmice, 
realizări care au uimit întreaga 
lume.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie — a arătat tov. Vîjdea

a 42-a a-" 
Socialiste

DRAGI TOVARĂȘI,
Cu prilejul celei de 

niversări a Revoluției 
din Octombrie — măreață săr
bătoare a poporului frate sovie
tic și a oamenilor muncii de 
pretutindeni — vă trimitem sa
lutul nostru fierbinte și cele mai 
cordiale felicitări.

Marile înfăptuiri în construi 
rea orinduirii comuniste, asu
pra cărora oamenii sovietici ra
portează astăzi cu legitimă mîn- 
drie gloriosului și încercatului 
lor conducător — Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice — 
cuceririle fără seamăn ale știin
ței și tehnicii sovietice, deschi
zătoare a drumului în cosmos, 
sînt roadele bogate ale Marelui 
Octombrie, care umplu deopotri
vă de bucurie inimile oamenilor 
muncii din țara noastră, stirnesc 
admirația întregii omeniri pro
gresiste și iubitoare de pace.

Dezvoltarea rapidă a economiei 
și culturii în U.R.S.S. și în cele
lalte țări socialiste evidențiază 
superioritatea incontestabilă a o- 
rînduirii socialiste și influențea
ză tot mai puternic raportul de 
forțe pe arena internațională în 
favoarea socialismului.

De la primul Decret asupra pă
cii, semnat de marele Lenin, și 
pînă în zilele noastre, statul so
vietic — creație a Revoluției din 
Octombrie — a dus cu consec
vență o politică externă bazată 
pe principiile leniniste ale co
existenței pașnice.

Salutăm călduros inițiativele 
guvernului sovietic în vederea re- 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar'^ ^' 
ai Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
ION GHEORGHE MAURER 

\ președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Rnmîne
---------------- O-----------------

Moscova-Kremljn 
zoi varii problemelor internațio
nale litigioase pe calea tratative
lor și îndeosebi propunerile so
vietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală a căror înfăp
tuire ar exclude pentru totdeauna 
războiul din< viața societății, cît 
și rezultatele favorabile ale vi
zitei tovarășului Hrușclov In 
S.U.A.

împreună cu toate popoarele 
țărilor socialiste, poporul romín 
înaintează cu hotărîre sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romín, pe drumul deschis cu 42 
de ani în urmă de Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, 
învățînd necontenit din experien
ța bogată a construcției socia
liste în U.R.S.S., Republica 
Populară Romînă își aduce con
tribuția la cauza nobilă a dezvol
tării relațiilor pașnice între po
poare și a destinderii internațio
nale.

Urăm din toată inima Partidu
lui Comunist al Uniunii Soviete 
ce, guvernului U.R’.S.S. și tutu
ror oamenilor sovietici noi și mă
rețe victorii în construirea so
cietății comuniste, în lup^ta pen
tru asigurarea unei păci trainiee 
în lumea întreagă.

Trăiască marele popor sovie
tic, constructor al comunismului !

Trăiască și înflorească priete
nia între poporul romín și po
porul sovietic !

Trăiască lagărul socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovietiqă t

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare !

CH1VU STOICA 
Pf^șe3îfflt8îerCanstfrniif tfe MtrtiștH 

al Republicii Populare Romíné

NITIN60L SOLENN MN CAPITALA

(Continuare în pag. 2-a)

(Continuare în pag. 2-a)

Vineri după-amiază a avut Ioc 
în sala Floreasca 
lemn organizat de Comitetul o- 
rășenesc București ......... ...
Comitetul executiv 
popular al. Capitalei cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie, cea de a 
42-a aniversare a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

In prezidiu au luat loc tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej,

mitingul so-

al P.M.R. și 
al Sfatului

Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răuțy, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
A. A. Epișev, ambasadorul Uniu-

- - - — ---
(Continuare în pag, 2-a)
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STE AGUI* ROȘU

Adunarea festivi din Petroșani cu prilejul calei de a 42-a 
aniveradri a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

(Urmare din pag. l-a) rolul uriaș al Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste în 
lupta nobilă a popoarelor pentru 
apărarea păcii, pentru rezolvarea 
problemelor internaționale, vor
bitorul a spus în încheiere : 

Steagul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie este un steag 
al păcii. Salvele Aurorei au ves
tit nașterea unei lumi noi în care 
bubuitul tunurilor va apune pen
tru vecie, iar pacea va triumfa 

Republica Populară Ro- ‘ definitiv.
Comunismul, primăvară omeni

rii, nu mal constituie astăzi un 
țel îndepărtat. Mărețul său edi
ficiu luminos crește într-un ritm 
gigantic.

Succesele popoarelor sovietice 
multiplică forțele socialismului. 
Socialismul constituie astăzi vii
torul spre care tind ?i pentru ca
re luptă muncitorii din toate ță
rile. Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a devenit simbolul 
fericirii omenirii și al păcii tn 
întreaga lume.

In repetate rîndurî cuvîntarea 
tovarășului Vîjdea a fost subli
niată de ovații, de aplauzele pu
ternice ale asistenței.

In fața adunării a luat apoi 
cuvîntul tovarășa Avram Elena, 
muncitoare la U.R.U.M.P. care a 
vorbit despre succesele colectivu
lui uzinei în întîmpinarea zilei

— a contribuit intr-o măsură ho- 
tăritoare la ridicarea pe o treaptă 
superioară a luptei revoluționare 
a oamenilor muncii din Rominia; 
luptă care a dus la crearea P.C.R. 
sub conducerea căruia, ulterior, 
masele muncitoare au cucerit pu
terea politică și economică, fău- 
rindu-și un stat al lor, stat al 
celor ce muncesc de la orașe și 
sate, P . “• - - - -
mină.

Pe drumul deschis de Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, învățind din luminosul e- 
xemplu al marii Țări a Socialis
mului victorios și bucurindu-se 
de marele ei sprijin internațio
nalist, poporul nostru, condus de 
partid, iși construiește n viață 
nouă și înfloritoare.

Tovarășul Vîjdea a vorbit în 
continuare pe larg despre succe
sele obținute de poporul nostru, 
condus de partid, pe drumul con
struirii socialismului, despre dez
voltarea regiunii noastre, 
doara, precum și despre 
succese cu care oamenii 
au Intîmpinat luminoasa 
toare de la 7 Noiembrie

Victoriile obținute în făurirea 
vieții noi, arată rodnicia condu
cerii. oamenilor muncii de către 
partidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare, statui maior al 
construcției socialiste, dovedesc 
forța și trăinicia noii orinduiri.

Succesele de însemnătate isto
rică mondială ale socialismului, 
prefacerile adinei petrecute în 
lume, creșterea 
forțelor sociale 
pentru pace, au 
rîtoare asupra 
naie în interesul cauzei păcii.

După ce a trecut în revistă 
condițiile internaționale în care 
are loc sărbătorirea celei de a 
42-a aniversări a Revoluției din 
Octombrie, subliniind îndeosebi

H<ine- 
marile 
muncii 
sirbă

neîntreruptă a 
care acționează 

o Inrfurire hotă- 
vieții internațio-

NIIINfflJL SOLENN DIN CAPITALA
(Urmare din pag. l-a)

Ío:*

de 7 Noiembrie și despre rolul 
important pe care femeia — ce
tățean egal în drepturi cu băr
batul — îl are în opera de con
struire a socialismului. In cuvin
te emoționante, tovarășul Cotoț 
Iosif, șeful minei Vulcan, a vor
bit despre minunatele condiții de 
muncă și de viață create munci
torilor mineri din ^patria noastră 
de regimul democrat-popular, 
dtșpre hotărîrea minerilor de a 
munci cu toate forțele pentru a 
da economiei noastre naționale 
mereu mai mult cărbune.

Tovarășul Kovacs Ștefan, rec
torul Institutului de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ a împărtășit a- 
sistenței din impresiile culese în 
timpul studiilor și al vizitelor 
în Uniunea Sovietică, scoțînd 
mai ales în evidență impetuoasa 
dezvoltare a științei și tehnicii 
sovietice.

Adunarea festivă a constituit 
o entuziastă manifestare a ata
șamentului oamenilor muncii din 
Valea Jiului față de ideile Mare
lui Octombrie, dragostea lor fier
binte față de partid, conducăto
rul încercat al poporului nostru 
muncitor în opera de construire 
a vieții noi, hotărîrea lor fermă 
de a lupta cu toate forțele pen
tru victoria cauzei ¡iacii și socia
lismului.

■ - ---- --------------------------

cării comuniste și muncitorești 
internaționale în lupta pentru 
pace, democrație și socialism!“, 
„Trăiască și să se întărească pu
ternicul lagăr socialist in frunte 
cu Uniunea Sovietică, bastionul 
de neclintit al păcii și socialis
mului !“, „Slavă Partiduiui Mun
citoresc Romîn, conducătorul în
cercat al poporului, organizatorul 
și inspiratorul tuturor victoriilor 
noastre !“.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și R. P. 
Romîne.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar ăl 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

A luat cuvîntul tov. Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R . minis
trul Afacerilor Interne.

A vorbit apoi ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Epișev, care a rostit ultima 
parte a cuvîntării sale în limba 
romînă.

Mitingul solemn din sala Flo- 
reasca a luat sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. 
Participanții la miting au ova
ționat îndelung pentru marea 
Uniune Sovietică și gloriosul său 
partid comunist, uentru Partidul 
Muncitoresc Romîn în frunte cu 
Comitetul său Central, pentru 
prietenia de nezdruncinat romî- 
no-sovietică, pentru pace între 
popoare.

A urmat un bogat program ar
tistic prezentat de ansamblul de 
cîntece și dansuri al Consiliului 
Central al Sindicatelor.

(Agerpres)

nii Sovietice la București, E. I. 
Afanasenko, conducătorul delega
ției sovietice care ne vizitează 
țara cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovieticé, generai maior 
P. Juravliov, atașat militar, naval 
și al aerului al Uniunii Sovietice, 
Florian Dănălache, Virgil Trofin, 
academicienii lorgu Iordan și Pe
tre Constantinescu-Iași, Maria 
Rosetti, Gh. Calcan, prof. univ. 
Constantin Dinculescu. Ana Bo- 
ghină, Erou al Muncii Socialiste, 
Larisa Munteanu, activistă sin
dicală, Anton Constantin, mun
citor fruntaș.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului 
și ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai orga
nizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale, delegați ai oamei 
nilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, activiști de 
partid și de stat.

Au fost de față membrii dele
gației sovietice care ne vizitează 
țara cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, precum și membrii 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Pe fundalul scenei, dominat de 
un medalion cu portretele mari
lor învățători ai proletariatului 
mond’al — Marx, Engels, Lenin. 
erau înscrise datele festive : 
1917—1959, iar dedesubt urarea : 
„Trăiască a 42-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie“. Pe pancarte mari 
scria : „Slavă gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
detașamentul de frunte al ir.iș-

ÎNSEMNĂRI DE ÎNTRECERE 
LA MINA VULCAN 

mașini miniere, scule perfecțio
nate, toate purtînd însemnele ță
rii constructor Hor comunismu
lui. I-a lăsat in străfundurile șa
le pe harnicii mineri de aici 
înarmați cu tehnica nouă, cu me
todele de muncă ale minerilor 
sovietici. Și de fiecare dată co
liviile sale au scos ia zi mereu 
mai mult cărbune... Acum puțul 
scoate de 14,5 ori mai multe va- 
gonete decît a extras în 1951. 
In anii viitori va scoate și mai 
multe. Va scoate și de la orizon
tul 380 unde acum este încă 
domnia apelor...

PRIN MUNCĂ 
VOLUNTARĂ

Săptămîna trecută elevii și e- 
levele școlii elementare din Ani
noasa sub conducerea profesori
lor lor au efectuat 280 ore de 
muncă voluntară. Ei au sădit 
peste . 5.000 puieți de pomi.

La aceste lucrări un deosebit 
aport l-au adus elevii claselor 
III, IV, V, VI și VII.

DE
(Urmare din pag. l-a)

de 
în-

A văzut multe dantelăria 
oțel a puțului 7 Noiembrie 
tr-un deceniu de vijță. l-a văzul 

pe cei o mină de oameni care 
la chemarea partidului au pornit 
bătălia cu mina plină de apă. 
I-a văzut și i-a dus spre adâncu
rile sale pe specialiștii sovietici. 
A lăsat cu coliviile sale sute de

o
Cele mai îndrăgite filme — *

producțiile studiourilor sovietice :
;; In fața Școlii elementare nr. 
•' 1 din Petroșani s-a ridicat acum 
' doi ani construcția frumoasă a 
: unui nou cinematograf, cu o capa- 
; ; citate de 420 locuri. Cu doi ani în 
; ' urmă, în ziua cînd oamenii mun- 

' cii din toată lumea sărbătoreau 
cea de a 40-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom- 

; brie, pe ecranul nou al acestui 
; cinematograf a rulat primul film 

; în fața primilor spectatori, la a 
♦ căror cerere noul cinematograf a 
ț căpătat denumirea de „7 Noiem- 
î brie".

! Fiind înzestrat cu două apa
rate de proiecție de fabricație ro.

î mînească, avind dispozitive pen- 
! tru rularea de fitme pentru e- 
î cran obișnuit și lat, noul cine- 
j matograf, cu holuri spațioase, cu 
Îun sistem modern de aerisire, b. 

feră condiții optime de vizionare 
î a filmelor. Acest edificiu al cul- 
I tur ii, este o dovadă grăitoare a 
t grijii statului nostru democrat- 
♦ popular pentru ridicarea neconie- 
| nită a nivelului cultural al oame

nilor muncii
In decursul celor doi ani de 

activitate, filmele prezentate In
tr-un număr de 3120 spectacole 
au fost vizionate de 62S.600 
spectatori. Aceștia au apreciat 
îndeosebi producțiile studiourilor 
sovietice, cele mai îndrăgite fil
me, datorită conținutului lor e- 
ducativ bogat, realizate într-o 
formă artistică desăvîrșită. Cele 
două festivaluri ale filmului so
vietic organizate cu prilejul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice au 
fost vizionate de 16.730 specta
tori, fiind apreciate tn deosebi 
filme ca „Pe Donul liniștit", 
„Zboară cocorii", „Ghimoele”, 
„Frunze roșii", „Fata din Kiev", 
trilogia după romanul „Calva
rul” etc. La festivalurile organi
zate cu filmele romînești specia, 
torii au apreciat mult filmele 
„Pe drumurile României", „Pa-
• • • O • 0-000 44444 0-0 0 04 4 4 4444«

*T
I
♦

•
gini de vitejie", „Erupția”, „Din- J 
colo de brazi”, ,.D-ale carnava- J

•
conducere a', ci- * 

s-a preocupat«

lului" etc.
Colectivul de 

nematografului 
mult și de organizarea unor ma- J 
nifestări cultural-educaiive pen- ♦ 
tru spectatori legate de uneie ♦ 
filme prezentate. La acestea * 
și-au dat concursul colectivul de * 
sprijin de pe lingă conducerea J 
cinematografului. S-au organizat î 
în acest sens 73 de manifestări j 
publice ca procese literar-cine- 
matografice, simpozioane, pre
miere de gală și festive, în sco
pul de a veni în ajutorai spec
tatorilor în îmbogățirea cunoș
tințelor lor în domeniul cinema
tografiei.

Au mai fost organizate cu elevii 
concursuri „Drumeții veseli" și 
„Cine știe cîștigă" care au con
tribuit la îmbogățirea cunoștin
țelor, la educarea comunistă a 
lor.

Avind un aparat portativ de 
proiecție, cinematograful a pre
zentat spectacole la locul de 
muncă în sectoareie forestiere de 
la Voevodul, C.F.F. Lonea, in spi
tale, școli și pe șantiere.

Pentru ca munca noastră să 
fie și mai bogată în tealizărl 
vom căuta să formăm un colec
tiv lărgit de oameni ai muncii 
din instituții și întreprinderi ca
re să activeze în cercul „Prie
tenii filmelor". Cu ajutorul lor 
vom putea face totul pentru ca oa
menii muncii să vizioneze filme
le în cele mai bune condițiuni. 
integrîndu-ne din plin în acțiu
nea de educare a maselor de

e O
♦ ! 
î

către cinematografie, care dintre î ‘ 
toate artele rămîne cea mai Im- ♦ 
portantă, după cum spunea cu j
40 de ani în urmă marele Lenin. î

RAKOCZ1 CAROL *
responsabil al cinematografului 2

„7 Noiembrie" — Petroșani ?

in întrecerea desfășurată pentru tntimpinarea zilei de 7 No
iembrie. minerii de Ia Aninoasa au raportat succese de seamă. In 
perioada de întrecere ei au extras peste plan 8021 tone de cărbune, 
iar in primele 4 zile lucrătoare din noiembrie alte aproape 500 
tone de cărbune peste plan. La aceste rezultate au contribuit din 
plin pe lingă mineri ți muncitorii de la aprovizionare fi trans
port. in clișeul nostru zimbesc fericiți cîțiva tineri dintr-o brigadă 
de aprovizionare cu lemn. Prin munca lor asigură minerilor ma
terialele necesare la timp.

Socialismul și pacea sínt de nedespărțit
S-au împlinit 42 de ani de la 

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, care a dat naștere 
primului stat socialist din lume, 
bastionul păcii și securității po
poarelor — Uniunea Sovietică.

Din prima zi a existenței sale, 
Uniunea Sovietică s-a dovedit a 
fi un stat iubitor de pace, un 
luptător activ pentru menținerea 
și consolidarea păcii în lumea 
întreagă. Primul decret al pute
rii sovietice a fost decretul pă
cii. De mai bine de patru dece
nii, de cînd salvele . Aurorei“ au 
vestit începutul unei ere noi. o- 
inenirea s-a putut convinge prin 
experiența istorică a primului 
stat al muncitorilor și țăranilor,* 
că socialismul și pacea sînt de 
nedespărțit.

Această realitate a fost confir
mată cu o nouă forță prin trans
formarea socialismului într-un 
sistem mondial. Aceasta a în
semnat nu mimai statornicirea pe 
o treime a lumii a unor relații 
de indestructibilă prietenie fră
țească între popoarele țărilor 
socialiste, dar Și ridicarea unei 
bariere puternice în calea forțe
lor agresive, ceea ce a dat un 
imprls f^ră precedent luptei ma-

selor largi, în frunte cu clasa 
muncitoare, pentru apărarea pă
cii — problema fundamentală a 
timpurilor noastre. Viața a de
monstrat că dezvoltarea socialis
mului înseamnă totodată întări
rea și lărgirea continuă a forțe
lor păcii.

Ideea coexistenței pașnice iși 
croiește drum larg în conștiința 
popoarelor. Cel de-al 42-lea an 
de după Revoluția din Octom
brie a fost martorul unor eveni
mente importante. Călătoria lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A., întîl- 
nirea lui cu președintele Eisen
hower și- cu americani simpli sînt 
semne vădite că climatul trata
tivelor, climatul coexistenței ia 
locul războiului rece. Masele largi 
de oameni ai muncii din întrea
ga lume consideră ca fiind de im
portanță istorică propunerea re
feritoare la dezarmarea gene
rală și totală făcută de către
N. S. Hrușciov în numele guver
nului sovietic la cea 
sesiune a Adunării
O. N.U. Aplicarea în 
cestei propuneri ar 
garanție reală pentru 
unei păci trainice.

Mișcarea organizată a parti

de a XlV-a 
Generale a 
viată a a- 
constitui o 
instaurarea

zanilor păcii marchează un de
ceniu de existență. Au trecut 
zece ani de la primul Congres 
mondial al partizanilor păcii ca
re a avut loc concomitent la Pa
ris și Praga în aprilie 1949. In 
cursul acestei perioade relativ 
scurte s-au obținut multe reali
zări.

Congresele partizanilor păcii, 
convocate în urma activității des
fășurate de mase pe scară inter
națională în jurul principalelor 
probleme ale păcii, au stimulat 
la rîndul lor activitatea maselor 
Campaniile pentru strîngerea de 
semnături pe Apelul de la Stock
holm și pe Apelul de la Berlin 
cu privire la încheierea unui pact 
al păcii au jucat un rol deosebit 
de important în întărirea mișcă
rii partizanilor păcii și atragerea 
maselor largi populare din toate 
țările la lupta pentru pace. Pen
tru prima oară oamenii au pă
șit în mod organizat și pe scară 
mondială pe calea luptei concrete 
și precis orientate pentru pace. 
In lume au apărut noi forțe ca
re luptă pentru pace, pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război 
mondial. Tot mai mare amploare 
ia mișcarea pentru interzicerea
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Comuuiștiî de la termocentrala 
Paroșeni sînt hotărî# să ob#nă 
în viitor rezultate și mai bune

Recent la Centrala termoelec
trică din Paroșeni a avut loc a- 
dunarea generală a organizației 
de bază P.M.R. pentru darea de 
seamă și alegerea noului birou. 
In perioada de la ultimele ale
geri și pînă în prezent, membrii 
și candidații de partid din a- 
ceastâ mare unitate energetică au 
obținut rezultate frumoase 
muncă.

Mulți membri și candidați
partid sînt inovatori și raționa- 
Fzatori. Prin raționalizările pro
puse tovarășii Pătrașcu Gheor
ghe, Bordei Victor, Ispas Con
stantin, Tasnady losif, Hanea 
Constantin, Andrei Eugen, Găl- 
henaru Aurel și alții au contri
buit la exploatarea mai economi
că a agregatelor. La cazani tim
pul de spălare și de curățire a 
depunerilor, a fost redus cu 3,43 
la sută față de primul trimestru 
al anului. De asemenea repara
țiile la cele trei grupuri electro
gene au fost reduse de la 30 
zile, cît era noFtna, la 16 zile. 
Toate acestea au dus la reduce
rea prețului de cost al energiei 
și la economii de peste 1.100.000 
de lei. In popularizarea muncito
rilor fruntași în întrecerea so
cialistă, în lupta pentru extinde
rea metodelor bune de muncă, 
s-au evidențiat agitatorii Truică 
Ioan, Savu Petre, Milițescu Ghe
orghe, Bordei Victor și Căpățînă 
Vasile. Gazeta de perete „Munci
torul energetician“, gazetele ful- 

care apar în cadrul secțiilor, 
p.aiiul inovatorilor și graficul 
întrecerii socialiste au contribuit 
la mobilizarea colectivului uzi
nei la succese importante în, 
muncă. Organizația de bază, 
prin membrii și candidații de 
partid, a ajutat comitetul de sec
ție sindicală să ridice nivelul con
sfătuirilor de producție și să 
intensifice îritțecere.a ¿oeMistă.

Realizările' obținute1 dovedăSc 
că organizația de bază a depus 
o muncă susținută. Membrii și 
candidații de partid s-au stră
duit să. rezolve greutățile ivite 
în activitatea muncitorilor de la 
uzină.

Totuși, din darea de seamă cît 
și din discuțiile purtate, a reieșit 
că mai există lipsuri în unele 

ipartimente. Printre altele s-a 
a.âtat că s-a neglijat calificarea 
muncitorilor tineri. Mai există 
cazuri cînd utilajul nou șl mo
dem este manevrat în mod neco
respunzător. Biroul organizației 
de bază nu a luat o atitudine 
hotărîtă față de indisciplina din 
producție a unor candidați de 
partid ca Glava Cornel și Brîn-

e-duși Aurel. Nivelul muncii de 
ducație nu a fost la înălțimea 
sarcinilor. Au existat lipsuri și 
ln munca de educare a membri
lor și candidaților de partid. Nu 
toți membrii organizației de ba
ză au urmat cursurile învăță- 
mîntului de partid pe anul 1958- 
1959. Prezența la cele 4 cercuri 
a fost în medie de 60 la sută. 
Tovarășii Nagy Ștefan și Vitca 
Nicolae au avut cele mal multe 
absențe. Un fapt negativ, care 
trebuie să dea de gîndit Ia toți 
membrii organizației, este abo
narea muncitorilor la presa de 
partid. La ziarul „Steagul roșu1' 
organ de presă al Comitetului 
raional P.M.R. Petroșani, nu e- 
xistă în cadrul uzinei Paroșeni 
decît 16 abonamente.

Noul birou trebuie să se ocu
pe cu mai multă competență de 
conducerea organizației U.T.M. 
Este necesar ca organizația 
U.T.M. 
posturi 
Uzările 
nizația 
puteau 
tovarășul Pătrașcu Gheorghe, se
cretarul organizației U.T.M. so
licita mai mult sprijin din 
tea organizației de partid.

Pentru a consolida și mai 
succesele obținute pînă în 
zent, comuniștii din organizația 
de bază a Centralei termoelectri
ce Paroșeni s-au angajat să ob
țină în viitor noi rezultate în 
munca politică și profesională.

necesar ca < u
să înființeze mai multe 
utemiste de control. Rea- 
obținute d<e către orga- 
de tineret sînt bune, ele 
fi însă șî mai bune dacă

par-

mult 
pre-

3

Instaladle savMm de foraj Bf-1 I* 
instalații da m praAwtivKafo

Sarcina cea mai de seamă care 
stă în fața sondorilor din Valea 
Jiului în acest an este, pe lîngă 
punerea la dispoziția minerilor a 
datelor necesare dezvoltării con
tinue a minelor prin sonde forate 
la timp și cu recuperare maximă, 
reducerea substanțială a prețului 
de cost pe metru forat. In di
recția aceasta, a ieftinirii conti
nue a forajelor, sondorii au ob
ținut pînă în prezent rezultate 
mulțumitoare.

Un ajutor prețios îi au sondo
rii prin utilizarea sondezelor de 
mare productivitate de tipul 
ZIF—1200 A primite din Uniu
nea Sovietică în acest an. Son- 
dezele ZIF—1200 A acționate 
electric, cu transmisie și avansa
re hidraulică au un înalt grad 
de economicitate. In primul rînd, 
asigurînd o presiune constantă 
pe talpă sondezele sovietice duc 
la creșterea simțitoare a avansă
rii sapei în rocă. Pentru a exem
plifica avantajele pe care le au 
sondorii din Valea Jiului în fo
losirea sondezelor sovietice, o 
paralelă între rezultatele obținu
te de o locație cu instalație 
ZIF—1200 A și una cu instalație 
de foraj Kraelius, în aceleași 
condiții geologo-tehnice și cu 
brigăzi de aceeași calificare și o- 
mogenitate, este deosebit de grăi
toare.

Sonda 5219 Uneam, unde lu
crează brigada lui Proca Gheor
ghe, folosește o instalație Krae
lius, cu acționare mecanică de la 
un motor de 90 C P. Intr-o pe
rioadă de .187 zile s-au forat aici 
726 metri de sondă cu o recune-

de cost pe metru 
la circa 660 lei.
Uricani, unde Iu
bii Pițigoi Dumi-

C

î

A

rare de peste S5 ls‘ sută în ori
zontul productiv. Viteza comer
cială obținută în această perioa
dă a fost de circa 110 m/granic 
pe lună, la o viteză mecanică pe 
oră medie de 0,435 m. In aceste 
condiții prețul 
forat a revenit

Sonda 5248 
crează brigada
tru are o instalație de foraj so
vietică ZIF—1200 A. Instalația 
este acționată electric de la un 
grup generator cu motor cu com
bustie internă de 80 CP. In 47 zi
le lucrătoare, la locația 5248 s-au 
forat 512,70 m.l. gură de sondă, 
cu o recuperare maximă. Aici vi
teza comercială a fost de 296 
m./granic lună, deci peste 2,6 ori 
mai mare ca aceea obținută la 
instalația Kraelius. De asemenea, 
viteza mecanică la instalația 
ZIF—1200 A este de două ori 
mai mare decît la cealaltă insta
lație. în asemenea condițiuni era 
normal ca prețul de cost pe me
tru forat să scadă la 402 lei. 
din cauza consumurilor minime 
de carburanți, prin înalta pro
ductivitate obținută.

Sondorii prețuiesc cum se cu
vine aceste perfecționate utilaje 
de foraj primite din partea oa-

pst» ¿st

Adunarea generală a comuniștilor de Ia preparația Lupeni 
și-a ales delegații Ia conferința orășenească de partid. Printre tova
rășii aleși este și mecanicul de locomotivă fruntaș Mateiaș Simion 
cu care pe drept cuvînt se mîndrește colectivul din care face parte.

Iată-1 pe tovarășul Mateiaș Simion pe locomotiva cu ajutorul 
căreia execută manevrarea vagoanelor in incinta preparației.

de foraj primite dm partea oa- ( 
menilor sovietici și se străduiesc ( 
să obțină cu ele rezultate din ce S 
în ce mai bune. Sarcinile de plan ) 
pe anul viitor sînt considerabil ) 
sporite. Va crește însă șl nu mă- < 
ml locațiilor care vor utiliza ins- t 
talații de foraj ZIF—1200 A. A- t 
ceasta constituie o premisă si- ) 
gură a faptului că sondorii vor ) 
putea ieftini în continuare pre- ) 
jul de cost pe metru forat, vor < 
putea obține și mai mari econo- \ 
mii. 1
ing. AURELIA DUMITRESCU ț 
întreprinderea de explorări Lupeni {

------- — -------- ~ — -x-x-y-y

i se află Io fronie
( Era pe la începutul lunii oc- 
î tombrie. Tovarășul Băltaru Vio- 
; rel se opri lîngă troliu și îsi 
) aprinse o țigare. Trase un fum 
ț și privi în jur. Luă apoi un 
( tîrnăcop în mină, îl saltă pe u- 
\ măr, se uită în jur și tuși, par- 
1 'că să-și dreagă glasul. C
) — Știți — începu el — ieri (
Iam fost la adunarea de partid ?

și potrivit înțelegerii noastre (( 
m-am anga;at ca în cinstea zi- 
lei de 7 Noiembrie să dublăm 
producția. Pe șantierul din f 
Petroșani se vor turna cîteva 
sute de apartamente din beton 
ușor monolit. Acum se vor tur- j 
na și blocuri în cofraje de 
lemn cu plasă de sîrmă. E â) 
încercare îndrăzneață a tov. ing. ) 
lovipale. Inovația va duce la ? 
realizarea de economii și la < 

x scurtarea timpului de cOnstruc- \
ție. Noi putem sprijini aceas- j 

Îtă frumoasă inițiativă prin li- ) 
vrarea către întreprinderea 
construcții — montaj a 
cantități sporite de steril 
casat.

Discuția a fost scurtă. 
) ful brigăzii Kando Iosîf 

? a luat cuvîntul a arătat 
trebuie să se organizeze 
bine grupele de lucru pentru 
a putea să 
steril.

Eforturile
au făcut ca în luna octombrie 
să se obțină o producție de 720 
m. c. steril 'față de lunile tre
cute cînd s-au produs numai 
350—400 m.c. Angajamentul 
luat în cinstea marii aniversări 

a fost respectat cu cinste.

C. MIHUȚ 
corespondent

SȘțP ?

1 
unei 
con-

Șe- 
care 
cum 
mat

extragă mai mult

unite ale brigăzii

i

Să fie activizați toți utemiștii!
de bază U.T.M. 
al minei Aninoa- 
de utemiști. S-a 
biroul organiza-

armei atomice și cu hidrogen în 
Japonia. Nu există țară în lume 
unde cuvîntul pace să nu fie ros
tit de tot mai mulți oameni. La 
mișcarea mondială a partizani
lor păcii participă oamenii cei 

« mai diferiți. Dorința lor este
însă comună, și anume de a asi
gura pacea, de a evita pericolul 
unui nou război.

O particularitate caracteristică 
a situației internaționale este a- 
ceea că statele apusene nu mai 
pot respinge toate propunerile 
țărilor socialiste care urmăresc 
slăbirea încordării. Statele socia
liste fac tot ce depinde de ele 
pentru a găsi o cale de apropie
re a pozițiilor lor.

La baza politicii de pace a ță
rilor socialiste stă ideea leninistă 
a coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri social-politice dife
rite. Această politică, înțeleasă 
de toate popoarele, este sprijini
tă de milioane de oameni din 
toate țările.

Posibilitatea reală de a elimi
na războiul din viața societății 
izvorăște din creșterea neînceta
tă a forțelor iubitoare de pace 
de pe tot globul pămintesc, din 

—■ succesele sistemului mondial so
cialist. O influență hotărîtoare 
asupra creșterii forțelor păcii, 
asupra liniei de dezvoltare a în-

tregii omeniri, o au rezultatele 
întrecerii dintre sistemul socia
list și sistemul capitalist.

Este absolut evident că înlăp- 
tuirea planului septenal aprobat 
de Congresul al XXI-lea al 
P.C.U.S., creșterea considerabilă 
a puterii economice a Uniunii 
Sovietice, împreună cu potenția
lul economic al tuturor țărilor 
socialiste, va aduce un gigantic 
aport material la întărirea pe 
mai departe a forțelor, păcii. In 
virtutea acesțor perspective, pe 
baza unei analize aprofundate a 
evoluției vieții internaționale, 
cel de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S. a formulat concluzia 
teoretică de mare însemnătate că, 
încă înainte de victoria deplină 
a socialismului pe întreg globul 
pămîntesc, în condițiile menține
rii capitalismului într-o parte a 
lumii, va apărea posibilitatea 
reală de a se exclude războiul 
mondial din viața societății u- 
mane.

Cuvintele rostite de tovarășul 
N. S. Hrușciov la încheierea con
gresului sînt deosebit de eloc
vente : „Luptăm pentru pace în 
întreaga lume deoarece prețuim 
omul, indiferent de naționalitate, 
culoarea pielii sau credință reli
gioasă. Considerăm că ar fi cri-

minai ca pe baza nefericirii șl 
suferințelor unor oameni, unor 
popoare, să făurim fericirea al
tora“. Aceste cuvinte ilustrează 
umanismul profund al politicii de 
pace a Uniunii Sovietice.

Nu încape îndoială că ideile 
păcii, cuprinzînd masele, însuși
te de mase, se vor transforma 
într-o puternică armă morală șt 
materială în lupta pentru preîn- 
tîmpinarea primejdiei unui nou 
război.

Poporul romîn este preocupat 
de munca sa pașnică șî construc
tivă. Năzuința de pace a poporu
lui nostru își găsește expresia în 
politica internaționalîstă a par
tidului și guvernului nostru, po
litică prin care țara noastră con 
tribuie activ, alături de celelalte 
țări socialiste, la cauza păcii în 
lumea întreagă. Poporul romîn 
prin victoriile pe care le dobîn- 
dește sub conducerea partidului 
în opera de construire a socialis
mului, își aduce contribuția la*1 
întărirea sistemului mondial al 
socialismului, la obținerea victo
riei socialismului în întrecerea cu 
capitalismul, la triumful păcii a- 
supra războiului.

Forțele păcii sînt de nebiruit, 
ele vor triumfa în lumea în
treagă.

NICOLAE POPON

Organizația 
din sectorul IV 
sa numără 70 
preocupat însă 
ției de bază ca utemiștii să se 
achite de sarcini, să devină frun
tași în producție, să mobilizeze 
prin exemplul lor personal și pe 
ceilalți tineri din sector la înfăp
tuirea sarcinilor de plan care re
vin sectorului ? In această direc
ție, după cum a ieșit .în e- 
vidență în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației U.T.M. din sectorul 
IV, vechiul birou a muncit puțin.

In sector sînt tineri care fac 
absențe nemotivate, brigăzile de 
tineret nu-și îndeplinesc cu re
gularitate sarcinile de plan. Fa
ță de aceaste lipsuri biroul 
U.T.M. a stat pasiv, nu a mo
bilizat utemiștii la lichidarea de
ficiențelor. Sînt și utemiști, 
cum sînt tov. Mate Gheorghe, 
Maxim Florea, Ungureanu Ioan 
care nu își achită nici coti
zațiile de membru, tovarășii Bor- 
ca Gheorghe, Gherasim Constan
tin, Fintu Gheorghe și alții nu 
frecventau învățămîntul dc or
ganizație.

Cauza slabei activități a mem
brilor U.T.M., au arătat mai 
mulți vorbitori, între care ‘ tov. 
Moraru Simion, Pițaru Gheorghe 
ți alții, este aceea că vechii:! bi
rou s-a preocupat numai de pri
mirea de cît mai mulți membri 
în organizație, fără a pregăti și 
a educa noii utemiști. Astfel, în 
rîndurile organizației au intrat 
mulți tineri care nu au cunoscut 
sarcinile ce le revin în calitate 
de utemiști. Biroul U.T.M. nu 
s-a ocupat de educarea utemiș- 
tilor, nu le-a trasat sarcini con
crete, nu a tras la răspundere 
pe acei utemiști care au avut a- 
bateri, nu i-a ajutat să se îndrep
te. Așa s-a întîmplat și cu tinerii 
Gavrilescu Gheorghe și Gavriles- 
cu Constantin. Aceștia, deși au 
avut manifestări huliganice, nu 
au fost trași la răspundere.

In scopul lichidării lipsurilor 
existente, adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a ela
borat măsuri, cerînd noului bi
rou ales să îmbunătățească mun
ca de educare a tinerilor și mo
bilizarea lor la înfăptuirea sarci
nilor de plan.

------ ------ o-------------I
ln sprijinul angajamentelor 

de mineri
Recent, la mina Vulcan au avut 

loc consfătuiri de producție pe sec
toare. Dezbătînd rezultatele ob
ținute și analizîndu-și posibilită
țile de viitor numeroși brigadieri 
s-au angajat să extragă peste 
plan însemnate cantități de căr
bune. Așa de pildă, la sectorul I 
brigadierul Csiki Emeric s-a an
gajat să dea împreună cu orta
cii săi în luna noiembrie 600 
tone de cărbune peste plan. La 
sectorul II frontaliștii conduși de 
Bordea Emanoil au hotărît să 
extragă peste sarcinile lunare 
600 tone de cărbune. Totalizate 
pe mină, angajamentele mineri
lor prevăd extragerea peste plan 
a cel puțin 6000 tone de cărbune. 
Pentru a asigura condiții bune

luate

brigăzilor de 
minei, îndru- 
de partid, a

de muncă tuturor 
mineri conducerea 
mată de comitetul 
venit cu o seamă de măsuri teh- 
nicc-organizatorice. Dintre aces
tea trebuie menționate cîteva. 
Planul întocmit prevede introdu
cerea perforajului electric la fron
talele de pe stratul 18, blocurile 
III și IV, amenajarea căii ferate 
în galeria direcțională stratul 3 
blocul IV pentru asigurarea a- 
provizionării cu lemn a abataje
lor sectorului III etc. La indica
ția comitetului de partid, pentru 
ridicarea la plan a brigăzilor de 
la pregătiri, s-a luat măsura ca 
fiecărei brigăzi să-i revină cîte 
45—60 m 1. de pregătire, asigu- 
rîndu-se totodată condițiile înde
plinirii planului.
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Parada militară șl demonstrația 
oamenilor muncii de la floscera

MOSCOVA 7 (Agerpres). —• 
In Piața, Roșie a început la 

ora 10 (ora Moscovei) parada 
militară cu prilejul sărbătoririi 
celei de à 42-a aniversare a, Re- 

' voluției din Octombrie. Mii de 
, moscoviți — inovatori în indus- 
■ trie și agricultură, oameni de 
'cultură și știință, oameni de stat 
și fruntași ai vieții publice, ofi
țeri superiori ai forțelor armate 
sovietice se aflau în tribunele de 
granit din Piața Roșie, rezervate 
invitaților, unde fluturau drapele 
din numeroase țări de peste ho
tare.

Au 
pului 
tari.

Cei 
plauze furtunoase apariția la tri
buna Mausoleului a conducători
lor partidului comunist și 
vemuluii sovietic

Parada a fost primită de 
reșalul Rodion Malinovski, 
nistrui Apărării al U.R.S.S. 
mandantul gărzii este mareșalul 
Moskalenko.

Ministrul Apărării, mareșalul 
Malinovski, însoțit de mareșalul 
Moskalenko, trece în revistă tru
pele aliniate în Piața Roșie și pe 
străzile învecinate felicitîndu-i pe 
soldați și ofițeri cu prilejul săr
bătorii. Apoi, de la tribuna Mau
soleului, mareșalul Malinovski 
rostește tradiționala cuvîntare a- 
dresată soldaților, matrozilor, o- 
fițerilor, oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică, oaspeților din 
străinătate.

In sunetele orchestrei alcătui
tă din 1000 de persoane parada 
a fost deschisă după tradiție de 
elevii academiilor militare de in
fanterie, politico-militară, de ar
tilerie, trupele de tancuri, de a- 
viație, de geniu. In rînduri per
fect aliniate defilează floarea o- 
fițerimii sovietice, tineri ostasi 
care continuă tradițiile celor ce 
s-au acoperit de glorie în lup
tele pentru eliberarea patriei.

Coloanele elevilor academiilor 
militare au fost urmate de mari
nari și grăniceri. Cei prezenți în 
Piața Roșie au salutat cu căldu
ră pe cei mai tineri participant 
la paradă — elevi ai școlilor 
„Suvorov" și „Nahimov".

Zgomotul motoarelor a umplut 
piața. Ostașii diviziei Taman 
care s-au distins în bătăliile Ma
relui Război pentru Apărarea Pa
triei și care au intrat în piață 
după transportoarele blindate, 
precum și unitățile de desanți pe 
mașini au fost primite cu aplau
ze călduroase. Parada a fost în
cheiată de artilerie.

După paradă a început demon
strația sărbătorească a reprezen
tanților oamenilor muncii din 
Moscova.

Demonstrația a fost deschisă 
de o coloană dte tineri. In cen
trul coloanei de steaguri purpu
rii se înalță o uriașă machetă a

fost prezenți membrii cor- 
diplomatic, atașați mili-

prezenți au salutat cu a-

gu-

ma
mi- 
Co

Lunii ale cărei faine au fost des
lușite de oamenii de știință so
vietici.

In piață apare o coloană de 
10.000 de sportivi din Moscova 
care alcătuiesc din trupurile lor 
ințialele U.R.S.S.

In fața Mausoleului se opreș
te un trenuleț. Din vagoanele 
sale ies în fugă copii. Ei urcă 
la tribună și, în aplauzele furtu
noase ale asistenței oferă buche
te de flori conducătorilor parti
dului comunist și guvernului so
vietic.

Deasupra rîndurilor de de
monstranți se văd. portretele 
conducătorilor statului sovietic 
Mii și mii de oameni ai1 munci! 
din Moscova raportează poporu
lui despre succesele în îndeplini
rea planurilor primilor ani a! 
septenaluluî.

Prin piață frec membrii bri
găzilor de muncă comunistă. In 
aceste brigăzi apar șl se întăresc 
contururile vizibile ale viitorului 
pe care îl construiesc oamenii 
sovietici.

Cu căldură sînt salutați oame
nii de știință sovietici, proiec- 
tanții și muncitorii care au creat 
spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin“ și stația cosmică Inter
planetară cațe a fotografiat re
versul Lunii, creatorii avionului 
„TU-114“ și ai mașinilor de cal
culat, ai reactorilor atomici și a 
celor mai modeme mașini din 
fume.

Timp de ctteva minute Piața 
Roșie se transformă într-un o- 
gor unduitor. Se văd snopi tt- 
riași, știuleți de porumb, vase cu 
legume și fructe. Defilează lucră
torii colhozurilor de Ungă Mos^ 
cova.

Demonstrația sărbătorească a 
oamenilor muncii din Moscova a 
durat aproximativ două ore. Sute 
de mii de oameni au trecut prin 
Piața Roșie, demonstrtnd unita
tea de nezdruncinat dintre Parti
dul Comunist al Uniunii Sovieti
ce și poporul sovietic care con
struiește comunismuî.

Ședința festivă
VARȘOVIA 7 (Agerpres)
La 6 noiembrie în sala Con

greselor a Palatului Gulturii și 
Științei din Varșovia a avut loc 
o ședință festivă consacrată ce
lei de a 42-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Ședința festivă a fost deschisă

----- O

Mitingul de la Paris
PARIS. 7 (Agerpres)
La inițiativa Partidului Comu

nist Francez în seara zilei de 
6 noiembrie a avut loc la Pa
ris în sala „Mulualite“ un mare 
miting festiv consacrat celei de 
a 42-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, la 
care au luat parte conducătorii 
partidului comunist și reprezen
tanți și vieții publice.

Jacques Duclos,
C.C. al P.C.. Francez, a 
scurtă cuvîntare de salut 
a exprimat mulțumiri 
Sovietice pentru tot ce 
ea pentru cauza socialismului și 
eliberarea omenirii.

Apoi a rostit o cuvîntare Mau- 
rice Thorez, secretar general al 
C.G. al P.G. Francez.

secretar al 
rostit o 
în care 
Unuinii 
a făcut

Ordinul de zi al mareșalului R. Malinovski 
ou prilejul celei de a 42-a aniversări 

a Murii Revoluții Socialiste din Octombrie 
MOSCOVA 7 (Agerpres). —

TASS anunță :
Ih ordinul mareșalului Rodion 

Malinovski, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., cu prilejul celei de 
a 42-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste dlin Octombrie, 
se spune că oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică sărbătoresc a- 
ceastă aniversare în condițiile 

desfășurate a comu- 
U.R.S.S. și a întări- 
a puterii sistemului 
socialismului, 
se subliniază că vi-

construcției 
nîsmului în 
rii continue 
mondial al

In ordin
zifa istorică a lui Nîkita Hruș- 
cîov în S.U.A. este apreciată pe 
bună dreptate de întreaga opinie 
publică mondială ca un pas de o 
excepțională importanță pe calea 
slăbirii încordării internaționale, 
a lichidării „războiului rece“, a 
întăririi păcii generale.

Totodată, se spune în ordin, 
nu se poate ignora că în lume 
mai există încă forțe imperialis
te care se opun însănătoșirii si
tuației internaționale, caire nu 
vor să renunțe la cursa înarmă
rilor, la pregătirea activă a răz
boiului împotriva U.R.S.S. și a 
celorlalte țăFi socialiste. Toate 
acestea obligă forțele armate so
vietice să dea dovadă și în vii
tor de o înaltă vigilență și să fie 
în permanență gata să^ apere 
munca creatoare pașnică a po
porului sovietic și interesele de 
stat ale Uniunii Sovietice.

In cinsfea sărbătorii întregului 
popor, în ziua de 7 Noiembrie 
se vor trage 20 salve de artile
rie în capitala Uniunii Sovietice 
— Moscova — în capitalele re
publicilor unionale și orașele- 
erou: Leningrad, Stalingrad, Se
vastopol și Odesa.

-------- ---------0-----------------

Adunări și mitinguri festive 
închinate marii aniversări

R. P. BULGARIA

a

al

SOFIA 7 (Agerpres)
In seara zilei de 6 noiembrie 
avut loc la Sofia o adunare 

festivă cu prilejul celei de a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Mitko Grigorov, secretar
G.G. al P. G. Bulgar a vorbit 
despre triumful cauzei Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Participanții la adunare au a- 
doptat o telegramă de salut adre
sată G.G. al P.C.U.S. și Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S. și Consiliului de 
niștri al U.R.S..S.

R. P. D. COREEANA

PHENIAN 7 (Agerpres)
Postul de radio Phenian 

tează că la 6 noiembrie la

al 
Mi

rela- 
Phe-

*-»**==' ----- ------
de la Varșovia

de Wladislaw Gomulka care a 
subliniat importanța istorico- 
mondială a Revoluției din Oc
tombrie, deschizătoare a unei noi 
epoci în istoria omenirii, epoca 
socialismului. Raportul cu privi
re la cea de a 42-a aniversare 
a Marelui Octombrie a fost pre
zentat de J. Gyrankiewicz.

O

ADUNAREA FESTIVA DE LA BERLIN
BERLIN 7 (Agerpres)
In seara zilei de 6 noiembrie 
avut loc la Berlin o ședințăa 

festivă consacrată celei de a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Asistența a salutat cu căldură 
apariția în prezidiul adunării a 
lui W. Ulbricht, prim-secretar ăl 
C.C. al P.S.U.G., O. Grotewohl, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., E. Gorrens, 
președintele Prezidiului Consiliu
lui Național al Frontului Națio
nal al Germaniei Democrate, a 
membrilor Biroului Politic al G.G. 
al P.S.U.G. și a membrilor gu
vernului R.D.G., precum și a lui 
M. Reiman, prim-secretar al C.G.

Germania. In prezi- 
de asemenea loc M.

al P.G. din 
diu au luat
G. Pervuhin, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în R. D. Germană, 
mareșalul Uniunii Sovietice M 
Zaharov, comandant al grupului 
de trupe sovietice din Germania 
și Ï.M. IHusin, ministru al Invă- 
țămîntului R.S.S. Bieloruse, con
ducătorul delegației Asociației 
pentru prietenie și relații cultu
rale sovieto-germane.

Prof. Kurt Hager, membru su
pleant al Biroului Politic al G.G. 
al P.S.U.G. a rostit o cuvîntare 
consacrată celei de a 42-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

o-------- ;—

ÎNTRUNIREA de
BUDAPESTA 7 (Agerpres)
La 6 noiembrie a avut loc la 

Budapesta ședința solemnă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala R. P. Ungare, orga-1 
nizată cu prilejul celei de a 42-a 
aniversări a Marii Revoluții So-

LA BUDAPESTA
cîaliste din Octombrie.

Ședința a fost deschisă de Ist
ván Dobi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare.

Raportul a fost prezentat de 
Gyula Kállai, membru al Birou
lui Politic al C.G. al P.M.S.U.
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nian a avut loc ô adunare festi
vă consacrată celei de a 42-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. La adu
nare au participat conducătorii 
Partidului Muncii din Coreea și 
ai guvernului R.P.D. Coreene, 
precum și reprezentanții diplo
matici ai diferitelor taç acredi
tați la Pheniaa.

Raportul cu privire ia cea de 
a 42-a aniversare a Marelui Oc
tombrie a fost prezentat 
Kim Gen, vicepreședinte 
al Partidului Muncii din

R. P. ALBANIA

de Pak 
al G.C. 
Coreea.

TIRANA 7 (Agerpres)
La 6 noiembrie Comitetul Cen

tral al Partidului Muncii din Al
bania, Prezidiul Frontului Demo
cratic din Albania și Comitetul 
orășenesc Tirana al Partidului 
Muncii din Albania au organizat 
la Teatrul de Operă și Balet din 
Tirana o adunare festivă consa
crată celei de a 42-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. In prezidiul adunării 
au luat loc Enver Hodja, prim- 
secretar al G.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Mehmet She- 
hu, președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Albania 
membri ai Biroului Politic 
G.C. al Partidului Muncii din 
bani a.

Haki Toska, membru supleant 
al Biroului Politic și secretar al 
C.G. al Partidului Muncii din 
Albania, a prezentat raportul 
consacrat celei de a 42-a aniver
sări a Marelui Octombrie.

Noi documente ale lui 
Lenin necunoscute 

pînă azi
MOSCOVA 7 (Agerpres) — 

TASS anunță:
In anii 1957—1958 colabora

torii Institutului de marxism-le
ninism de pe lîngă C.G. al 
P.C.U.S. au descoperit 358 de 
documente ale lui Lenin, necu
noscute pînă în prezent. Multe 
documente noi s-au găsit și în 
acest an.

Un mare număr dintre docu
mentele descoperite au și fost 
prelucrate, studiate și pregătite 
pentru publicare.

O parte din materiale se tipă
resc în culegerile din Operele 
lui Lenin, volumul 36 care este 
în curs de apariție, restul se in
clud în operele complete ale lui 
Lenin.

Majoritatea documentelor noi 
au fost găsite în arhivele din 
Moscova, Leningrad și alte ora
șe ale Uniunii Sovietice. Cîțiva 
lucrători științifici au revizuit 
timp de un an și jumătate în mo
dul cel mai minuțios biblioteca 
lui Lenin din Kremlin. Ca ur
mare s-au găsit 27 de cărți și 
reviste cu adnotări făcute de Le
nin despre care pînă în prezent 
nu se știa.

O serie de documente provin 
din arhivele oamenilor de știință 
ruși Smidt, Pokrovski precum și 
din cea a reprezentantului de 
atunci al Republicii Sovietice în 
China, Paikes.

Unele materiale provin din An
glia, Belgia, Polonia, Elvr' >, 
Statele Unite ale Americii.

Noile documente oferă infor
mații neprețuite despre modul în 
care Lenin a condus apărarea ță
rii în anii războiului civil, des
pre preocuparea sa pentru avîn- 
tul agriculturii, pentru activita
tea aparatului de stat, pentru 
transportul feroviar și multe alte
le. Scurtele însemnări ale lui Le
nin arată că chiar și în zilele 
cele mai grele, cele mai încor
date, Lenin manifesta o mare 
grijă pentru oameni.

Toate documentele scot la ivea
lă activitatea deosebit de clocoti
toare a marelui conducător. Prin
tre aceste documente se află te
legrame expediate pe front, pla
nuri de articole, proiecte de ho- 
tărîri și numeroase scrisori și 
note.

NORVEGIA
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OSLO 7 (Agerpres)
In sala mare a Casei Poporu

lui a avut loc la 5 noiembrie o 
adunarea a Asociației Norvegia— 
U.R.S.S. consacrată celei de a 
42-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. In 
cadrul adunării R. Larsen, redac
torul ziarului „Friheten", a pre
zentat un raport. Apoi a avut 
loc un concert dat de artiștii so
vietici care s-a bucurat de un 
mare succes.

»

SUEDIA

STOCKHOLM 7 (Agerpres)
La Stockholm a avut loc o a- 

dunare festivă a organizației din 
acest oraș a partidului comunist 
consacrată celei de a 42-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Raportul 
consacrat acesței aniversări a fost 
prezentat de Milding Hagberg, 
președintele Partidului Comunist 
din Suedia.

MOSCOVA — Ziarul „Izves- 
ția“ din 6 noiembrie a înserat 
un articol semnat dte prof. S. 
Kataev, consacrat misiunilor de 
televiziune la distanțe foarte 
mari. Astăzi putem presupune, 
scrie autorul, că într-un viitor a- 
propiat pe mesele astronomilor 
se vor afla fotografii ale plane
telor celor mai apropiate ale sis
temului solar, de pildă ale plane
tei Marte, transmise din cosmos. 
Studiind suprafața planetei Mar
te cu ajutorul aparatelor de tele
viziune trimise acolo la bordul 
unor rachete, omenirea va putea 
ca pe baza similitudinii unor li
nii de dezvoltare să prevadă cu 
o precizie uimitoare viitorul Pă- 
mîntului pe multe mi'ioane de 
ani înainte.

LONDRA — In legătură cu a- 
propiata vizită în Anglia a can
celarului R. F. Germane, Ade- 
nauer, conducerea Partidului Co
munist din Marea Britanie a dat 
publicității o declarație în care 
se subliniază că poporul englez 
se pronunță împotriva renașterii 
militarismului și nazismului în 
Germania occidentală.

ACCRA — Intr-un interviu a- 
cordat ziarului „West-african Pi
lot“ care apare la Lagos, B. C. 
Okwu ministru de Stat al Nige
riei răsăritene, a declarat că ac
țiunile imperialiștilor pe conti
nentul african au demonstrat fa
limentul „idealurilor occidentale 
despre democrație“.
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