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Intrările [tini le-ii Il-Іи Caiares al ііііініііи Iii H I1. Rumina
Salutul С. C. al P. M. R. adresat Congresului al IV-lea 

al sindicatelor din Republica Populară Romînă de către tovarășul Chivu Stoica
TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE, 
Permiteți-mi ca, în numele 

Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, să aduc 
un cald și tovărășesc salut dte- 
legaților la acest Congres și prin 
ei tuturor membrilor sindicate
lor, eroicei noastre clase munci
toare, intelectualității, oameni
lor muncii de la orașe și sate — 
constructori activi ai socialis
mului în Republica Populară 
Romînă. (Aplauze).

Congresul al IV-lea al sindi
catelor va marca un moment 
deosebit în viața mișcării noas
tre sindicale datorită faptului că 
el își desfășoară lucrările în 
con rțyle muncii entuziaste, 
pline de avînt, a întregului po
por pentru înfăptuirea sarcinilor 
istorice trasate de cel de-al ІІІ- 
lea Congres a-1 P.M.R.

La Congresul partidului, în 
Raportul C.C. al P.M.R. — db- 
cument de mare însemnătate 
teoretică și practică — tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
făcut o analiză științifică, mai- 
xist-leninistă, a profundelor 
transformări social-economice 
petrecute în țara noastră, a pre
zentat bilanțul succeselor istori
ce obținute în făurirea orîndui- 
rii socialiste și a desfășurat în 
fața întregului noștru, popor un 
vast și însuflețitor program de 
muncă și de luptă pentru dez
voltarea și înflorirea patriei so
cialiste. Congresul sindicatelor, 
exaniinînd cu temeinicie activi
tatea desfășurată de sindicate 
în toate domeniile construcției 
soci lomului, va adopta măsu
rile țnenite să asigure partici
parea ,lor tot mai activă la în- 
făpț”5re« programului elaborat 
de Congresul partidului.

înfăptuind cu hotărîre politi
ca partidului, oamenii muncii 
au dat un avînt uriaș dezvol
tării forțelor de producție ale 
țării, au obținut realizări re
marcabile în opera de industria
lizare socialistă, în dezvoltarea 
cu prioritate a industriei grele, 
au sporit într-o măsură însem
nată producția industrială, cre- 
înd o bază trainică pentru con
tinua dezvoltare a întregii eco
nomii naționale.

S-a înfăptuit în linii generale 
cooperativizarea agriculturii, pes
te patru cincimi din numărul 
familiilor țărănești și din su
prafața arabilă a țării făcînd 
parte din sectorul socialist. A- 
gricultura a fost înzestrată cu 
zeci de mii de tractoare și ma
șini agricole; a crescut produc
ția agricolă vegetală și ani
mală.

O largă dezvoltare a cunoscut 
știința și cultura. A crescut con
tinuu nivelul de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

Relațiile de producție socia
liste s-au extins și consolidat în 
toate ramurile economiei națio
nale, exploatarea omului de că
tre om fiind lichidată pentru tot
deauna în patria noastră.

In procesul acestor mari pre
faceri revoluționare s-au dezvol
tat necontenit alianța clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoa
re, frăția de nezdruncinat din
tre poporul romîn și minorită
țile naționale, a căpătat o trăi
nicie de neclintit orânduirea de 
stat dfemocrat-populară.

Congresul al lll-lea al P.M.R. 
a consfințit victoria socialismu
lui în Republica Populară Ro
mînă. Această victorie istorică 
I— întruchiparea năzuințelor de 
veacuri ale maselor populare 
spre o viață mai bună, lipsită 

de exploatare și asuprire — este 
rodul luptei eroice și pline de 
sacrificii a poporului romîn. 
(Aplauze).

Un rol hotărîtor în făurirea 
orînduirii noastre socialiste a 
avut harnica și talentata noastră 
clasă muncitoare care își înde
plinește cu cinste misiunea isto
rică de clasă conducătoare a tu
turor celor ce muncesc. Forța 
clasei muncitoare, capacitatea 
sa de a sta în fruntea întregu
lui popor în lupta pentru con
struirea noii societăți, se dato- 
rește unității rîndurilor sale, 
făurită în focul luptei pentru re
voluția populară, pentru socia
lism, faptului că ea a avut și 
are un conducător încercat, 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
(Aplauze puternice). înarmat cu 
atotbiruitoarea învățătură mar- 
xist-Ieninistă, bucurîndti-se de 
încrederea și dragostea oameni
lor muncii, a întregului popor, 
partidul nostru, mai puternic și 
mai unit decît oricînd în jurul 
Comitetului său Central. în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, călăuzește eu 
mînă sigură lupta celor ce mun
cesc de la orașe șî sate pentru 
triumful, deplin al măreței opere 
de construcție socialistă în pa
tria noastră. (Aplauze puter
nice). . _

O contribuție de seamă ia în
făptuirea politicii partidului de 
construire a socialismului o aduc 
sindicatele din Republica Popu
lară Romînă. Experiența con
strucției socialiste în România, 
ca și în celelalte țări socialiste, 
arată că marea însemnătate 
principială și practică a activi
tății sindicatelor constă în fap
tul că ele își concentrează în
treaga activitate spre înfăptui
rea sarcinilor fundamentale ale 
clasei muncitoare, spre edifica
rea noii societăți, dezvoltarea 
economică, culturală și politică 
a țării.

Partidul dă o înaltă apreciere 
rolului și activității sindicatelor 
din țara noastră. „In condițiile 
cînd clasa muncitoare este clasă 
conducătoare în stat. — se arată 
în raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dei la Congresul 
partidului — un rol din ce în 

mai mare în viața societății 
noastre îl au sindicatele, care 
numără aproape 2.800.000 de 
membri. Ele desfășoară o rod
nică activitate de mobilizare a 
celor ce muncesc la lupta pentru 
îndeplinirea planurilor de dez
voltare a economiei naționale, 
organizează participarea nemij
locită și tot mai activă a mase
lor muncitoare la conducerea e- 
conomiei. Ia elaborarea și în
făptuirea măsurilor privind îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de trai ale oamenilor 
muncii"

Sindicatele aduc un aport de 
seamă la opera de industriali
zare socialistă a țării, desfășu- 
rînd larg întrecerea socialistă 
și stimulînd eforturile maselor 
în lupta pentru creșterea pro
ducției și a productivității mun
cii, pentru scăderea prețului de 
cost și realizarea de economii, 
pentru sporirea acumulărilor și 
a eficacității investițiilor. Ele au 
un rol important în dezvoltarea 
mișcării inovatorilor și a rațio- 
nalizatorilor, în introducerea teh
nicii noi și modernizarea pro
ceselor de producție.

Merită subliniată în mod deo
sebit participarea activă a sin
dicatelor la elaborarea și apli
carea măsurilor privind perfec

ționarea sistemului de salariza
re și continua îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale salariaților.

Ca școală de educație și de 
gospodărire, sindicatele aduc un 
aport de mare preț la activita
tea pe care o desfășoară parti
dul nostru pentru ridicarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii și creșterea nivelului lor 
cultural.

In întreaga lor activitate sin
dicatele s-au călăuzit neabătut 
după îndrumările și indicațiile 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Ele au aplicat cu consecvență și 
au făcut larg cunoscută în mase 
politica partidului de construire 
a socialismului, mobilizîndu-le 
la îndeplinirea acesteia. Prin 
munca lor neobosită pusă în 
slujba cauzei socialismului, sin
dicatele s-au dovedit un sprijin 
de nădejde al partidului, au cîș- 
tigat stima și încrederea între
gului popor. (Aplauze).

îngăduiți-mi să transmit, din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
cele mai calde felicitări harni
cilor noștri muncitori, talentați- 
lor ingineri și tehnicieni, oame
nilor muncii de la orașe și sate, 
întregului activ sindical și tutu
ror membrilor sindicatelor, care 
neprecupețindu-și eforturile, a- 
nimați de un fierbinte patrio
tism, luptă pentru dezvoltarea 
economiei și culturii noastre so
cialiste. (Aplauze).

TOVARĂȘI,
Planul economic pe următorii 

6 ani și schița programului de 
perspectivă pe 15 arii, adoptate 
de Congresul al Ш-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn, pre
văd o puternică dezvoltare a e- 
conomiei naționale și creșterea

Ședințele de miercuri după-amiază și joi dimineața
In ședința din după-amiaza zilei 

de miercuri, Congresul a ales co
misia de amendamente la proiectul 
noului statut al sindicatelor.

Raportul Comisiei centrale de 
revizie, prevăzut la cel de-al doi- 
lei punct de pe ordinea de zi, a 
fost prezentat de tov. Gheorghe 
Jdițoiu, președintele comisiei.

Au început apoi discuțiile asu
pra rapoartelor prezentate precum 
și asupra proiectului de statut al 
sindicatelor.

Au luat cuvîntul tovarășii: Vi- 
chente Bălan, delegat al sindicate
lor din Hunedoara, președintele 
Consiliului sindical regional Hu
nedoara, Ion Țapu, delegat al sin
dicatelor din Sinaia, maistru me
canic, președintele comitetului sin
dicatului de la uzinele „I. C. Fri
mu", Gheorghe lonescu, delegat al 
sindicatelor din București, președin
tele Consiliului local al sindicatelor 
București, Ion Marin, delegat al 
sindicatelor din Orașul Stalin, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la uzinele „Steagul Roșu", Ion 
Olaru, delegat al sindicatelor din 
Constanța, președintele Consiliului 
local al sindicatelor Constanța, Ion 
Leș, delegat al sindicatelor din 
Baia Mare, președintele Consiliului 
sindical regional Bata Mare, Mihai 
Stoian, delegat al sindicatelor din 
Ploești, președintele comitetului 

• sindicatului de la uzinele „1 Mai" 
și Nicolae Moraru, delegat al sin
dicatelor din Hunedoara, președin
tele C.C. al Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile metalurgice fi 
electrice.

continuă a bunăstării celor ce 
muncesc.

In vederea desăvîrșirii con
strucției socialismului în patria 
noastră, Congresul al IH-lea al 
partidului a stabilit ca obiectiv 
principal dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului, 
încheierea procesului de făurire 
a relațiilor de producție socia
liste în întreaga economie. Pla
nul de 6 ani prevede continua
rea în ritm accelerat a indus
trializării țării. Volumul pro
ducției industriale globale va 
crește pînă la aproximativ 2,1 
ori față de 1959 și va fi de 
circa 10 ori mai mare decît în 
1938, asigurîndu-se și în viitor 
prioritate industriei producătoa
re de mijloace de producție, ba
za progresului continuu al în
tregii economii naționale. In 
toate ramurile economiei va lua 
o largă dezvoltare mecanizarea 
și automatizarea, introducerea 
tehnicii noi și a tehnologiei mo
derne în producție.

Terminarea pînă în 1965 a 
procesului de colectivizare a a- 
griculturii va da un nou avînt 
forțelor de producție în agricul
tură și va permite creșterea în 
măsură însemnată a producției 
vegetale și animale.

îndeplinirea planului econo
mic de șase ani va determina 
sporirea simțitoare a venitului 
național, creînd condițiile nece
sare ridicării necontenite a ni
velului de trai material și cul
tural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, făuririi unei vieți 
tot mai îmbelșugate, demne de 
epoca socialismului,

însuflețit de țelurile înălță
toare pe care partidul i Ie pune 
în față, întregul nostru popor, 
în frunte cu clasa muncitoare, 
a trecut cu hotărîre și entu-

Joi au continuat lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Sindicate
lor din Republica Populară Ro
mînă.

Delegații și invitații au salutat 
călduros noii oaspeți de peste ho
tare, activiști ai sindicatelor din 
Anglia, Argentina, Grecia și In
donezia, care au sosit în Capita
lă în cursul zilei de miercuri, pen
tru a participa la lucrările Con
gresului.

Primit cu vii aplauze, a luat a- 
poi cuvîntul tovarășul Marcel 
Bras, secretar al F.S.M., care a 
salutat Congresul în numele Fe
derației Sindicale Mondiale. El a 
transmis Prezidiului Congresului 
un steag roșu al Federației Sindi
cale Mondiale.

In continuarea discuțiilor asupra 
rapoartelor prezentate, precum și 
asupra proiectului de statut al sin
dicatelor, au luat cuvîntul tovară
șii : Ion Iliescu, delegat al sindi
catelor din Constanța, președintele 
Consiliului sindical regional Cons
tanța, Maria Irimescu, delegată a 
sindicatelor din București, munci
toare la fabrica de încălțăminte 
„Flacăra Roșie", Costache Nistor, 
delegat al sindicatelor din Mediaș, 
președintele comitetului sindicalu
lui de la Uzinele chimice „Nicolae 
Teclu- din Copșa Mică. Alexan
dru Dombi, directorul Uzinelor 
„Electr oputere" — Craiova, Ci- 
prian Мотати, delegat al sindicate
lor din Cîmpulung Moldovenesc, 
maistru forestier la întreprinderea 
„Moldovița", Ion Preoteasa, dele
gat al sindicatelor din București, 
președintele Comitetului Central 
ai Uniunii sindicatelor din comer
țul de stat fi cooperație de con- 

ziasm la înfăptuirea planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale.

Realizările pe primele trei tri
mestre ale anului în curs arată 
că prevederile planului anual 
vor fi1 nu numai îndeplinite ci și 
depășite. După datele prelimina
re, creșterea producției indus
triale în 1960 comparativ cu 
1959 va fi de 15.5 la sută față ; 
de 14 la sută cît ș-a prevăzut 
în plan. Aceste realizări confir- i 
mă justețea și caracterul realist! 
al planurilor elaborate de partid, 
sînt o garanție că sarcinile dez
voltării economiei naționale pe 
anii 1960—1965 vor fi îndepli
nite cu succes. (Vii aplauze).

Așa cum s-a arătat în rapor
tul Comitetului Central la Con
gresul partidului, pe măsura 
înaintării societății noastre pe 
drumul construirii socialismului, 
sporește importanța participării 
tot mai active a celor mai largi 
mase de oameni ai muncii la 
conducerea treburilor obștești.

Una din manifestările dezvol
tării continue a democrației so
cialiste în etapa actuală este 
creșterea rolului și influenței 

•sindicatelor și a celorlalte orga
nizații de masă în viața socie
tății noastre. Cresc în măsură 
însemnată atribuțiile sindicate
lor în antrenarea celor mai largi 
mase populare la exercitarea 
funcțiilor economico-organizato- 
rice și cultural-educative ale 
statului democrat-popular, la 
participarea lor tot mai efectivă 
la conducerea economiei și cul
turii, la aplicarea măsurilor die 
cointeresare materială a oame
nilor muncii și de ridicare a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc. De asemenea sporește ro-

(Continuare în pag. 2-a)

sum, Csavar Bela, delegat al sin
dicatelor din Tg. Mureș, președin
tele Consiliului sindical al Regiu
nii Autonome Maghiare.

Congresul a fost apoi salutat în
tr-o atmosferă însuflețită de un 
mare grup de pionieri.

A luat apoi cuvîntul tov. Andrei 
Ivanovici Sevcenco, secretat al 
C.C.S. din U.R.S.S., care a adus 
Congresului salutul Consiliului 
Central al Sindicatelor din U.R.S.S. 
El a dat citire mesajului de salut 
al Consiliului Central al Sindicate
lor din U.R.S.S. și a oferit Prezi
diului un dar din partea sindicate
lor sovietice.

La discuții au luat apoi cuvîn- 
tul tovarășii, Alexandru Chiru, de
legat al sindicatelor din Pitești, 
strungar la Uzinele ,yasite Tuda
se" din Colibași, Aurel Cazan, de
legat al sindicatelor din Caranse
beș, președintele Comitetului sin
dicatului de la Uzinele „Oțelul 
Roșu", Mihai Fălticeanu — dele
gat al sindicatelor din lași, preșe
dintele Comitetului sindicatului de 
la Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie". 
Gheorghe Igrișan, delegat al sin
dicatelor din Arad, președintele 
comitetului sindicatidui de la Uzi
nele „Gheorghi Dimitrov", Si- 
mion Negrilă, delegat al sindica
telor din București, actor la Tea
trul Muncitoresc C.F.R. Ciulești, 
Constantin Raicu, delegat al sindi
catelor din Suceava, președintele 
Consiliului Sindical regional Su
ceava, Vasile Feher Ladislau, de
legat al sindicatelor din Petroșani, 
miner șef de brigadă la exploata
rea carboniferă Lupeni, Virgil Tro
fim prim-secretar al Comitetidui 
Central dl U.TM. J



STEAGWL' ROȘU

Sahriul С. C. al P. M. R. adresat Congresului al IV-lea al sindicatelor 
din Republica Populară Romînă de către tovarășul Шѵи Stoica

(Urmare din pag, l-a)
Iul sindicatelor în atragerea tot 
mai largă a maselor muncitoare 
la activitatea de educație, în 
mobilizarea opiniei publice, a 
formelor obștești de înrîurîre și 
educare, care joacă un rol tot 
mai mare în formarea conștiin
ței socialiste a omului nou.

Congresul partidului a subli
niat că sarcina principală, care 
trebuie să stea în centrul mun
cii organelor și organizațiilor 
sindicale și spre realizarea că
reia trebuie să se îndrepte toate 
eforturile acestora, este mobili
zarea maselor muncitoare la în
făptuirea planului de șase ani. 

lntemeindu-se pe experiența 
rodnică dobîndită de oamenii 
muncii, pe inițiativele și spiritul 
lor gospodăresc, sindicatele sînt 
chemate să dea o contribuție de 
preț la perfecționarea continuă 
a metodelor dc conducere și 
planificare a economiei, de or
ganizare a producției, la desco
perirea și punerea în valoare a 
nesecatelor rezerve interne ale 
întreprinderilor, la îndeplinirea 
de către fiecare întreprindere a 
sarcinilor privind creșterea pro
ducției, a productivității muncii, 
îmbunătățirea permanentă a ca
lității produselor, realizarea dc 
economii, reducerea prețului de 
cost.

in organizarea ciorturilor oa
menilor muncii pentru înfăptui
rea planurilor economice, în sti
mularea inițiativei lor creatoare, 
are o importanță deosebită dez
voltarea continuă a întreceri’ 
socialiste — metodă comunistă 
de construire a socialismului, 
temeinic verificată de practică. 
Sub conducerea organizațiilor 
de partid, sindicatele vor trebui 
să desfășoare o susținută mun
că organizatorică și educativă 
pentru ca întrecerea socialistă 
să cunoască g(i avînt continuu, 
să se ridice pe o treaptă nouă, 
superioară, sporindu-și mereu 
eficacitatea în dezvoltarea pro
ducției.

Sindicatele sînt chemate să 
dea o atenție deosebită bunei 
organizări a consfătuirilor de 
producție care s-au dovedit a fî 
unul din mijloacele eficace pen
tru asigurarea participării ma
selor la organizarea și conduce
rea producției, la dezbaterea și 
rezolvarea celor mai importan
te probleme economice alo în
treprinderilor.

Sprijinind cu hotărîre intro
ducerea și promovarea tehnicii 
noi și a tehnologiei înaintate în 
toate ramurile economiei națio
nale, sindicatele au datoria să 
combată cu toată energia ruti- 

, na, tot ce frînează progresul 
tehnic, să ia măsuri pentru o 
mai bună organizare și lărgirea 
continuă a mișcării inovatorilor 
și raționalizatorilov.

O cerință importantă a dez
voltării noastre economice este 
făurirea de cadre cu o calificare 
temeinică, capabile să mînuiască 
cu succes și să perfecționeze 
continuu tehnica nouă In aceas
tă privință sindicatele au dlato- 
ria să acorde o mare atenție ac
tivității de răspîndire a cunoș
tințelor economice șl tehnice, 
ridicării nîvnului de calificare 
profesională a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor; ele tre
buie să militeze pentru înarma
rea tineretului cu solide cunoș
tințe de specialitate, să se ocupe 
de bunul mers al învățămtntu- 
lui în școlile profesionale și teh
nice, să asigure participarea 
unui număr tot mai mare de 

muncitori la învățămîntul mediu 
și superior tehnic, seral și fără 
frecvență,

TOVARĂȘI,
Principalul țel al politicii 

partidului și statului nostru con
stă în ridicarea continuă a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc, în satisfacerea tot mai de
plină a nevoilor lor materiale și 
culturale.

Pe măsura succeselor obținu
te în dezvoltarea economiei na
ționale, statul democrat-popular 
alocă acestui scop însemnate 

mijloace materiale șl bănești. 
In următorii 6 ani salariul real 
va crește cu 40—45 Ia sută față 
de nivelul existent în a doua 
jumătate a anului 1959, iar ve
niturile reale ale țărănimii vor 
spori cu circa 40 ia sută. Vor 
fi înfăptuite măsuri importante 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele, lărgi
rea bazei materiale pentru cul
tura, sănătate* $1 odihna oame
nilor muncii.

Așa cum a arătat Congresul 
partidului, una din cele mai în
semnate atribuții aie sindScate- 
lor, a căror activitate trebuie să 
fie pătrunsa de grija de zi cu 
zi față de пеѵоме oamenilor 
muncii, este aceea de a participa 
la elaborarea și înfăptuirea mă
surilor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și die trai 
ale celor ce muncesc.

Folosind marile posibilități pe 
care le au în această privință, 
atribuțiile largi ce le-au fost a- 
cordate prin legile statului și 
bazîndu-se pe experiența acu
mulată, ele trebuie să vegheze 
asupra folosirii depline a mij
loacelor tot mai însemnate puse 
la dispoziție de statul democrat- 
popular în scopul ridicării ni
velului de trai, îmbunătățirii 
continue a condițiilor de sănă
tate și odihnă ale celor ce mun
cesc, la respectarea cu strictețe 
a legislației muncii.

Sindicatele vor trebui să con
tribuie și mai activ la aplicarea 
sistemului de salarizare și nor
mare a muncii, la înfăptuirea 
consecventă a principiului leni
nist al cointeresării materiale 
care îmbină în mod armonios 
interesele generale ale statului 
cu interesele fiecărui om al mun
cii, constituind un factor <te cea 
mai, mare însemnătate pentru 
creșterea continuă a producție» 
și a productivității muncii.

O formă importanta de antre
nare a maselor largi la condu
cerea treburilor statului, la per
fecționarea muncii în diferitele 
domenii ale activității noastre, 
s-a dovedit a fi controlul ob
ștesc. Congresul Partidului 
Muncitoresc Romîn a stabilit că 
sindicatele trebuie să socotească 
una, din îndatoririle lor de sea
mă îmbunătățirea continuă a 
controlului obștesc asupra ad
ministrării și repartizării locu
ințelor, funcționării unităților 
comerțului de stat, a cantinelor, 
instituțiilor medico-sanitare, a 
întreprinderilor din stațiunile de 
odihnă și tratament, și a altor 
instituții cu caracter social-cul
tural care deservesc populația, 
atrăgînd în această acțiune ma
se tot mai largi.

Folosind tot mai bine puter
nica lor bază materială — clu
burile, casele de cultură, biblio
tecile și celelalte mijloace de 
care dispun — sindicatele sînt 
datoare să-și intensifice activi
tatea cultural-educativă, îmbu
nătățind necontenit conținutul și 
formele ei de organizare, lăr- 
gindu-i sfera de cuprindere a 
maselor. întreaga muncă cultu
rală a sindicatelor trebuie pusă 
în slujba dezvoltării conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, a 
educării lor în spiritul dragos
tei față de patria socialistă și 
de paitidul clasei muncitoare, al 
internaționalismului proletar, în 
spiritul atitudinii noi față de 
muncă și de avutul obștesc, al dis
ciplinei în producție, al vigilen
ței față de dușmanii socialis
mului și ai păcii.

Organizațiile sindicale trebuie 
să stimuleze larg opinia de 
masă a colectivelor de oameni 
ai muncii în combaterea influ
ențelor ideologiei și moralei bur
gheze în conștiința oamenilor

Sindicatele trebuie să aducă 
un aport mai însemnat la ridi
carea nivelului de cultură ge
nerală al oamenilor muncii, la 
îmbogățirea cunoștințelor lor 
științifice despre natură și so
cietate. la crearea condițiilor 
pentru ca salariații și familiile 
lor să-și petreacă timpul liher 
în mod cît mai plăcut și mai 

instructiv, la dezvoltarea activi
tății sportive.

Pentru a putea îndeplini cu 
succes sarcinile ce le revin, sin
dicatele trebuie să-șl îmbunătă
țească necontenit metodele și 
stilul de muncă, să înlăture ma
nifestările de birocratism care 
se mai vădesc în activitatea lor, 
să dezvolte democrația muncito
rească, critica de jos împotriva 
lipsurilor în muncă, să întă
rească disciplina sindicală. Or
ganele sindicale trebuie să des
fășoare o muncă organizatorică 
susținută și vie în rîndul mase
lor, îndeosebi la locul de pro
ducție, rezolvînd cu mai multă 
operativitate problemele ce le 
ridică viața, îndrumînd masele 
muncitoare și învățînd tot mai 
mult din experiența lor nesecată.

Congresul partidului a cerut 
să se dea o mai mare atenție 
problemei alegerii, creșterii și 
repartizării cadrelor. Îmbunătă
țirea simțitoare a muncii sindi
catelor în acest domeniu este 
una din condițiile principale a 
îndeplinirii sarcinilor sporite 
ale sindicatelor în etapa actuală. 
Sindicatele trebuie să devină în 
si mai mare măsură un bogat 
izvor de cadre de conducere arît 
pentru nevoile proprii cît și pen
tru celelalte domenii de activi
tate economică, de stat și ob-4 
ștească. Este necesar ca sindi
catele să militeze sistematic 
pentru perfecționarea pregătirii 
cadrelor existente și promova
rea cît mai multor cadre noi 
din rîndurile oamenilor muncii, 
luptători devotați, energici :,1 
pricepuți pentru victoria cauzei 
socialismului, oameni care prin 
activitatea și comportarea ’or în 
producție și în societate se bu
cură de stimă și autoritate în 
rîndul maselor. Trebuie acorda
tă' o mai mare atenție promo
vării de cadre din rîndurile -fe
meilor.

Congresul a) Ш-lea al P.M-R 
a pus în fața organelor și orga
nizațiilor de partid sarcina de 
a îmbunătăți conducerea de că
tre partid a sindicatelor. îndru
mînd pe membrii și candidații 
de partid din sindicate să pro
moveze linia partidului, să mi
liteze pentru ridicarea continuă 
a rolului și activității mișcării 
sindicale la nivelul cerințelor 
tot mai mari ce se pun în fața 
ei în noua etapă de dezvoltare 
în care a pășit țara noastră. 
(Aplauze).

TOVARASI.
Problema fundamentală a zi

lelor noastre este apărarea pă
cii. Acestui tel nobil îi sînt con
sacrate eforturile tuturor popoa
relor lumii și în primul rînd ala 
țărilor socialiste.

Garacterizînd politica externă 
a țării noastre, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej spunea : „In 
strînsă unire cu celelalte țări ale 
lagărului socialist, Republica 
Populară Romînă militează ac
tiv pentru micșorarea încordă
rii internaționale, pentru promo
varea principiilor die coexistență 
pașnică, pentru zădărnicirea o- 
ricăror uneltiri ale cercurilor 
imperialiste agresive, pentru în
făptuirea dezarmării generale și 
totale și statornicirea unei păci 
trainice în lume. Această poli
tică corespunde intereselor vi
tale ale poporului romîn, inte
reselor forțelor păcii și progre
sului de pretutindeni**.

Activitatea delegației Repu
blicii Populare Romîne la ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite, inițiativele și propune
rile sale, au constituit expresia 
hotărîrii poporului nostru de a-și 
aduce contribuția la îmbunătăți
rea relațiilor internaționale, la 
consolidarea păcii. In cuvîntările 
rostite Ia O.N.U. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ex
pus pe larg poziția țării noas
tre în principalele probleme in
ternaționale.

împreună cu delegațiile Uniu
nii Sovietice, ale celorlalte țări 
socialiste, cu reprezentanții al
tor state și popoare iubitoare de 

pace, delegația țării noastre a 
militat neobosit pentru soluțio
narea chestiunilor litigioase, 
pentru apărarea păcii. Ea a adus 
deplinul său sprijin propuneri
lor Uniunii Sovietice în problem
male dezarmării' generale și to
tale, lichidării jugului colonial 
și alte probleme a căror soluțio
nare grabnică corespunde inte 
reselor întregii omeniri iubitoa
re de pace.

Delegația Republicii Populare 
Romîne, In frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a ă- 
chitat cu cinste, de misiunea ce 
i-a fost încredințată și a contri
buit la sporirea . prestigiului și 
autorității internaționale a pa
triei noastre. Activitatea sa se 
bucură de deplina aprobare a 
întregului nostru popor. (A- 
plauze îndelungi).

Primirea entuziastă și căldura 
cu care au salutat oamenii тип 
cii întoarcerea în țară a delega
ției noastre exprimă dragostea 
și atașamentul poporului romîn 
față de partidul nostru, hotărî- 
rea lui de a lupta cu toate for
țele pentru victoria cauzei păcii 
și socialismului. (Aplauze pu
ternice).

Actuala sesiune a U.N.U. s-a 
dovedit a fi de o deosebită în
semnătate, bucurîndu-se de par
ticiparea fără precedent a unui 
mare număr de conducători1 de 
state. Ea a demonstrat crește
rea imensă a prestigiului și au
torității țărilor socialiste pe a- 
rena internațională, ecoul pro
fund al inițiativelor lor de pace 
în rîndul tuturor popoarelor, ro
lul tot mai important pe care 
îl au în viața internațională ță
rile eliberate de jugul colonial, 
accentuarea izolării cercurilor 
imperialiste agresive.

In același timp, a apărut din 
nou cu limpezime că guvernul 
S.U.A. și alte guverne occiden
tale continuă politica de zădăr
nicire a destinderii .internațio
nale, nu sînt dispuse să treacă 
la soluționarea problemei dezar
mării, încearcă să mențină cu 
forța asuprirea colonială a po
poarelor, se cramponează de po
litica războiului rece și a cursei 
înarmărilor și se dedau la pro
vocări împotriva țărilor socia
liste și a altor țări iubitoare de 
pace.

Acestei linii, urmărind spori
rea încordării internaționale, i 
se opune linia tinzînd la crea
rea unui climat de cooperare și 
înțelegere între state, la stator
nicirea unei păci trainice în lu
me. Țările socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, noile state 
independente, mișcarea munci
torească și comunistă interna
țională, larga mișcare a parti
zanilor păcii — reprezintă uria
șele forțe sociale ale contempo
raneității ce luptă pentru pace 
(Aplauze').

Există astăzi perspectiva ca 
glasul rațiunii să învingă în cele 
din urmă, ca evenimentele să ia 
cursul pentru care luptă forțele 
păcii de pe întreg globul. Cu a- 
ceeași hotărîre statul nostru va 
continua și în viitor să-și aducă 
întregul său aport pentru tri
umful acestui nobil țel. (Aplau
ze puternice).

In primele rînduri ale forțelor 
ce luptă pentru pace se află cla
sa muncitoare internațională, 
cea mai avansată clasă a socie
tății contemporane, care aduce 
o contribuție de seamă la rezol
varea celor mai importante pro
bleme internaționale. Sindicatele 
au un rol de mare însemnătate 
în această luptă

Sprijinind cu fermitate politi
ca externă a Partidului Muncito
resc Romîn, credincioase princi
piilor internaționalismului prole
tar, sindicatele din Republica 
Populară Romînă au un rol ac
tiv In mișcarea sindicală inter
națională; ele întrețin și dezvol
tă legături de colaborare cu sin
dicatele din numeroase țări, mi
litează pentru întărirea unității 
și solidarității mișcării muncito
rești internaționale, pentru a- 
părarea păcii în lume.

Mișcarea noastră sindicală 

dezvoltă necontenit legăturile 
frățești cu glorioasele sindicate 
sovietice, cu sindicatele din ce
lelalte țări socialiste, contri
buind la întărirea unității marii 
familii a țărilor lagărului socia
list. (Aplauze).

Sindicatele sînt chemate să 
«xtindă legăturile de prietenie 
și solidaritate cu sindicatele 
din țările capitaliste, care luptă 
pentru apărarea intereselor vi
tale ale clasei muncitoare, pen
tru libertăți democratice, pentru 
pace și progres social. Ele sînt 
datoare să dezvolte legăturile de 
prietenie și solidaritate cu sin
dicatele din țările Africii, Asiei, 
Americii Latine, care luptă îm
potriva colonialismului^ pentm 
libertate și independență națio
nală.

Sarcina sindicatelor noastre 
este de a-și aduce și în viitor 
aportul la sprijinirea activității 
Federației Sindicale Mondiale — 
cea mai puternică organizație 
sindicală mondială — de a lărgi 
continuu legăturile cu sindica
tele neafiliate la F.S.M., cu re
prezentanții altor organizații 
muncitorești care se pronunță 
pentru acțiuni comune împotri
va războiului, de a conK-bui la 
unirea tot mai puternic* & for
țelor iubitoare de pace — indi
ferent de orientarea lor politică, 
filozofică, religioasă — în lțipta 
pentru asigurarea păcii și secu
rității popoarelor.

TOVARASI,
Cu legitimă mîndrie patrioti

că privește întregul nostru po
por victoriile istorice obținute 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn în lupta pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale spre 
o viață liberă și fericită. Punînd 
capăt pentru totdeauna trecutu
lui întunecat de exploatare și 
asuprire burghezo-moșierească, 
străbăîînd un drum de muncă 
creatoare și eforturi eroice, oa
menii muncii, în frunte cu clasa 
muncitoare, au zidit temeliile 
trainice ale orînduirii noastre 
noi și călăuziți de partidul nos
tru, înaintează cu încredere și 

entuziasm spre desăvîrȘftea con
strucției socialiste. (Aplauze).

Partidul Muncitoresc Romîn 
își exprimă convingerernî^nă că 
sindicatele, continuînd tradițiile 
glorioase ale mișcării muncito
rești din țara noastră, își vor 
îndeplini cu cinste sarcinile de 
răspundere ce le revin în noua 
etapă istorică, participînd și 
mai activ la construcția econo
mică și culturală, desfășurînd o 
vastă activitate pentru mobili
zarea energiilor creatoare ale 
oamenilor muncii, în lupta pen
tru realizarea cu succes a pla
nului de șase ani.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn urez celui de-al ÎV-lea 
Congres al Sindicatelor succes 
deplin în desfășurarea lucrări
lor sale. (Aplauze).

Sub steagul nemuritoarei în
vățături marxist-leniniste, sub 
conducerea partidului, înainte, 
dragi tovarăși, spre noi victorii 
în dezvoltarea economiei națio
nale, în ridicarea bunăstării po
porului muncitor! (Aplauze pre
lungite).

Trăiască eroica noastră clasă 
muncitoare! (Aplauze).

Trăiască alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare! (Aplauze).

Trăiască partidul Muncitoresc 
Romîn — conducătorul poporu
lui în lupta pentru victoria de
plină a socialismului în patria 
noastră I (Aplauze puternice, o- 
vații prelungite. Se scandează 
P.M.R.).

Ș8 trăiască șt să se întărească 
unitatea de acțiune a mișcării 
sindicale și a clasei muncitoare 
fnternaționale în lupta pentru 
pace democrație și socialism! 
(Aplauze puternice).

(După încheierea cuvîntăril, 
participant!!. în picioare, ovațio
nează îndelung, izbucnesc în u- 
rale, răsună chemarea : Trăiască 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn!).



Alegerile în organizațiile de bază ale partidului
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Taate terțele pentru îndeplinirea 
angajamentelor

-О

РМЕТеШЕІ ROIMNO-SOVIETICE

Colectivul sectorului 1 A de 
la mina Lupeni, în frunte cu 
comuniștii, a pornit cu elan la 
muncă pentru îndeplinirea- sar
cinilor de plan pe 1900. Minerii 
sectorului și-au fixat drept o- 
biectiv în întrecerea socialistă să 
extragă pînă la sfîrșitul anului 
2.200 tone de cărbune cocsifica- 
bll peste plan, să realizeze im
portante economii

Rod al muncii pline de elan 
a minerilor, al activității mobi
lizatoare și îneuflețitoare desfă
șurată de comuniști, angaja
mentele colectivului sectorului 
au prins viață. încă la 1 iulie 
a. c. minerii sectorului I au ex
tras peste sarcinile lor de plan 
2,300 tone de cărbune cocsifica- 
bîl, și au realizat 143.000 lei e- 
conomii.

Dar ce s-a întimplat în conti
nuare? In cele trei luni urmă
toare sectorul a rămas sub plan. 
Prețul de cost a fost depășit cu 
139.360 lei. Această situație a 

fost determinată în mare măsură 
de greutăți obiective pe care 
le-au intimpinat minerii secto
rului, respectiv intîrzierea des
chiderii unui abataj frontal etc.

Adunarea generală de dare de 
și alegeri a organizației 

de bază din acest sector, care 
a avut loc recent, a analizat in 
spirit critic situația în care se 
află sectorul în privința înfăp
tuirii angajamentelor luate in 
întrecere. Adunarea generală a 
subliniat că rămînerea în urmă 
a sectorului în ultimele 3 luni a 
fost cauzată și de unele defi
ciențe existente în sector. In a- 
dunare a fost criticată lipsa de 

preocupare a conducerii sectoru
lui pentru ca tehnicienii să-și 
îndeplinească pe deplin rolul în 
organizarea și conducerea pro
cesului de producție, precum și 
indisciplina ce se manifestă in 
rîndul muncitorilor electromeca
nici, de la transport și rambleu, 
care nu asigură deservirea co
respunzătoare a brigăzilor de 
mineri.

Insă, pe lingă deficiențele teh- 
nico-organizatorice, rămînerea 
în urmă este și o consecință a 

faptului că, după ce în prima Ju
mătate a anului s-au obținut 
succese în producție, organiza- 
țiL^de- bază a lăsat lucrurile să 
meargă de la sine.

— Ultimul trimestru 
pentru noi ca un „duș 
afirmat tov. Colibaba

cărbune din cauza penalizărilor 
pentru calitatea slabă a produc 
ției și altele.

Dar despre preocuparea pen
tru înlăturarea acestor deficien
țe n-a vorbit însă nici tov. Co- 
libaba Eugen, șeful sectorului, 
nici tov. Fodor loan, prim-mals- 
tru minier, nici tov. Nagy Cai
ro], președintele comitetului de 
secție sindicală, sau tov. Fodor 
Petru, secretarul organizației 
U.T.M. Mai mult tov. Fodor 
Petru, s-a eschivat de la însuși
rea criticilor ce I s-au adus in 
adunare pentru slaba activitate 

desfășurată de organizația U.T.M 
din sector.

In adunarea de alegeri, mem
brii și candidați! de partid din 
sectorul I A și-au exprimat ho
tărârea de- a lichida deficiențele 
și, folosindu-se de posibilitățile 
existente in prezent, să recupe
reze pierderile din ultimele trei 
luni, să îndeplinească in între
gime angajamentele luate în în 
trecerea socialistă.

Adunarea generală a cerut 
noului birou să exercite și mai, 
larg dreptul de control asupra) 
conducerii sectorului, asigurind 
ca brigăzile de mineri să aibă 
condițiile necesare pentru obți
nere» unor rezultate din ce In 
ce mai însemnate în sporirea și 
ieftinirea producției de cărbune 
cocsificabil

In centrul întregii munci po
litice de masă, a activității a- 
gitatorilor, activului fără de 
partid și a organizației U.T.M 
și sindicale trebue aă stea mo
bilizarea brigăzilor de mineri la 
îndeplinirea Integrală a sarcini
lor de plan pe anul I960, lată 
încotro trebuie îndreptate for
țele organizației de bază, a tu
turor comuniștilor din sector.

I. DU ВЕК

*
î

Conducerile cluburilor din Va
lea Jiului, și-au fixat pentru pe
rioada 7 octombrie — 7 Noiem
brie un plan de activitate închinat 
Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
La clubul sindicatelor din Lupeni, 
de pildă, într-un astfel de plan a 
fost consemnată prezentarea re
cenziei romanului „Frații Erșov" 
de scriitorul sovietic V. Kocetov 
și seara literară cu tema ,.Marea

cluburilor j
Revoluție Socialistă din Octom- 4 
brie oglindită în literatură". I.a ‘ 
ambele acțiuni, care au avut deja j 
loc, au participat numeroși tineri ♦ 
și vîrstniți, oameni ai muncii din 1 
Lupeni, dornici de a cunoaște cit J 
mai multe opere din tezaurul li- * 
terar sovietic. ♦

Asemenea acțiuni au avut loc! 
la Uricam, la căminul cultural din î 
Cimpa și în celelalte localități- j

Concursuri și expoziții
1
4
♦»
4

« asupra mișcării muncitorești din
* Romînia". Cîștigătorul concursului
I se va îotîlni în finală, duminică,

cu reprezentanții școlilor medii

Bogată activitate editorială

La școala medie mixtă din Pe
troșani a avut loc ieri faza pc 
școală a concursului „Cine știe 
cîștigă" cu tema : „Influența Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

din Lonea și Lupeni în concursul 
cu aceiași temă.

Tot in cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, la bibliotecile 
cluburilor din Lonea și Lupeni au 
fost organizate expoziții ale cărții 
sovietice, unde stat expuse nou
tățile literare ale scriitorilor so
vietici.
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♦
4 

î 
♦
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4
4
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Literatura clasică rusă și sovie
tică se bucură de o înaltă prețui
re din partea oamenilor muncii 
din țara noastră. Fiecare aparifie 
a unei noi traduceri constituie un 
eveniment pentru cititorul român 
Gogol, Tolstoi, Pușkin, Gorki sînt 
nume cunoscute astăzi și în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării, 
Traducerea operelor lui N.V. Go
gol ș-a ridicat în anii puterii 
populare la un tiraj de peste 
250.000 de exemplara, Pușkin la 
mai mult de 400.000 de exem
plare, Cebov la peste 450.000 
exemplare. Operele lui Maxim 
Gorki au ajuns pînă la aceeași 
dată la un tiraj de circa 1.000.000 
de exemplare, iar operele lui L. 
N. Tolstoi au ajuns aproape la 
1.200.000 de exemplare.

«»»>»»«« • - ■

Datorită conținutului bogat și 
adine de idei, forței nesecate 'a 
literaturii sovietice, cartea scriito
rului sovietic a devenit un prie
ten credincios, un sfătuitor al 
oamenilor muncii.

Prozatorii, poeții, dramaturgii 
sovietici sînt deopotrivă prețuiți. 
Versurile lui Vladimir Maiakovs- 
kt au apărut pînă acum într-un 
tiraj de peste o jumătate de mi
lion de exemplare. Lucrările lui 
Șolobov au fost tipărite în aproa-

î
i

fosta
rece", a 

Eugen, 
șeful sectorului. Se pare insă că 
acest duș n-a fost destul de re
ce, deoarece nu a trezit la timp 
la viață toți factorii chemați să 
asigure remedierea deficiențelor 
existente. Printre aceste defi
ciențe se poate enumera faptul 
că din brigăzile sectorului nu
mai 4 își realizează sarcinile, 
că în ultimul trimestru sectorul 
* pierdut aproape 900 tone de

Au cîștigat drapelul 
de fruntaș

Zilele trecute colectivului ofi
ciului P.T.T.R. nr. 2 Petroșani 
i-a fost decernat drapelul de o- 
ficiu fruntaș pe raion.

In anul curent salariății ofi
ciului P.T.T.R. nr. 2 Petroșani 
și-au îndeplinit cu cinste sarci
nile ce le-au revenit, depunînd 
eforturi pentru deservirea cu 
conștiincioziate a oamenilor 
muncii.

Factorii poștali și întreg per
sonalul oficiului acordă o mare 
atenție colectării la timp a cores
pondențelor de la căsuțele poș
tale. Scrisorile, ziarele și revis
tele sosite sînt difuzate în mod 
regulat cetățenilor din fieeare 
stradă, bloc sau cartier. O mare 
atenție se acordă schimburilor de 
expediție cu vagoanele poștale, 
emiterilor de telegrame, difuză
rii de timbre și altele.

Mult interes au depus în mun
că tov. Velea Ion,, Butoi Ale
xandru cît și tov. Gîț Traian, 
dirigintele acestui oficiu și alții.

D. CORNESCU 
corespondent

ІШИНшИ ИІІПІШОІ
Buna întreținere a autovhicu- 

lelor cu care este dotat parcul 
rutier din Valea Jiului este o 
probleme însemnată. Cu toate 
acestea, la multe controale făcu
te pe teren de către organele de 
circulație asupra stării tehnice 
a mașinilor sînt găsite autoca
mioane a căror stare de între
ținere curentă lasă mult de do
rit ; acumulatoare fără acid, 
lipsă de valvohnă la puntea din 
spate, prezoane______________
de la roți 
bite, frîne 
reglate și 
tele.

Toate 
lipsuri ar putea 
în primul rînd, 
la ieșirea mașinilor tn cursă, ar 
face un control conștiincios a- 
supra autovehiculului respectiv, 
adică controlul cantității de com
bustibil în rezervoare, nivelul u- 
leiului în carterul motorului, 
nivelul apei în radiator, dacă nu 
sînt scurgeri de apă, combusti
bil, ulei și lichide speciale. Apoi, 
el trebuie să facă controlul fi
xării bateriei de acumulatori și 
legătura conductelor electrice, a 
presiunii aerului în cauciucuri, 
strîngerea piulițelor de fixare a 
roților etc, Prin excutarea aces
tui control s-ar asigura ieșirea 
în circulație numai a mașinilor 
cu o bună stare tehnică.

Șoferii sînt de asemenea vi- 
novati dacă mașina are defec
țiuni tehnice. Șoferii au datoria 
ca la fiecare staționare, îndeo-

Muncitoape harnice

slă- 
ne- 
al-

aceste

î 1 I T * ♦
4
4 J 

pe 650.000 de exemplare. N. Os- • 
crovski, A. Fadeev, В. Polevoi 1 
ți mulți elfii înscriu tiraje de j 
sute de mii de exemplare. In anii < 
29-49—1959 editurile din țara 1 
noastră au publicat din literatura j 
clasică rusă și sovietică peste 
8.100 de titluri în mai mult de 
100.500.000 de exemplare — ci
fră neatinsă încă în istoria tipă
ririi de traduceri în țara i

« Sectorul editorial s-a străduit 
, * să dea o tălmăcire, cit mai valo-

♦ roasă textelor. Numeroase tra-
■ e duceri sînt iscălite, de eunoseuți 
t scriitori și poeți, printre care Mi-

■ ț bail Sadoveanu, Cezar Petrescu,

♦ 
ia țipă- f 
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— INII atBBtia 1
pentru încărcare sau descărcare. ; Ca cicerone Theodo- 

controleze cu> atenție starea л Veronica Po-
tehnică a autovehiculului l„imbacUt Eugen febeleanu. Pre-

în Ьшгго grafică este de asemenea г. * й”1.i *»*• *

SFATURI TEHNICE
I 
■ча

fi evitate dacă, 
șeful de garaj,

La inițiativa comisiei de fe
mei din eadrul Uzinei de repa
rat utilaj minier din Petroșani 
muncitoarele din turnătoria u- 
zinei au organizat zilele trecute 
o zi de producție mărită în cin
stea zilei de 7 Noiembrie

Cu acest prilej muncitoarele 
secției turnătorie au obținut suc
cese frumoase.

Cirt-LlXcX dl llldl Ill Lilt linip. НЦ1С A, le"

ținerea zilnică, după înapoierea J a 
din cursă, necesită cca. o oră, 

în cursul căreia 
șoferul, sub în
drumarea șefului 
de garaj, tre
buie să facă ve
rificarea tempe

raturii butucilor roților, tambu- 
rilor de frînă. carterelor cutiei 
de viteză, reductorului și dife
rențialelor pentru a descoperi 
dacă nu se încălzesc anormal, 
să controleze modul de fixare a 
motorului și a tuturor organelor 
și mecanismelor, întinderea cu
relelor ventilatorului și a com
presorului, starea bateriei de a- 
cumulatori și altele.

Prin realizarea acestor lucrări 
se asigură o viață mai lungă 
autovehiculului, se preîntîmpină 
o seamă de defecțiuni tehnice ce 
s-a< putea ivi în cursul circula
ției cînd remedierea lor este 
mult mai anevoioasă șl se pier
de timp prețios. îngrijind zilnic 
mașina, o vom putea folosi un 
timp mai îndelungat.

AL. TUDOR
tehnician auto — S.T.R.A.

Așa de exemplu, miezuitoarea 
Duță Maria și-a depășit sarci
nile de plan cu 121 la sută. A- 
celași rezultat l-a obținut și 
Meteași Sofia, Miezuitoarea 
Pantea Rozalia a dat cu 106 la 
sută mai mult decît prevedea 
planul, iar Csalako Elisabeta 
și-a depășit sarcinile de plan cu 
30 la sută.

♦

In hotel etajului I al policlini
cii din Petroșani^ alături de-gazeta 
de perete a organizației de bază 
KM.R.j se află un panou frumos 
vopsit, pe care scrie : „Postul 
U.T.M. de control" al organizației 
de bază U.T.M. complex sanitar. 
Incercînd insă să pătrunzi conținu-i 
tul articolelor expuse pe panou ră- 
țnîi fără să vrei decepționat. Din 
iunie pînă în octombrie a.c. biroul 
organizației de bază U.T.M. nu 
s-a mai îngrijit ca postul U.T.M. 
de control să-și trăiască viața.

Un material datînd din 3 iunie 
1960 intitulat „Activitatea mea“ 
semnat indescifrabil nu a conținut 
nimic concret, pozitiv care să cons
tituie un exemplu pentru utemiștii 
din organizația respectivă

Alt material, scris probabil de 
secretarul organizației U.T.M. vor
bește vag despre sarcinile care 
Stau în fața fiecărui utemist pînă 
la 15 iunie 1960, după această da
tă, probabil, utemiștii din instituție 
n-au mai avut nimic de făcut.

Singurul material cu conținut. 
mai concret vorbește despre nea- 
chitarea la timp a cotizației, unii 
utemiști avînd cotizația restantă pe 
multe luni în urmă.

Din cele de mai sus se vede 
clar că postul U.T.M.-ist de control 
de la policlinica din Petroșani 
nu-și trăiește viața.

Se știe că postul U.T.M. de con
trol, are sarcina de a urmări în
deaproape activitatea tinerilor u- 
temiști atît pe linie de organizație, 
cit mai ales pe tărim profesional. 
61 trebuie să sprijine inițiativele 
creatoare ale muncii tinerilor, să 
critice lipsurile, ajutînd astfel la 
înlăturarea lipsurilor și indemnînd 
tinerii să urmeze exemplul bun.

Interesant este faptul că edi
ția de la gazeta de perete a orga
nizației de bază P.M.R. este ac
tuală avînd in atenție cele mai re
cente evenimente interne și inter
naționale. Cum se explică atunci 
că postul U.T.M. de control rămî- 
ne nevăzut de colectivul de redac
ție al gazetei de perete a organi
zației P.M.R. ?

Biroul organizației de partid 
n-are nimic de spus despre aceas
ta ? De cîte ori în perioada iunie — 
octombrie, biroul organizației de 
bază de partid a analizat activita
tea biroului U.T.M. ? De ce tole
rează neglijența în muncă a birou
lui U.T.M. în privința postului 
U.T.M. de control, care dacă și’ar 
trăi cu adevărat viața, ar ajuta e- 
fectiv la îmbunătățirea muncii de 
organizație și a muncii profesio
nale a utemiștilor.

Unitate comercială fruntașă
In cartierul Braia din Lupeni 

se a-flă unitatea nr. 24 de de
servire a populației cu legume 
și fructe.

Aici lucrează 
Dumitru, Savu 
Dogaru Marin, 
tate de gestionar, ceilalți doi ca 
vînzători.

tovarășii Sanda 
Constantin și 

primul în cali-

Aprovizionată din, belșug cu 
legume, zarzavaturi' și fructe 
unitatea 24, printr-o bună de
servire, atrage cu fiecare zi noi 
și noi cumpărători. La loc de 
cinste în magazin se află așe
zat drapelul de unitate fruntașă.

(ULIANA KOVACS 
corespondentă

( Printre harnicii muncitori ai preparației Lupeni se află și 
S tînărul Chertes Alexandru, șeful unei echipe «ie la flotafie.
) chipa pe care o conduce este fruataaă ia ănhrana*.

Iată-1 pe Chertes Atezandm prcaopM ca ngfcarca bateriei 
( de flotare
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BUDAPESTA 27 (Agerpres)
După cum anunță agenția M.T.I. 

1st 26 octombrie a avut loc la Bu
dapesta o conferință de presă a 
secretariatului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a 
creării federației. Pierro Pieralli, 
președintele F.M.T.D. care a luat 
cuvintul la conferința de presă a 
vorb>t despre activitatea desfășura
tă și despre planurile de viitor ale 
F.M.T.D.

Pierro Pieralli a informat, prin
tre altele, că în prezent F.M.T.D. 
reunește în rîndurile sale 87 de 
milioane de tineri din 94 de țări 
ale lumii.

.Cu prilejul ședinței secretariatu
lui F.M.T.D. care va avea loc la 
28 octombrie la Sofia vor fi primiți 
noi membri astfel îneît numărul 
membrilor federației va spori la 
101 milioane oameni. Președintele 
F.M.T.D. a comunicat de aseme
nea că Feștiyalul Mondial al Tine
retului va avea loc în 1962 la Hel
sinki.

t
încheierea lucrărilor sesiunii 

Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.
MOSCOVA 27 (Agerpres) — 

TASS transmite :
La 27 octombrie, sesiunea So- 

Suprem al R.S.F.S.R. a 
legea cu privire Га orga- 
judecătorească, precum și 

penal și de procedură

sînt menite să întărească și 
mult legalitatea socialistă.

Sesiunea a adoptat de asemenea 
legea cu privire la procedura de 
revocare a deputaților din sovietele 
locale și a ratificat decretele Pre
zidiului Sovietului Suprem al

vietului 
adoptat 
nizarea 
codurile 
penală ale R.S.F.S.R.

Legea cu privire la organizarea 
judecătorească și cele două coduri

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

Lucrările Comitetului Politic 
al Adunării Generale a O.N.U

zidiului Sovietului 
R.S.F.S.R.

Cu aceasta lucrările 
s-au desfășurat timp 
au luat sfîrșit.

mai

sesiunii care 
de trei zile

O-----

Baze ale Bundeswehruiui 
în Belgia

27 (Agerpres)

NEW YORK 27 (Agerpres)
In tot Cursul zilei de 26 octom

brie în Comitetul Politic al Adu
nării Generale a continuat discuta
rea problemei 
cuție au luat

• PUBLICITATE
Лт<|ММЙПЮ№1(ЙИМ ВНППІИІІН

BONN 27 (Agerpres)
După cum anunță ziarul ^Frank

furter Rundschau", în apropiere 
de orașul Arendock din Belgia se 
intenționează să se construiască o 
bază pentru Bundeswehrul vest- 
german. Pentru construirea obiecti
velor militare, inclusiv a cazărmi
lor, în această regiune sînt nece
sare 300 milioane de franci bel
gieni.

Ziarul informează că populația 
din Arendock a protestat cu ho
tărîre împotriva construirii acestei 
baze militare a Bundeswehruiui.

dezarmării. La dis-
parte reprezentanți

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

a opt țări, Iran, Cambodgia, 
R.S.S. Ucraineană, Peru, Colum
bia, Romînia, Australia și Indone
zia.

Următoarea ședință a Comitetu
lui Politic a avut loc în dimineața 
zilei de 27 octombrie.

Militari vest-germani 
în Franța

PARIS 27 (Agerpres) 
Agenția Reuter anunțlă căAgenția Reuter anunțlă că la 

26 octombrie, la o zi după sem
narea acordului franco-vest-german 
cu privire la acordarea dreptului 
de instrucție pe teritoriul francez 
pentru soldații Bundeswehruiui, 
s-a și hotărît ca la începutul lunii 
noiembrie să sosească în Franța 
patru batalioane vest-germane cu 
un efectiv total de aproximativ 
2400 de oameni. Aceste batalioa
ne. urmează să efectueze manevre 

, militare la bazele de la Morume- 
• ion și Sissonne, în apropiere de 
Reims.

LEOPOLDVILLE 27 (Ager
pres).

După cum anunță agenția Tan- 
iug, într-un mesaj adresat secreta
rului general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, cu prilejul „Zilei Na
țiunilor Unite" 
Republicii Congo, Lumumba men
ționează că situația din Congo se 
înrăutățește pe zi ce trece.

Lumumba îl acuză pe Ham- 
marskjoeld că nu recunoaște auto
ritatea guvernului legal care se bu
cură de încrederea parlamentului 
și a poporului, și că ignorează îm
puternicirile parlamentului congo
lez.

După cum subliniază Lumumba, 
comandamentul trupelor O.N.U. 
din Congo a sprijinit pînă în pre
zent clica lui Mobutu care se men
ține numai datorită ajutorului din 
afară. Această clică, care a pretins 
că va stabili ordinea în țară, și-a 
început de fapt activitatea prin a- 
restări samavolnice, jafuri și cri
me.

Organizația Națiunilor Unite, de
clară Lumumba; trebuie să acorde 
neîntârziat ajutor poporului nostru.

„Guvernul meu nu dorește decît 
o soluționare pașnică care să asi
gure interesele poporului congolez 
și ale țării".

încheierea lucrărilor Plenarei 
C.C. al Uniunii Tineretului 

Socialist Polonez
VARȘOVIA 27 (Agerpres)
Cea de-a 3-a Plenară a C.C. al 

Uniunii Tineretului Socialist Polo
nez care a avut loc la Varșovia 
și-a încheiat lucrările. Plenara a 
examinat probleme referitoare la 
intensificarea muncii organizațiilor 
Uniunii Tineretului Socialist în do
meniul educării politico-ideologice 
a tineretului studios.

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

Să se acorde 
independentă tuturor 
coloniilor din Africa
BONN 27 (Agerpres) - TASS 

transmite :
Reprezentanții sindicatelor din 

12 state africane, care se află în 
prezent în Germania occidentală cu 
prilejul organizării „Săptămînii A- 
fricii", au condamnat cu hotărîre 
dominația colonială. Intr-o rezolu
ție ei cer să se acorde independen
ță tuturor coloniilor care mai exis
tă încă în Africa. Reprezentanții 
sindicatelor din statele africane 
condamnă cu hotărîre „politica res
pingătoare de discriminare rasială" 
din Uniunea Sud-Africană și îi 
cheamă pe toți africanii să lupte 
împotriva rasismului.

». hr

șeful guvernului ИИІ1 ШНЮТШІІ МЙТЕІОЯ MIET-UO
HANOI 27 (Agerpres)
Postul de radio Vientiane a trans

mis declarația lui Vongvicit, șeful 
delegației din Patet Lao la trata
tivele de la Vientiane, făcută la 
cererea agenției de presă din Laos.

Referindu-sie la atitudinea par
tidului Neo Lao Haksat față de 
politica prințului Suvanna Fumma, 
Vongvicit a declara* că partidul 
său s-ă pronunțat întotdeauna pen
tru ca Laosul să urmeze calea neu
tralității care corespunde năzuințe
lor poporului laoțian. De aceea, 
atunci cînd prințul Suvanna Fum
ma a declarat că intenționează să 
promoveze politica neutralității am 
consimțit să plecăm la Vientiane 
pentru a găsi căi în vederea reuni- 
ficării țării și, pentru a contribui 
la transpunerea. în viață a acestei 
politici.

Vongvicit a subliniat că este ne
cesar să se stabilească relații diplo-

matice cu toate țările vecine, in
diferent de regimul lor, să nu se 
adere la nici un pact și să nu se 
permită niciunei țări să posede ba
ze pe teritoriul nostru, să se ac
cepte ajutor în scopul întăririi e- 
conomiei din partea acelor țări 
care nu pun nici un fel de condiții.

In încheiere Vongvicit a arătat 
că tratativele de la Vientiane , șe 
desfășoară într-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă.
------- ------O------

PE TEME EXTERNE p£ URMELE LUI HITLER

împotriva amplasării de baze 
militare americane în Scofia

LONDRA 27 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Un grup de fruntași ai vieții 
publice din Scoția au trimis mu
nicipalității orașului Glaskow o 
petiție în care îi cer să inițieze o 
campanie de protest împotriva pro
punerii guvernului S.U.A. de a se 
organiza la Gar-Longh (la 30 mi
le de Glasgow) o bază de subma
rine înzestrate cu rachete atomice 
Polaris".

SONDORI, 
MECANICI DE

MINERI.

T. P. E. D, M. N. 
întreprinderea 

de explorări Lupeni 
cu sediul în Lupeni 

strada Avram lancu nr. 1
Anunță că în zilele de 31 

octombrie și 29 decembrie 
1960, orele 9, vor avea loc 

. la sediul întreprinderii con
cursuri pentru ocuparea 
următoarelor posturi de 
maiștri:

MAIȘTRI
MAIȘTRI 

FORAJ,
MAIȘTRI
La concurs se pot pre

zenta :
Maiștri care au titlul le

gal de maistru, cei care au 
absolvit școli echivalate cu 
Școala tehnică de maiiștri, 
sau maiștri care la data de 
1 iulie 1956 aveau o prac
tică de 12 ani în funcția de 
maistru.

Doritorii vor depune plnă 
la 28 octombrie, respectiv. 
22 decembrie la serviciul 
cadre al întreprinderii ur
mătoarele acte:

Certificat de naștere,, 'ip 
R.P.R. (copie). /

Diplomă de absolvire (în 
copie) sau acte din care să 
rezulte că la data de 1 iulie 
1956 au avut o practică de 
12 ani ca maistru.

Autobiografia.
Certificat medical.
Informații suplimentare se 

pot obține zilnic de la ser
viciul organizării muncii al ; 
I. E. Lupeni.

Se зйоіе la wM
Miărăioiiloi

câ în toate magazinele 
O.C.L. Produse Industri
ale din raionul Petroșani 
sînt sortimente bogate de

— Bocanci pentru 
bărbați și copii, v
— ghete copi^J.^
— pantofi - bărbați 
$i femei,
— cizme cauciuc 
pentru bărbați, fe
mei și copii,
— șoșoni și galoși,
— ghete postav,
— ghete Kamelhar.

ln ultimul timp, mai mult, ca 
oricând, au devenit clare intențiile 
lui Adenauer și guvernului său. A 

‘ devenit limpede faptul că guvernul 
vest-german intensifică înarmarea 
atomică a armatei sale în scopul 
declanșării unui război mondial. 
Toate „aranjamentele" puse la ca
le de Adenauer și colaboratorii săi 
vin să confirme acest lucru. Fai
moasele călătorii efectuate de Ade
nauer și-apoi de Strauss — mi
nistrul de Război vest-german — 
în S.U.A., Japonia, Spania și alte 
state capitaliste, livrările de arma
ment atomic de către S.U.A. Ger
maniei federale, instruirea de că
tre generali și ofițeri englezi și 
americani a unor unități ale Ger
maniei occidentale, construirea pe 
teritoriul acestei părți a Germa
niei de rampe pentru lansarea de 
arme rachete, declarațiile febrile, 
Zgomotoase ale unor personalități 
din Bundeswehr cu privire la re
vanșă, măsurile represive luate 
împotriva organizațiilor muncito
rești din R.F.G. și multe altele de 
acest fel sînt dovezi grăitoare care 
demonstrează caracterul războinic 
al politicii Bonnului.

Văzînd toate acestea, nu poți 
să пи-ți dai seama că Adenaue.1 
duce în fond o politică identică 
cu aceea a lui Hitler în perioada 
premergătoare celui de-al doilea 
război mondial. Și dacă politica 
lui Adenauer este identică cu a lui

Hitler, dacă drumul pe care merge 
grăbit Adenauer este același pe 
care a mers și Hitler, soarta lui 
Adenauer și a complicilor săi nu 
poate fi alta decît cea a lui Hit
ler.

Punctul de vedere al guvernu
lui de la Bonn și pregătirile 

‘rice de război stîrnesc tot 
mult indignarea popoarelor.

Sfidînd cel mai elementar 
utnanitan batjocorind poporul 
man, Strauss nu s-a sfiit sa declare, 
la Parisi că, „în pofida densității 
populației Republicii Federale... 
simeni gata să luăm asupra noastră 
poverile legate de aceasta (înarma
rea atomică n.r.) și să răspundem 
fată de propriul nostru popor pen
tru riscurile ce decurg'-.

Numai lipsa de luciditate șl ne
socotirea realită(ii obiective poate 
să-i determine pe guvernanții de 
la Bonn să se joace atît de ușor 
cu soarta oamenilor.

Unele personalități vest-germane 
printre care și Adenauer, uzînd de 
aberația perimată potrivit căreia 
Germania occidentală ar avea ne
voie de înarmarea atomică pentru 
că ar fi amenințată, nu se rușinea
ză să afirme că tocmai Uniunea 
Sovietică ar intenționa să atace 
R.F.G. Ori după cum faptele do
vedesc Uniunea Sovietică nu a 
atacat niciodată pe nimeri, nu a 
organizat și nu va organiza nici 
o intervenție armată împotriva nici-

iste- 
mai

simț 
ger-

urnă stat. Nimeni пи-și poate ima
gina că Uniunea Sovietică, R.D.G. 
stau cu focoasele gata să a- 
mertințe Germania federală, ln 
schimb, pentru oricine cunoaște fap
tul că Germania federală se înar
mează, este limpede că guvernul 
acestei țări nutrește idei revanșat 
de și formulează pretenții de anu
lare a prevederilor acordului de 
la Postdam. Politica revanșardă a 
devenit politică oficială de stat a 
R.F.G. De aceea, Adenauer nu 
scapă nici un prilej să vorbească 
despre „eliberarea țărilor răsări
tene-. Pierzindu-și simțul realității 
Adenaur a devenit dușmanul nr. 1 
al libertății și prieteniei între po
poare, a transformat Germania a- 
puseană într-un focar de război, 
într-un teritoriu pe care se găsesc 
azi numeroase rampe de lansare 
de rachete și stocuri însemnate de 
arme nucleare. Acestea reprezintă 
un pericol pentru omenire — inclu
siv pentru poporul german.

Poporul german va acționa în 
conformitate cu interesele sale. 
Cei care azi zăngănesc armele, 
pînă la urmă nu vor putea scăpa 
de judecata dreaptă a poporului; 
Armele, la umbra cărora Se „adă- 
postește"- clica de la Bonn și care 
stau cu focoasele gata să se a- 
prindă, vor deveni fatale, atît pen
tru Adenauer cit și clicii sale.

T О V A. R Â S

TEHNICIEN

MĂSURILE

DE UA LOCUL 
0E ѴЧ-ІМСД 
PÎNĂ NU AȚI

PRECIZAT
MUMCITOAlLOR

-

CE TREBUIESC LUATE ІП SCOPUl
PREVENIRII ACCIDENTELOR
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