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Spre un nivel calitativ mereu mai ridicat 
al cărbunelui cocsificabil extras

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

617 tone 
de cărbune 
peste plan

Minerii sectorului I 
minei Petrila obțin noi 
însemnate succese. In pri
ma decadă din luna în 
curs, muncind cu un ran
dament mai mare decît 
cel planificat cu 289 kg. 
de cărbune pe post, ei au 
extras peste prevederile 
planului 617 tone de căr
bune de bună calitate. In 
fruntea întrecerii se si
tuează brigăzile conduse 
de Neagu Gheorghe 
Peter Victor care, în 
za unor randamente 
depăsjțșc cele cerute
peivco tonă de cărbune 
pe post, au extras peste 
plan 144 și, respectiv, 109 
tone de cărbune.

De la începutul anului 
minerii sectorului I de la 
Petrila au extras peste 
producția prevăzută
16.291 tone de cărbune, 
îndeplinindu-și angaja
mentul anual cu mult 
înainte de termen.
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In holul birourilor minei Petrila este un fotomontaj cu aspecte din 
viața și munca minerilor sovietici. Minerii petrileni, ctnd merg la șui-, trec 
prin fața lui și grupuri, grupuri se opresc și discută despre minunata viață 
a făuritorilor comunismului.

Iată-1 în clișeu, pe minerul David Nicolae, șef de schimb în brigada 
tovarășului Kălâth Otto de la sectorul 111 al minei Petrila cu încă doi 
dintre ortacii săi, Simon Alexandru fi Popa Gheorghe, privind fotografiile 
expuse.

Preparațiilor cărbune 
de calitate

Efortul minerilor din 
Valea Jiului este îndrep
tat atît spre îndeplinirea 
și depășirea planului de 
producție cît și spre a ex
trage numai cărbune de

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

Obiective industriale noi
Pentru mărirea capacității de producție a .uni

tăților industriale din cadrul combinatului carbo
nifer, în ultimul timp s-au construit noi secții pe 
lingă preparațiile Petrila și Lupeni, funiculare de 
șișt la Lupeni, Petrila, Jieț, puțuri noi la Lupeni, 
Aranoasa, Vulcan, stații de concasare și de trans
formator în Valea Arsului — Lonea. Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni, un puț și un siloz cu circuit corp-. 
pleM^Uricani. și altele.

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

Realizat înainte de termen
In anul 1961 echipa 

de reparat vagonete con
dusă de Burciu Petru de 
la sectorul V al minei U- 
ricani s-a angajat să rea
lizeze Ia lucrările pe care 
le va efectua o economie 

Hotărîți 
cuvîntul, 

membrii echipei și-au or
ganizat mai bine lucrul, 
au pus un mai mare ac
cent pe activitatea pentru 
recuperarea materialelor 
și recondiționarea piese
lor uzate etc. Dîn piesele

de 50.000 lei. 
să ji respecte

scoase din uz și casate 
echipa a scos zeci de axe, 
rame pentru vagonece, 
table, trenuri de roți, cîr- 
lige, rulmenți, suporți, ca
pace pe care le-a -^fo
losit.

La 1 octombrie a.c. re
zultatul rodnic al activi
tății depuse de echipă a 
permis acesteia să rapor
teze că la economii anga
jamentul luat la începu
tul anului a fost realizat 
cu 3 luni mai devreme.

calitate. In luna octom
brie roadele acestui e- 
fort se fac și mai mult 
simțite. In prima săp- 
tămînă a lunii, buletine
le de analiză de ,1a pre- 
parații indică o scădere 
simțitoare a procentului 

. de cenușă din cărbunele 
brut extras.- Astfel, cu ex
cepția unei singure mine, 
Lonea, toate exploatările 
miniere din ■ bazin “ au 
extras în'perioada respec
tivă . cărbune cu un pro
cent de cenușă sub norma 
admisă.

Pe primul loc, privind 
calitatea producției extra
se, se situează mina Ani- 
fioasa cu un procent de 
cenușă mai mic cu 1,4 
la su'ă decît norma ad
mis .. De menționat este 
faptul că și în luna tre
cută minerii Aninoseni 
au fost fruntași pe bazin 
în privința calității co
respunzătoare a cărbune
lui extras, fapt pentru 
care au primit bonifica
ții echivalente cu 1349 
tone de cărbune. Urmea
ză apoi, în ordinea celor 
mai mici procente de 
cenușă în cărbune,' mine
le Lupeni, Uri- t 
câni, Petrila și - 
Vulcan.

termine lucrarea’
7- No
de ce- 
Dobăt- 
început

materialului
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Recent, locuitorii din 
Uricani avînd în frunte 
membri și candidați de 
partid din comună au 
luat inițiativa de a cons
trui în aceasta localitate 
(în dreptul cinematogra
fului „7 Noiembrie") un 
pod peste Jiu. Acest lu
cru în vederea ușurării 
accesului pe malul drept 
al apei care pM йсйт 
se fărcea- pe o punte. ■ Hd- 
tărît să'
pînă la data de 
iembrie, un grup 
tățeni condus de 
ceanu loan a și 

. fasonarea
lemnos destinat intâritu- 
rilor podului și balustra
delor. De asemenea, nu
meroși cetățeni mobilizați 
de deputatul Ionașcu Pe
tru au prestat zilnic zeci 
de ore de muncă volun
tară efectuînd lucrări in 
vederea amenajării și 
consolidării terenului de 
pe ambele mâluri din 
dreptul viitorului pod.

In zilele de 7 și 8 octombrie a 
avut loc conferința de partid de 
la mina Lupeni. La lucrările con
ferinței au participat delegații aleși 
în organizațiile de bază din rindul 
minerilor, tehnicienilor și ingineri
lor — fruntași în lupta pentru 
traducerea în viață a sarcinilor ce 
revin exploatării din documentele 
Congresului al III-16a al P.M.R. 
Au participat, de asemenea, tova
rășii Furdui Petru, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara, Lazăr David, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Ghioancă Victor 
și Carpineț loan, secretari ai Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani.

Conferința a prilejuit o dezba 
tete amplă și cu simț de răspun
dere a modului în care colectivul 
exploatării miniere Lupeni a mun
cit în anul ce s-a scurs de la ul
timele alegeri, pentru sporirea con
tinuă a producției de cărbune coc 
sificabil, pentru creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea cali
tății cărbunelui și reducerea pre
țului de cost. Conferința a stabilit 
totodată măsurile care se vor lua 
pentru asigurarea condițiilor opti
me în vederea realizării cu succes 
a sarcinilor ce revin minei în anul 
1962.

Calitatea cărbunelui — 
preocuparea 

cea mai importantă
Din dezbateri s-a desprins 

putere faptul că în anul care

al P.M.R. a chemat întregul noi - 
tru popor să desfășoare o vie în
trecere pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, minerii din Lu- 
peni, în frunte cu comuniștii, și-au 
pus la inimă preocuparea ca din 
abatajele lor să fie trimis bateriilor 
de cocsificare numai cărbune bun, 
conștienți fiind că aceasta influen
țează în mod direct asupra calită
ții metalului produs de siderurgiș- 
tii hunedoreni. i

Comitetul de partid a analizat 
într-o ședință plenară modul în 
care se traduce în viață sarcina 
trasată de partid cu privire la 
îmbunătățirea calității producției. 
Plenara a recomandat birourilor 
organizațiilor de bază să îmbună
tățească întreaga muncă politică, să 
folosească cele mai1 variate forme 
ale muncii politice de masă pen
tru a determina îmbunătățirea ca
lității cărbunelui extras.

Sînt demne de remarcat efor
turile depuse de comuniștii de la 
toate sectoarele în această direc
ție. Rezultatele cele mai bune le-au 
dobîndit colectivele sectoarelor IU 
și IV B. Conferința a prilejuit 
scoaterea în evidență a experien
ței pozitive cîștigată de comuniștii 
din cele două sectoare.

Comuniștii din sectorul IS, de 
pildă, au analizat în mai multe 
adunări de partid felul în care se 
duce lupta pentru calitate în sec
tor. Ei au stabilit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice și ncli- 
tîce menite să sprijine eforturile
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trecut, dar mai ales de dnd C.C. (Continuare т.м^ 3-a)
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In secția chimică a termocentralei Paroșeni — secție fruntașă 
pe întreprindere — există o sală unde nu se intră numai cu papuci 
de casă. In această sală denumită a balanțelor se determină pu
terea calorică a cărbunelui folos it drept combustibil.

IN CLIȘEU : Laboranta șefă de tură Cîrloiu Florica lucrîndi 
la balanțe.
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Tîlcul — aces
tor însemnări 
mi-a fost su
gerat de o frază > • •
ipstită de unul din prietenii 
sovietici, de-'care ne-ат legat 
în cursul recentei călătorii în 
Uniunea'Sovietică.

...Pe Dmitri Plațonovici 
Kotierenko , l-am сИцозсрТ in
tro, seară, la una ,'din binecu
noscutele' „zaknosocinaia" .— 
bufete-expres moscovite — un
de pentru o sumă modestă boți 
servi o masa gustoasă și va
riată. Cu aceea cuceritoare co
municativitate specifică; oaipeni- 
lor sovietici. Dmitri’P'aionovici 
îmi povești" că este inginer la 
o exploatare forestieră din re
giunea Kirov, și că se află de 
cîteva zile la Moscova/ cu 
treburi. De aici convorbirea 
noastră evoluă, firesc,". îmbră- 
țișînd o sferă mai largă de 
subiecte : despre frumusețea 
Moscovei,' despre ospitalitatea 
moscoviților, despre munca și 
realizările oamenilor sovietici.

— Aici, la Moscova,. ят 
simțit din prima clipă același 
patos al muncii cornjjiniște, ca 
și 'la noi, în regiunea noastră 
— îmi mărturisi Dmitri • Pla
tonovich
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Puțină muncă de lămurire și pe lista celor înscriși pentru 
frecventarea cursurilor Universltă ții muncitorești de pe 
bul muncitoresc Petrila apar încă două niime, cele ale 
lor Boldufa Ștefan și Hagiu Sabin, de la preparațle.

IN CLIȘEU: Tovarășul Balog Iosif, președintele 
sindicatului preparației, discutind cu Bolduca Ștefan și 
bin despre importanța universită ții muncitorești în culturalizarea 
oamenilor muncii.

lîngă clu- 
muncitori-

comitetului 
Hagiu Sa-

„Fiecare simte 
că viitorul în
cepe astăzi..." 

, • ■ . . . Ce ѵде ex-
Și sorbind din paharul ce-1 primă această frază lapidară 

.avea în față, adăugă după o. simțămintele oamenilor sovie- 
tacere gînditoare : , tfc'i. De cîte ori. viSitînd o fa-

. —„Da, de la7 iMoscoya, și. brțcă sovietică, disciitînd : cu
pînă. la țărmurile Pacificului,, u,n membru al unei brigăzi de 
întreaga Țară "Sovietică e stră- muncă comunistă, văzînd pa- 
bătută de același -elan crea- Tîsîunea- cu care oamenii vor

besc despre munca lor, despre 
realizările prezente și viitoare, 
nu am exclamat și noi : „Vii
torul începe astăzi!“

fn aceste zile, cînd de la un 
capăt la altul, patria sovietică 
se pregătește să 
cinste Congresul 
al P.C.U.S. aici, 
simți bine uriașa 
țitoare a partidului lui Lenin. 
Pretutindeni oamenii sovietici 
discută cu pasiune despre pre
vederile proiectului de Pro
gram al P.C.U.S. Mărețul Pro
gram al construcției comuniste 
a galvanizat toate energiile, 
umplînd de încredere și mîn- 
drie inima fiecărui om sovie
tic.

VIITORUL ÎNCEPE ASTĂZI

CĂLĂTORIND PRIN
U. R. S. S.
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tor... Pretutindeni simți că 
grandiosul program al, con
strucției comuniste a înflăcă
rat imaginația oamenilor, le-a 
înzecit puterile... Fiecare simte 
că trăim zile istorice... Fie
care simte că viitorul începe 
astăzi...

Așa mi-a vorbit Dmitri Pla- 
tonovici Kotierenko. unul din 
minunății oameni sovietici, a 
căror amintire o păstrez ca 
una din cele mai frumoase lu
cruri din această călătorie de 
neuitat.

întîmoine cu 
al XXII lea 
la Moscova, 

forță însufle-
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STEAGUL ROȘU
алея

La început de an universitar
Anul universitar 1961 — 1962 

$e deschide sub semnul ofensi
vei neîntrerupte a socialismului, 
in iureșul năvalnic al oamenilor 
muncii din patria noastră, care 
zii de zi traduc în viață Directi
vele trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. In întrecerea 
socialistă, în uzine, pe ogoare și 
în școli, fiecare zi ce trece ne 
apropie de realizarea obiectivu
lui principal al planului econo
mic de șase ani: dezvoltarea ba
zei tehnico materiale a socialis
mului, încheierea procesului de 
iăurire a relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie, 
în vederea desăvîrsirii construc
ției socialismului,

Pentru învățămîntul de toate 
gradele ș| mai ales pentru în- 
vățămlntut superior, sarcina 
principală în perioada 1960— 
1965 este aceea de a sigura pre
gătirea cadrelor de specialiști 
necesare 'dezvoltării economiei 
naționale, culturii și ocrotirii să
nătății, potrivit nevoilor actuale 
ale tehnicii, precum și tendințelor 
ei de dezvoltare în viitor. Lega
rea tot mai strinsă a Invățămîn- 
tului de practica construcției so
cialiste constituie nu mimai o 
sarcină, dar și calea care va du
ce în mod nemijlocit la sucesul 
pregătirii corespunzătoare a spe
cialiștilor de mii ne.

Potrivit profilului fiecărei ins
tituții de învățămînt, decurg 0 
serie de sarcini specifice din Di
rectivele planului economic de 6 
ani. Institutul de mine „Gheor
ghe Gheorghlu-Dej'‘ ere menirea 
si pregătească cadrele de spe
cialiști cu calificare superioară 
pentru industria noastră extrac
tivă șl ca singurul institut în •- 
cest profil din tară, el va trebui 
să aeorete «eeeași atenție 
gătirii atît în domeniul extrac- 
țrel dș cărbuni rit si al minereu
rilor. Inginerul de mine de ndine 
trebuie •* fie capabil să-șl aducă 
contribuția aa personal* Ia in- 

ri - u țSrlț prin valori
ficarea auperioară a resurselor 
•i naturale.

Prin grija partidului șl gu- 
vernuhil, s-a creat «I se dezvolt* 
In continuare baza materială a 
institutului, astfel că la sffr- 
șitul planului economic de șase 
ani, tineretul studios va dispune 
de unul dintre cele mai mo
derne complexe de învățămînt 
superior din țară. Potrivit aces- 

, tor condițiuni și activitatea 
didactico-științifică din Institut 
va trebui să se dezvolte $i să se 
lărgească în mod necontenit.

Astfel, pentru a asigura pre
gătirea celor care mîine vor lu
cra în întreprinderile dotate de 
statul nostru cu utilaje și agre
gate la nivelul celor mai mH 
lizări ale tehnicii, care vor 
bul să aplice în producție 
cesele tehnologice modeme, 
necesar să se acorde cea
mare atenție conținutului cursu
rilor. Cadrele 
dispoziția lor 
blicații șl ele
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cunf. «ng, EMIL V. STOICA 
decanul facultății de electro 

mecanică minieră -- l.M.P.

rea- 
tre- 
pro- 
este 
maî

didactice au la 
cele mai noi pu- 
au datoria să a-

nallzeze în mod continuu mă
sura în care npîle metode teh 
nologiice își pot găși aplicabilita
tea în condițiunlle de zăcămtnl 
ale țării noastre.

Legată de problema conținu 
tulul cursurilor este aceea a pla
nurilor de învățămînt. Acestea 
vor trebui îmbunătățite astfei 
ca ele să asigure programarea 
disciplinelor necesare pregătirii 
viitorului inginer de mine și în 
același timp o Judicioasă repar 
tizare a tuturor formelor de ac
tivitate didactică: cursuri, se 
minării, lucrări, proiecte, prac
tică In producție. Un aport deo
sebit în această direcție îl pot 
aduce specialiștii din întreprin
derile miniere, care în 
perienței dobîndite pot 
sugestii prețioase.

Ir» raportul prezentat 
rășul Gheorghe Gheprghiu-Dej 
la cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R., se arată că o atenție 
deosebită trebuie acordată creș
terii în continuare a productivi
tății muncii In abataje, accele
rării lucrărilor de deschidere a 
noilor mine, mecanizării muncii 
în subteran, reducerii procentu
lui de 
lltății 
carii
Pentru 
sar ca 
sușească atît metode noi de ex
ploatare cit și caracteristicile de 
funcționare ale noilor utilaje. 
Iată de ce în timpul anilor de 
•talii va trebui в* se acorde o 
șl mai mare grijă executării 
proiectelor de an șiîn final a 
proiectului de diplomă. Experi
ența a arătat că prin această 
formă de activitate didactică, ca 
șl prin efectuarea lucrărilor 
practice de laborator, studentul 
îșl fixează mult mal bine cunoș
tinței teoretice doMndite la 
curs.

Mai mult chiar, prin executa
rea lucrărilor și a proiectelor 
studentul eate pus In contact cu 
realitatea problemelor pe care 
le ridică pentru a găsi rezolva
rea lor optimă. De aici ie des
prinde necesitatea pentru cadrele 
didactice de a se preocupa pe 
de o parte cu tot simțul de răs
pundere de tematica și îndru
marea efectivă a proiectelor și, 
pe de altă parte, de continua dez
voltare a laboratoarelor. Asigu- 
rînd o dotare modernă a labo
ratoarelor se creează în mod im
plicit și posibilitatea dezvoltării 
activității de cercetare științi
fică, atțt a cadrelor didactice 
cît și a studenților.

Cadrele didactice vor trebuii 
să pună la dispoziția construc
torilor pentru viitoarele hale de 
laboratoare, planuri detailate de 
utilare ținînd cont că în condi
țiile sistemului economic socia

li—

baza «x- 
veni cu

de tova-

steril, îmbunătățirii ca- 
produselor și redu-

prețului lor de cost, 
aceasta este nece-

viitorul inginer să-»i în-

Școală noua, cunoștințe noi, prieteni noi...

list, progresul științei și al teh
nicii oferă posibilitatea de a 
valorifica In modul cel mal util, 
în Interesul poporului, resursele 
naturale ale țării. Cadrele didac
tice ca șl studenții vor trebui să 
albe In vedere în munca lor de 
cercetare științifică faptul ci nu
mai soluțiile care au la baza lor 
un temeinic studiu tehnlco-eco- 
rmmic, pot să contribuie In mod 
efectiv la sprijinirea producției. 
Este nevoie ca studiile științifice 
privind organizarea producției 
să la avlnt deosebit. Experiența 

de
co
ca- 
din 
că

a dovedit că prin formarea 
colective mixte de cercetare, 
iective care să cuprindă atit 
dre didactice cit al specialiști 
producție, se obțin rezultate 
litativ superioare. Dezvolttnd pe 
viitor această colaborare cu 
producția, munca de cercetare se 
va ridica pe o treaptă superioară, 
deoarece numai In legătura 
strinsă cu munca de zi cu zi, cu 
producția, cu practica construc
ției socialiste, stă chezășia dez
voltării rodnice a științei.

Institutele de învățămînt su
perior au sarcina de onoare de 
a forma noua generație de in
telectuali, cetățeni conștienți ai 
patriei, crescuți în spiritul in
ternaționalismului proletar, apă
rători hotărjti ai cuceririlor cla
sei muncitoare. In această direc
ție o deosebită atenție trebuie 
acordată educației tineretului 
studios. Numai aslgurînd o te
meinică însușire a filozofiei re
voluționare a clasei muncitoare, 
a marxism-leminlsmului. viitorul 
inginer de miine va fi capabil 
să rezolve problemele pe care 
economia noastră în plin avînt 
i le va pune în față. Avînd o 
concepție materialistă despre lu
me, el va putea lupta cu succes 
împotriva oricăror influențe ale 
ideologiei burgheze, împotriva 
oricăror concepții idealiste în 
Interpretarea științifică a feno
menelor.

Cadrele didactice și organiza
țiile de tineret dir> institut au 
datoria să asigure pregătirea 
multilaterală a studenților, ve
ghind ca ei să cunoască și să 
aprecieze tot ce este valoros 
tezaurul de cultură și știință 
miinească, să cunoască și 
prețulască noile realizări 
poporului nostru și alte celor
lalte popoare frățești. Să dăm 
patriei tineri în care am sădit 
sentimentul de dragoste față de 
minunatul popor sovietic, față de 
popoarele socialiste și față de 
toți «cela cate prețuiesc pacea șl 
munca cinstită. Să dăm patriei 
constructori' demni ai comunis
mului, oameni care să ducă mai 
departe făclia științei și culturii.
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In fiecare dimineață. Gigei fi Monica sini primii copii care 
pătrund pe poarta căminului db zi. Toată Petrila știe că ei sîut 
cei mai harnici copii și cei mai îndrăgostiți de... cămin. Pînă fi; ла 
masă ei stau alături „tntrecîndu-se" care să fie mai ordonat, care 
mănîncă mai frumos și bineînțeles... mai mult.

La căminul de zi din Petrila ei, ca și ceilalți aproape 40 de 
copii, găsesc nu numai mîncare bună, dar și o îngrijire atentă și 
competentă, o creștere cu ade cărat aleasă.

Spre rezultate mai bune 
pe baza experienței de anul trecut

Știința marxist-leninistă ne iova 
ța că omul societății socialiste tre
buie să fie omul unei înalte culturi, 
că socialismul începe acolo unde 
milioane de oameni ai muncit își 
Însușesc știința și cultura.

Anul acesta cuprindem în clasa 
a V-a peste 99 la sută, din pro
movării clasei a IV-a, ceea ce în
seamnă practic că încheiem gene
ralizarea învățămîntului de 7 ani.

Obținerea celor mai bune re
zultate în educarea și instruirea 
copiilor oamenilor muncii depin
de de hotărîrea noastră, a profe
sorilor de a desfășura o muncă de 
calitate. Principalul nostru efort se 
îndreaptă deci spre asigurarea u- 
nui nivel cît mai ridicat al lec
țiilor, spre folosirea metodelor ce
le mai adecvate. Profesorii, ținînd 
seama de rezultatele bune înregis
trate anul trecut prin folosirea la 
lecții a exemplelor din viață, au 
lărgit anul acesta documentarea 

în această privință. Profesorii 
matematică, 
pregătit noi 
care le vor

lot 
de 
au 
pe
a unor legi și

fizică și chimie 
exemple concrete 

folosi ca ilustrare 
fenomene ceea ce
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va trezi desigur mult intereș din 
partea elevilor.

O grijă deosebită acprdăm ele
vilor din clasa a V-a. Profesorii 
de la Școala de 7 ani din Lonca 
au rezervat primele două săptă- 
mîni de școală pentru reîmprospă
tarea cunoștințelor anterioare. S-au 
făcut exerciții la matematică, s-au 
dat consultații la limba romînă, 
istorie etc. Elevii au fost îndru
mați asupra felului cum să ia no
tițe, cum să învețe, cum să-și îm
partă timpul de studiu.

Dar tot de pe acum ne Cy:u- 
păm și de pregătirea elevilor din 
clasele a VII-a pentru examenul 
de absolvire, Pentru ei з-ац orga
nizat ore de pregătire suplimen
tară.

Pentru îmbunătățirea permanen
tă a metodelor de predare, pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
științific, cadrele didactice din 
Școala de 7 ani Lonea își vor in
tensifica în acest an activitatea me
todică, folosind din plin experien
ța acumulată anul trecut.

prof. ARPAD CSIZER 
Școala de 7 ani — Lenea

___________________

Sc aleg organele conâncâloore
Prilej de bilanț

Adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri desfășurată re
cent ід organizația U.Ț.M. a anu
lui ІП de la Școala de meserii — 
fete — din Petroșani, prin darea 
de seamă bogată și prin discuțiile 
vil, pline de învățăminte, a cons
tituit o adevărată școală de edu
cație. Din darea de seamă susți
nută de toy. Ciulai Ghizela a re
ieșit munca desfășurată de biroul 
organizației pentru educarea comu
nistă a elevelor prin organizarea 
adunărilor generale, învățămîntu
lui politic, ipformări politice, or
ganizarea timpului liber și spriji
nirea școlii în ridicarea nivelului 
la învățătură și legarea lui de 
practică.

Dar — așa cum. a rezultat din 
darea de seamă — disciplină. a 
fost slabă uneori, nu s-au luat mă
suri eficace cînd unele utemiste pri
meau note slabe avînd și abateri 
disciplinare. Astfel, din rîndul u- 
temistelor au rămas corigente. Da- 
vițoiu Voichița, Dobrescu A., alte
ori întreaga clasă a plecat la film 
în timpul orelor de curs ; practica 
nu a fost privită cu toată răspun-

derea- Aceste lipsuri, așa cum a 
rezultat din discuțiile purtate de 
tov. Bftdău Doina, B&rbuîescu H., 
s-au datorat faptului că biroul or
ganizației U.TM. nu a muncit cons
tant, nu a fost ajutat și tras la răs
pundere de comitetul U.T.M, al 
Școlii medii mixte Petroșani pe 
lingă care funcționa școala de me
serii.

— Vom face totul pentru a pu
tea îndeplini sarcinile trasate — 
a încheiat tov. Bftd&u Doina ™ 
noua organizatoare de grupă care 
s-a angajat ca in anul acesta, în- 
vățînd din lipsurile vechiului bi
rou, organizația să obțin* rezulta
te bune.

Ajutor mol substantial
Plină de învățăminte a fost ți 

adunarea generală a cadrelor di
dactice ale Școlii medii mixte Pe
troșani. Din darea de seamă, din 
discuții a rezultat felul în care 
s-a muncit pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres U.T.M. privind ridicarea 
nivelului la învățătură, legarea în
vățăturii de practică. A reieșit că 
majoritatea utemiștilor printre care

ILI.PI.In $(011
Viski Arpad, Baraba» NicolM, 
Bartha Eugen au acordat ajutor 
organizației U.T.M. de dată în 
munca de educare comunist* a e- 
levilor și în mobilizarea lor la ac
țiuni de folos obștesc.

Participanții la discuții Intre care 
tov. Pintea Virginia. Hogman Cor
nel, Bădău Nicolae (directorul șco- 
Iii, delegat al organizației de par
tid din școală) au arătat că in 
viitor trebuie intensificat contro
lul și ajutorul biroului organizației 
U.T.M. față de fiecare clas* și de 
organizația de pionieri în scopul 
educării comuniste a elevilor, (*- 
cindu-le cunoscut trecutul de lup
tă al poporului nostru, al partidu
lui nostru, condițiile de muncă ale 
tineretului, de învățătură din trecut 
și astăzi, realizările regimului nos
tru, eforturile oamenilor, tineretu
lui muncitor în construcția socia
lismului, dezvoltînd dragostea fată 
de învățătură, de muncă, pentru a 
forma oameni pregătiți, demni de 
ep9«a pe care o trăim.

AUREL SLABII 
activist U.T.M.



STEAGUL MUțO

Spre un nivel calitativ mereu mai ridicat
al cărbunelui cocsificabil extras

(Urmare din

brigăzilor. Una din măsurile cele 
mai importante este cea cu privire 
la instruirea întregului colectiv a- 
supra modului îo care trebuie să 
tnuucească pentru a extrage căr
bune de bună calitate. Prim-meiș- 
trilcr mineri și maiștrilor li s-a 
dat sarcina să îndrume mai în
deaproape activitatea brigăzilor. 
Artificierilor li s-au dat indicații 
precise in legătură cu pușcarea 
straielor cu intetcalații șistoase. Ai. 
fost date indicații precise și șe
filor de brigăzi, mecanicilor de cra
tere, vagonetarilor de la gurile d-.

1 încărcare, tuturor celor care vii 
în contact cu cărbunele.

Biroul organizației de bază a 
urmărit și continuă să urmărească 
întărirea răspunderii minerilor pen
tru calitatea cărbunelui extras. In 
acest scop, a fost luată măsura de 
a se confecționa mărci de vagonete 
nu pe brigadă ci pe fiecare schimb 
în parte. Astfel, se poate stabili 
cu pricizie nu numai brigada, ci 
și schimbul, oamenii care au trimis 
la ziuă cărbune de calitate slabă, 
creîndu-se astfel posibilitatea de 
a fi trași la răspundere.

Paralel cu măsurile tehnico-or- 
, "Jt.nizatorice, organizația de bază 

z s îmbunătățit munca politică în 
findul minerilor. Pentru ca munca 
politică să se extindă asupra tu
turor brigăzilor, biroul organizației 
de bază și conducerea tehnică a 
sectorului au făcut o asemenea re
partizate a oamenilor încît la fie
care loc de muncă și pe fiecare 
schimb să lucreze cîte un membru 
sau candidat de partid. Acestora, 
organizația de bază lc-а dat sar
cina concretă de a-și convinge or
tacii să aleagă cu grijă șistul din 
cărbune. In același timp, biroul a 
instruit temeinic agitatorii să orga
nizeze scurte convorbiri la locurile 
de muncă în care să combată ati
tudinea 
față de

Este 
sectorul 
tru prima dată în Valea Jiului ini
țiativa „Nici un vagonet rebutat 
pentru șist vibizil", care apoi s-a 
extins în întreaga exploatare.

Preocuparea plină de răspundere 
de fve comuniștii din sectorul III 
ІЙ. ' lat dovadă a făcut ca lupta 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui să devină obiectul cel mai 
important în întrecerea socialistă 
desfășurată dc întregul colectiv. 
Și, întrecerea dă rezultatele aștep
tate : din luna aprilie sectorului 
III nu i-a mai fost rebutată nici 
o tonă de cărbune pentru 
zibil. Dimpotrivă, sectorul 
mit 90.000 lei sub formă 
nificație pentru calitate.

Conferința de partid a 
evidență rezultatele bune
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de nepiăsare a unor mineri 
calitatea cărbunelui.
meritul comuniștilor > că în 
III a fost îmbrățișată pen-

șist vi- 
a pri

de bo-

scos în 
__ .... _ ___  dobin- 

dite și în sectoarele ÎV В, IV A, 
V sud- Este demn de remarcat 
că întreaga exploatare, începînd din 
luna aprilie, se încadrează în nor
ma admisă ia cenușă. In majorita
tea lunilor, procentul de cenușă 
realizat este sub cel admis.

Conferința a trasat noului co
mitet ales sarcina să vegheze în 
continuare la îmbunătățirea cali
tății cărbunelui cocsificabil.

Indicilor sintetici —- 
atenția cuvenită !

Colectivul minei Lupeni a obți
nut succese însemnate în creșterea 
producției și productivității mun
cii. O expresie a acestei realități 
este faptul că de la începutul a-

----- ----------- Q

nului au fost extrase peste pian nu 
mai puțin de 13.000 tone de căr
bune cocsificabil. In această pe
rioadă productivitatea muncii a 
crescut cu 35 kg. cărbune pe post, 
cu 60 kg. mai mult declt media 
anului trecut. Și în ceea ce pri
vește reducerea prețului de cost 
au fost dobîndite succese. Chel
tuielile de producție au scăzut cu 
0,66 lei pe tonă față de realiză
rile anului trecut.

Toate aceste realizări însă nu 
,int mulțumitoare, nu sînt pe mă
sura condițiilor create exploatării. 
La începutul anului, minerii din 
Lupeni s-au angajat sâ reducă pre
țul de cost al cărbunelui și să rea
lizeze pe această bază economii de 
300.000 lei, Este adevărat că in u- 
nele sectoare s-au realizat econo
mii însemnate. Numai în secto
rul III, de pildă, economiile se 
ridică piuă în prezent la 320.000 
lei. De asemenea, în luna august, 
pe întreaga exploatare, s-au econo
misit circa 300.000 lei la prețul 
de cost; în septembrie, de aseme
nea s-au obținut rezultate bune. 
Acestea sînt însă departe de a re
cupera pierderile de cca. 2 milioa
ne înregistrate în primele 7 luni, 
pierderi provocate de realizările 
slabe ale majorității sectoarelor.

Printre principalele cauze care 
au determinat această stare de lu
cruri se numără și activitatea slabă 
In ceea ce privește productivitatea 
muncii. Conferința de partid din 
anul 1960 a trasat sarcina ca în 
1961 productivitatea pe mină să 
se ridice la 1,025 tone pe post. 
Rămînerea în urmă la indicele 
productivitate a muncii cu 40 kg. 
cărbune pe post a grevat în mod 
serios asupra prețului de cost. O 
altă cauză care a influențat în mod 
negativ asupra prețului de cost es
te preocuparea slabă jșentru întă
rirea disciplinei jn muncă. Mai 
mulți delegați la conferință au sub
liniat că un însemnat număr de 
brigăzi din cele rămase in urmă 
nu-și pot îndeplini sarcinile de 
plan din cauza absențelor nemo- 
ttvate. Tovarășul inginer Petrescu 
Marin, șeful sectorului IV B, de 
pildă, a arătat că în sectorul pe 
care-1 conduce numărul absențelor 
nemotivate se cifrează de la înce
putul anului la 483, care au di
minuat realizările sectorului cu a~ 
proximativ 600 tone de cărbune. 
Iov. Feher Vasile, secretarul or
ganizației de baza din sectorul I 
A., a arătat că dacă sectorul are 
astăzi o rămînere in urmă la în
deplinirea sarcinilor de creștere a 
producției, productivității muncii și 
a reducerii prețului de cost, aceas
ta se datorește in parte și celor 
aproape 340 absențe nemotivate. 
Nemotivatele au tăcut ca întregii 
exploatări să-i fie diminuate rea
lizările cu cea. 6.000 tone cărbune 
pe o perioadă dc 9 luni.

Conferința a trasat sarcină nou
lui comitet de partid să îndrume 
mai îndeaproape organizațiile de 
bază pentru ca acestea să determi
ne asigurarea unor condiții opti
me desfășurării luptei pentru înde
plinirea principalilor indici ai pla
nului.

O trăsătură importantă a confe
rinței de partid de la mina Lu
peni a fost aceea că toți comuniș
tii și-au exprimat hotărirea de a 
munci neobosit pentru dezvoltarea 
pe mai departe a succeselor obți
nute în ceea ce privește îmbunătă
țirea calității cărbunelui, pentru re
cuperarea rămînerii în urmă la în

clicii productivității și reducerii 
prețului de cost.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Furdui 
Petru, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Hunedoara.

Tovarășul Furdui Petru a arătat 
că minerii din Lupeni s-au încadrat 
hotărît în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Directivele ce
lui de-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
Au obținut succese cu care ei se 
pot mîndri.

Subliniind însă că mai sint unele 
lipsuri, vorbitorul a dat indicații 
prețioase comitetului de partid și 
organizațiilor de bază pentru ă 
lua măsurile cuvenite în scopul li
chidării lor. Cea mai mare parte 
a cuvîntării tovarășului Furdui s-a 
referit la necesitatea întăririi con
tinue a vieții interne de partid 
prin primirea de noi membri și 
candidați de partid, prin educarea 
lor marxist-leninistă.

— Garanția succeselor noastre 
în toate domeniile — a spus vor
bitorul — stă în tăria, capacitatea 
de conducere a organizațiilor de 
partid. Pentru aceasta, ele trebuie 
să se ocupe cu mai multă răspun
dere de educarea noilor membri 
și candidați de partid prin forme 
și mijloace variate și eficace.

Tovarășul Furdui a recomandat 
comitetului de partid și organiza
țiilor de bază să-și îmbunătățească 
neîncetat munca de conducere a 
organizațiilor de masă, munca de 
propagandă și agitație, de condu
cere a economiei.

Conferința a ales apoi noul co
mitet de partid și delegații la con
ferința orășenească Lupeni. întrunit 
în prima sa ședință, noul comitet 
a ales ca secretar al comitetului 
de partid pe tov. Dioancă loan.
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„Să întîmpinam 
Noiembrie"

PREOCUPĂRI
Despre colectivul sectorului 

П al minei Aninoasa s-au 
scris de multe ori lucruri fru
moase. Cum să nu se scrie 
cînd multe luni la rtnd s-a si
tuat la loc de frunte în între
cerea ce se desfășoară între 
sectoarele minei. Luna trecută 
însă a cam rămas de căruță. 
Unele greutăți le-au pus mi
nerilor de aici niște bete în 
roate, asa că sectorul a rămas 
sub plan. E drept că în ceea 
ce privește calitatea cu toții 
au muncit în «așa fel încît să 
nu aibă nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist 
vizibil. Dar harnicii mineri ai 
sectorului nu s-au putut îm
păca nici în ruptul capului cu 
rămînerea în urmă. Așa că 
odată cu începutul lunii oc
tombrie au dat cu și mai mul
tă rîvnă. Calitatea, producti
vitatea, realizarea de economii 
la material lemnos, exploziv 
au rămas probleme la ordinea 
zilei. Și la înfăptuirea aces
tor obiective de 
umărul întregul

Cum una din 
minerii în urmă 
unui, foc l.a unul din abataje, 
oameni pricepuți 
locul cu pricina, 
încercuire focul 
se predea.

Rămînerea în urmă s-a da
torat și lipsei de locuri noi de 
muncă. Minerii de l,a pregătiri 
au început ofensiva pentru li-

cinste a pus 
colectiv.

cauzele ră 
a fost ivirea

au încercuit 
înăbușit in 

a trebuit să

chiderea acestei situații. Și au 
reușit. Cărbunele 
plan în zilele 
această lună din 
torului se ridică 
gonete. Nici nu se putea altfel 
cînd preocuparea întregului 
colectiv este de a da cărbune 
mult, bun și ieftin. Totuși par
că cei mai harnici s-au do
vedit minerii din brigada con
dusă de membrul de partid 
Hegy Alexandru.

— Ii dăm pogan —- spun 
ortacii lui. Poganul ăsta în
seamnă că în cele trei schim
buri, din abatajul cameră nr. 
5 de pe stratul V, unde lu
crează brigada lui Hegy, mu
sai să iasă peste plan între 
30—40 de vagonete de căr
bune bun. Cu asemenea reali
zări zilnice, în mai puțin de 
o decadă, Hegy Alexandru cu 
ai lui ortaci a dat peste plan 
<372 tone de cărbune.

Vecini de abataj și hărnicie 
cu ortacii 
nerii din ..
de partid Kibedi Francisc. Or
ganizator 
de muncă. Kibedi cu ortacii a 
dat din abatajul cameră nr. 4 
unde lucrează 225 tone de căr
bune de calitate peste plan.

Dorința de a trimite fabrici
lor și uzinelor patriei cărbune 
mult și bun este caracteristică 
întregului colectiv. Cu aseme
nea preocupări nu se poate să 
nu se obțină rezultate fru
moase

extras peste 
scurse din 

abatajele sec- 
!a multe va-

lui Hegy sînt și mi- 
brigada membrului

priceput al locului
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Crosul
7

De curînd, în întreaga țară au
început întrecerile tradiționalei 
competiții a tineretului, crosul „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie".

Conform regulamentului, între
cerile acestei competiții sînt îm
părțite în două etape.

— etapa I pe asociație — 1 oc
tombrie — 25 octombrie 1961 ți 
etapa II pe centre care se va des
fășura într-o singură zi, 29 octom
brie 1961.

De la data deschiderii oficiale, 
s-au scurs mai bine de 10 
zile și în această direcție asocia
țiile noastre sportive nu au între
prins aproape nimic. E timpul să 
desfășoare o intensă activitate.

7

Colectivul secției preparare de la preparația Petrila obține 
lună de lună realizări de seamă in prepararea cărbunilor, situîn- 
du-se fruntaș în întrecerea socialistă cu celelalte secții. Evidenta 
realizărilor este ținută la zi, IN CLIȘEU: Tînăra ingiinieră Han- 
ghiuc Eugenia calculînd indicii zilnici de plan realizați in secție.

VIITORU
(Urmare din pagina l-a)
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L ÎNCEPE ASTĂZI

In atenția sectorului I.L.L. Petrila
). Din cauza gardurilor căzute sau lipsă, străzile situate în
». cartierul Pușkin din orașul Petrila și-au schimbat aspectul 
Ж lor ordonat, îrumos și vesel din trecut cu un aspect care o- 
Ж glindește tn mod neplăcut neglijență și lipsă de inițiativă. 
№ Sînt locatarii de vină? Nu. Aceștia ca buni gospodari s-au 
И străduit toată vara să înfrum usețeze străzile în cadrul acțiu- 
K nilor de muncă voluntară să pînd, nivelînd și curățind cartîe- 
K< rul chiar și în cele mal ascu nse colțuri. Numai gardurile ve- 
w chi, putrede și neaspectuoase nu au putut fi înlocuite. Condu- 
Л cerea sectorului l.L.L. Petrila s-a angajat să Ie repare încă de 
n acum 4 luni. Timpul a trecut, gardurile ne fiind reparate sau 
W distrus și mai mult.
W Aceasta fiind situația, u nil locuitori din cartierul Pușkin 
№ se întreabă: oare Sfatul po pular al orașului Petrila n.are 
Ki nimic de spus în această di recție ?
«( D. PETRU

.... . . coreepondent

— Ați citit, probabil, Pro
gramul partidului nostru, mi-a 
spus un bărbat înalt, cu ochelari 
cu ramă groasă de baga, inte
lectual după înfățișare și fel de 
a se exprima, cu care s-a nime
rit să fiu în troleibuzul ce mă 
diucea spre Expoziția realizări
lor economiei U.R.S.S. Acest 
document exprimă admirabil 
conținutul epocii noastre. El 
vestește ziua însorită de mtine a 
Uniunii Sovietice. Si cu o emo
ție abia reținută, proaspăta mea 
cunoștință îmi reaminti cîteva 
din prevederile importante ale 
Programului : ajungerea din ur
mă și depășirea de către 
U.R.S.S. a principalei puteri ca
pitaliste, S.U.A., în ceea ce pri
vește volumul producției indus
triale și agricole; asigurarea fo
losiri gratuite de către oamenii 
muncii a locuințelor și transpor
tului ; înfăptuirea celei mai- 
scurte zile de muncă ; trecerea 
treptată la alimentația gra
tuită ; folosirea gratuită a ser
viciilor social-culturale etc.

II ascultam pe interlocutorul 
meu, priveam luminile ce strălu
ceau în ochi și din nou am sim
țit cît de profund este atașamen
tul fiecărui om sovietic față de

partid, cît de desăvîrșită e uni
tatea dintre partid și popor. Cu 
adevărat partidul dă glas sim- 
țămintelor, aspirațiilor celor mai 
înalte ale fiecărui om sovietic.

Aceiași simtămînt l-am încer
cat și la Leningrad, în orașul 
erou, care pare un uriaș muzeu 
sub cerul liber, un loc unde is
toria, se face simțită literalmen
te la tot pasul. Era în prima ii 
a sosiri noastre și cucerit die ne
grăitele frumuseți care ne învă- 
luiau nu- ne mai săturam de 
umblat descoperind noi frumu
seți emoționante. Astfel, cutre- 
ierînd stradă după stradă ne-am 
îndepărtat de grupul nostru de 
turiști și avînd drept punct de 
reper săgeata aurită de pe tur
nul palatului Amiralității am 
luat-o pe Newski-Prospect și 
merglnd mereu înainte am ajuns 
pe cheiul Nevei. Aici am rămas să 
contemplăm uluiți tulburătoarea 
priveliște ce ni se oferea privi
rilor. Priveam scurgerea do- 
moală a apelor fluviului și gîn. 
dul îmbrățișa istoria acestui 
oraș-erou, trecutul său glorios, 
prezentul minunat, viitorul șău 
luminos. In jur orașul își con
tinua viața-i trepidantă, pe Iu-1 
ciul fluviului aluhecau lin șa
lupe, prescărușii țîșneau pentru

o clipă din înaltul cerului și se 
avîntau din nou spre zările al
bastre.

— Vă place Neva noastră ? 
— mă trezi un glas profund, dar 
plin de căldură totodată. Îmi 
vorbea un tînăr blond, cu fata 
smeadă și ochi albaștri — q fi
gură tipic rusească.

Exclamațiile mele admirative 
îi produceau o vizibilă plăcere:

— Da, aveți dreptate: e fru
moasă Neva noastră, e plin de 
gingășie și poezie orașul nostru. 
Dar poftiți pe la noi peste cîțiva 
ani și yeti vedea că totul va fi 
de trei ori mai frumos. Căci vii
torul nostru înseamnă comunism 
și comunismul 
sete.

Comunismul 
sete... Tînărul 
ttlnit într-un amurg albastru pe 
malurile Nevei, aș dori să știi

• că am reținut cuvintele tale, că 
nu le-am uitat, că m-am gîndit 
Șl mă gîndesc deseori la ele.

...Ca și la 
tră. Dmitri 
după amiaza 
Si ori de cîte 
ne aduc vestea

■ a unui nou
Sovietice. îmi răsună în amintire 
cuvintele tale: — „Viitorul în
cepe astăzi..."

înseamnă frufftu-

înseamnă frufflu- 
meu prieten, în-

convorbitea noaș- 
Platonovici, din 

aceea moscovită, 
ori radioul, гіагиі 

îmbucurătoare
succes al ' Uniunii



Lucrările Adunării Generale a O. N. U,

Oamenii sovietici intimpină
Congres al P.C.II.S

de 
tone

achiziționare 
de „aur alb“.

tfn roii pas In condamnarea 
colonialismului

MOSCOVA
In întrecerea care se desfă

șoară în cinstea celui de-al 
ЭДХІМеа Congres al P.C.U.S., 

oamenii sovietici obțin noi și 
importante succese în muncă.

la punctele 
peste 9.200

feroviară
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La nivelul anului 1963
Colectivul uzinei metalurgice 

„Zaporojestal" a atins deja la 
producția die fontă nivelul pre
văzut pentru anul 1963, la pro
ducția de otel — nivelul anu
lui 1962.

16 milioane metri 
țesături peste plan

Muncitorii de la întreprin
derile textile din regiunea eco
nomică Ivanovo au dat peste 
plan aproximativ 
metri de țesături

i și lină.

Magistrală 
electrificată

La 10 octombrie întreaga 
magistrală feroviară transsi- 
beriană Moscova-Baikal a foit 
trecută Ia traejiune electrică.

Magistrala lungă de aproxi- * 
mativ 5.500 km care depășește J 
lungimea tuturor căilor ferate • 
electrificate din S.U.A., trece 
prin regiuni economice dezvol
tate ca regiunea Volgăi, Ural, 
Siberia apuseană și răsări
teană.

♦
«

16 milioane 
de bumbac,

І
 metri d< 
celofibră

(
 Înainte de

180

n.oliști 
natul 
ganda

ț care se desfășoară în cinstea 
• Congresului în vederea înde- 
I plinirii; înainte de termen a lu- 
І orarilor de construcție. Recent 
; 94 de brigăzi au raportat că 
• și-au îndeplinit planul anual 
«înainte de termen.

termen
de colective de cotnso- 
și tineri de la Combi- 
metalurgic din Kara- 
participă la întrecerea

9.200 tone „aur alb“
Colhozul „V. I. Lenin" cel 

mai mare din Tadjikistan, con
dus de Mirali Mahmadalie, 
Erou al Muncii Socialiste și-a 
îndeplinit primul în Republică 
planul de vînzare către stat a 
bumbacului. Colhozul a predat

Institut de cercetare 
științifică a muncii
Institutul de cercetări știin

țifice al muncii de la Uzina de 
cauciuc din Sverdlovsk este tî- 
năr. A apărut în zilele dezba
terii proiectului de Program. 
Caracteristica lui constă în 
aceea că funcționează pe baze 
obștești. Este condus de un 
Consiliu alcătuit din ingineri 
și muncitori. L. Fomin, lăcătuș 
la uzină, relatează că fiecare 
muncitor-cercetător, după un 
program elaborat de institut, 
cercetează toate detaliile ope
rațiilor pe care le execută, face 
diferite experiențe pentru ridi
carea productivității muncii, 
Rezultatele observațiilor sînt 
apoi studiate de Consiliul ins
titutului. El a rezolvat de acum 
un șir de probleme legate de 
progresul tehnic. „Muncitorii- 
cercetători au devenit acum o 
forță a uzinei noastre" — scrie 
lăcătușul Fomin.

< I

PARIS 12 (Agerpres).
Oamenii muncii din Franța 

luptă cu dîrzenie în apărarea drep
turilor lor. Peste 5.000 de do
cheri din portul Marsillia refuză 
,de mai bine de o săptămînă să 
presteze ore suplimentare în ciuda 
presiunilor patronilor care îi a- 
menință cu concedierea. In fața 
cheiurilor sînt acostate zeci de 
nave care așteaptă să fie încăr
cate.

Intr-o declarație dată publicității 
în legătură cu această grevă Co
mitetul unit al docherilor subli
niază că patronii recurg la supra- 
exploatare, storc pe docheri de 
vlagă datorită ritmului infernal de 
muncă și a schimburilor de noap
te, realizînd astfel mari profituri 
pe seama reducerii numărului mun
citorilor portuari. Ziarul „L’Huma- 
nite" referindu-se la nemulțumi
rile docherilor francezi, scrie că 
atît timp cît docherii n-au fost u- 
niți, patronilor le era relativ ușor 
să se opună revendicărilor lor. 
Acum, însă în condițiile unității 
de acțiune a celor 5.000 de docheri 
din Marsillia, muncitorii portuari 
pot obține satisfacerea revendică
rilor pe care le prezintă.

La lupta pentru drepturile lor 
vitale s-au încadrat, de asemenea, 
muncitorii metalurgiști. 15.000 de 
muncitori de la uzinele trustului 
•Rhone-Poulenc au declarat grevă 
cerînd majorarea salariilor cu 10 
la sută. Salariații întreprinderilor 
„Snecma Kellermann" din Paris 
au declarat grevă și au cerut ad
ministrației majorarea salariilor. 
Sînt în grevă, de asemenea, mun
citorii de la Uzina „Soma".

Constructorii din Saint Nazarie, 
mecanicii din Lyon, muncitorii de 
la uzinele de gaze din Lacq. sala
riații de la transportul orășenesc 
din Limoges, muncitorii metalur
giști din Saint Brieux și raulțî al
ții cer majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Acolo unde muncitorii acționea
ză în strînșă unitate, administrația 
nu are posibilitatea să folosească 
scindarea din mișcarea sindicală și 
astfel greviștii obțin succes. Gre
va muncitorilor de la întreprinde
rile „Beliard" din Dunkerque s-a 
terminat cu victoria muncitorilor. 
Patronii au fost nevoiți să le mă
rească salariul. 3.500 de muncitori 
constructori din 
au obținut, de 
rea salariilor.

La. șantierul de construcție 
tunelului dintre Г—. 
de la poalele Mont Blancului mun • 
citorii au declarat grevă împotri
va lipsei tehnicii securității. Gre
viștii cer autorităților să facă o 
anchetă amănunțită, întrucît firma 
„Bori" care efectuează lucrările, 
„economisește" mijloace pe seama 
vieții muncitorilor.

departamentul Vat 
asemenea, majora-

: .a
Franța și Italia

NEW YORK 12 — De la tri
misul special Agerpres, C. Rădu- 
canu.

Ziua de 11 octombrie a înscris 
o importantă victorie în activitatea 
Adunării Generale a O.N.U. : s-a 
marcat un nou pas în condamna- 
tM toioaialismului și în izolarea 
puttriloț itnperialiste. Prin sancțio- 
ftarha ffiră echivoc a Uniunii Sud 
Africane pentru politica sa rasia
lă și refuzul sistematic de a da 
curs repetatelor rezoluții ale 
O.N.U., Adunarea Generală a do
vedit că la O.N.U. au apus pen
tru totdeauna timpurile cînd colo
nialiștii și uneltele lor își făceau 
jocul după bunul plac. Discursul 
insolent al ministrului de Externe 
Sud-African din dimineața de 11 
octombrie care a reprezentat o
pledoarie deșănțată pentru rasism 
și colonialism, a trezit mînia și
protestul hotărît al reprezentanți
lor popoarelor africane și al majo
rității delegaților. Continuînd dis
cuțiile începute dimineața de Li
beria, Etiopia și Ghana, delega 
ții Nigeriei și Senegalului au des
chis lista vorbitorilor din ședința 
de după-amiază, chemînd Aduna
rea Generală să ia atitudine față 
de insultele aduse statelor africa
ne de delegatul guvernului rasist 
Verwoerd și au propus o moțiu
ne de cenzură cerînd condamnarea 
discursului insolent al 
de Externe sud-african 
de apartheid practicată 
nul sud-african.

Rînd pe rînd s-au 
pentru adoptarea moțiunii de cen
zură delegații din Coasta de Fil
deș, Etiopia, Nigeria, Federația 
Africii Centrale, Tunisia, Maroc și 
Indonezia.

Azi condamnăm guvernul sud- 
african, a arătat delegatul Nepa
lului, iar curînd vom cere exclu
derea lui din O.N.U., după cum 
au procedat unele organizații in
ternaționale. „In acest an al Africii 
nu putem tolera ca acțiunile rasis
te să rămînă nepedepsite", a sub
liniat delegatul Marocului. Simțind 
apropierea votului și faptul că in
dignarea întregii Adunăti va avea 
ca rezultat înfrîngerea lor rușinoa
să, delegații puterilor colonialiste 
în frunte cu cei ai S.U.A. au des
fășurat o febrilă activitate de cu
lise, încercînd să-i convingă pe 
delegați să nu aprobe moțiunea de 
cenzură.

In ciuda tuturor manevrelor, vo
tul Adunării a aprobat moțiunea 
de cenzură cu o majoritate zdrobi
toare : 67 delegații pentru, unul 
contra (Republica Sud-Africană), 
20 abțineri și nouă neparticipări 
la vot, iar trei delegații au ab
sentat. In rindul celor care s-au 
ferit să ia poziție de condamnare 
a Uniunii Sud-Africane se numă
ră toate țările colonialiste și par
ticipante la alianțele militare oc-

ministrului 
și politica 
de guvet-

pronunțat

cidentale. Deruta care a caracte
rizat delegațiile S.U.A., Belgiei, 
Angliei și Franței reiese și din fap
tul rar întîlnit în practica O.N.U., 
că deși prezente în sală ele și-au 
declarat neparticiparea la vot.

In continuare, Adunarea Gene
rală a reluat discuțiile pe mar
ginea problemelor de politică ge
nerală.

După ce a vorbit delegatul sta
tului Costa Rica, s-a dat cuvîntul 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.A.U., care a vorbit în mod a- 
mănunțit despre hotărîrile confe
rinței de la Belgrad, precum și 
despre recentele evenimente din 
Siria.

Apoi, J. Peter, ministrul Afa
cerilor Externe al R.P. Ungare, a 
rostit 
du-se 
Peter 
mării 
tat o _

Referindu-se la problema ger
mană, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.P. Ungare a subliniat că 
traducerea în viață a propunerilor 
Uniunii Sovietice cu privire la în
cheierea Tratatului de pace :u 
Germania va întări pacea.

Delegatul R. P. Ungare a sub
liniat că Organizația Națiunilor 
Unite nu va putea îndeplini sar
cinile care sînt puse în fața ei fă
ră participarea la lucrările acestei 
Organizații a Republicii Populare 
Chineze, și a cerut să fie restabi
lite imediat drepturile poporului 
chinez in ^D.N.U.

In încheierea cuvîntării sale J. 
Peter a cerut eliminarea de pe or
dinea de zi a chestiunii provoca
toare inclusă sub presiunea S.U.A. 
și intitulată „problema ungară'1.

Сц aceasta ședința de după- 
amiază a Adunării Generale a 
luat sfîrșit.

o amplă cuvîntare. Referin
ța problema dezarmării, J. 
a subliniat că ideea dezar- 
generale și totale a aăpă- 
amploare fără precedent.

i

Plenara С. C 
al P. C. din Olanda

AMSTERDAM 12 (Agerpres)
La Amsterdam a avut loc ple

nara Comitetului Central al 
P. C. din Olanda. După 
a discutat cele mai importante 
probleme ale situației internațio
nale actuale și situația din țară, 
plenara a adoptat o rezoluție.

In rezoluție se subliniază că în 
tarile capitaliste, printre care și 
în Olanda, devin tot mai active 
forțele iubitoare de pace. Aceste 
forțe cer să se renunțe la ajuto
rul dat revanșarzilor vest-ger- 
mani, se pronunță pentru recu
noașterea R.D. Germane, pentru 
promovarea unei politici extene 
de pace. Plenara C.C. al P.C. din 
Olanda cheamă pe to{i comu
niștii olandezi să se situeze în 
fruntea luptei pentru pace.

In rezoluție se acordă o mare 
atentie Proiectului de Program 
al P.C.U.S. pe care C.C. din 
Olanda își propune să-l popula
rizeze larg în rîndurile poporului 
olandez.

-=©=-
Un act samavolnici^

PARIS 12 (Agerpres).
A fost confiscat din nou ziarul 

,Țemoignage“, organul Partidului 
Reunion 
a publi- 
partide- 
Guade-

Comunist de pe insula 
pentru că la 3 octombrie 
cat comunicatul comun al 
lor comuniste din Franța, 
lupa, Martinica și Reunion, rela
tează agenția „Union Francaise 
D’lnforamtion".

_=©==_

Pentru rezolvarea pașnica 
a problemei Berlinului de vest

BUENOS AIRES 12 (Agerpres.). 
Conducerea sindicatului ferovia

rilor din Argentina a adresat 
președintelui Argentinei, Frondizi, 
o scrisoare în care se arată că 'in
dicatul se pronunță împotriva răz
boiului nuclear și pentru rezolva
rea pașnică a problemei Berlinului 
occidental.

Interviul acordat de Sufanuvof^
„Pravda"ziapului

MOSCOVA 12 (Agerpres)
Ziarul „Pravda" a publica 

interviul acordat corespondentu
lui său la Khan-Hai (Laos) de 
prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Partidului Neo Lao Hak- 
sat. Făcînd bilanțul tratativelor 
de la Hin-Hop, a spus prințul 
Sufanuvong, se poate afirma cu 
toată certitudinea că ele au con
stituit un pas important spre re
glementarea pașnică a problemei 
laoțiene. Tratativele au deschis 
calea spre crearea unui guvern

de coaliție in Laos. Faptul că 
prinful Suvahna Fumma va fi 
în fruntea noului guvern, precum 
și acordul privitor la componen
ta viitorului Cabinet de miniștri, 
confirmă victor'a ideilor rațiu 
nii sănătoase, a ideilor păcii.

Frontul patriei din Laos (Neo 
Lao Haksat) care sprijină activ 
actualul guvern Suvanna Fu
mma, dorește sincer ca întregul 
Laos să pășească cit se poate 
mai curînd pe calea dezvoltării 
pașnice și neutre, pe calea pro
gresului și înfloririi.

PARIS. La Toulouse au fost 
anunțate rezultatele celui de-al 
VllI-lea Concurs internațional de 
canto care s-a desfășurat în acest 
oraș între 5 și 10 octombrie. Ma
rele premiu a fost acordat — pen
tru cîntărețe, mezzetopranei romî~ 
ne lulia Buciuceariu, iar la băr
bați — lui Van Damme (Belgia).

DJAKARTA. La *1 octombrie 
în numele guvernului U.R.s.S.j- a- 
miralul S. G. Gorșkov comandant 
suprem al flotei maritime militare 
a U.R.S.S.; a predat în dar giiver-' 
rului indonezian zece vedete blin
date în cadrul unei ceremonii fes
tive care a avut loc în portul 
Djakarta.

MOSCOVA. La 11 octombrie 
s-a reîntors la Moscova A- A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.

NEW YORK. In seara zilei de

10 octombrie; în fața sediului Or
ganizației Națiunilor Unite, a avut 
loc o demonstrație antirăzboinică 
organizată de Comitetul de luptă 
pentru pace din marele New York.

MOSCOVA. La 10 octombrie 
a sosit la Moscova o delegație cu- 
bariă condusă de Augusto Martiyez 
Sanchez, ministrul Muncii.

LONDRA. Muncitorii compa
niei de automobile „Ford" au re
purtat o victorie obținind 
rea salariilor și reducerea 
săptămînii de lucru.

PARIS. In localitatea 
din Spania situată în apropiere de 
Valencia, 2.000 de muncitori me- 
talurgiști au declarat grevă. De 5 
zile ei nu părăsesc atelierele, ce- 
rînd majorarea salariilor, scrie a- 
genția „L’Union Francaise d’Iofor- 
mation".

majora- 
duratei

Sagunto

PROGRAM DE RADIO
14 octombrie

dans. PROGRAMUL II. 12,15 Cîn- 
tece despre prietenia romîno-so- 
vietică, 12,30 Melodii populare 
romînești, 13,15 Concert de prînz, 
15,00 Din muzica popoarelor. 
16,15 Prelucrări corale din folclo
rul nostru, 17,00 Din cele mai bu ■ 
ne programe muzicale alcătuite de 
ascultători, 17,30 Muzică populară 
romînească, 18.27 Mari interpreți 
sovietici, oaspeți ai țării noastre 
— pianistul Iakov Zack, 19,40 
Estrada artistului amator, 20,30 
Muzică de dans, 21,45 Album ar
tistic, 22,00 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
14 octombrie

PETROȘANI - 7 Noiembrie: 
Sfîrșitvl vechii Berezovka ; Al. 
Sahia ■ Hoinarii ; PETRII.A : Ce
rul Balticii. (Responsabilii cinema
tografelor Lonea, Livezeni, Ani- 
noasa, Vulcan, Crividia, Lupeni, 

Bărbăteui și Uricanj n-au trimis 
programarea filmelor pe luna oc
tombrie). * 1

PROGRAMUL I. 6,30 Cântece, 
7,00 Radiojurnal. Sumarul presei 
centrale, 7,45 Program de bole- 
rouri, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Muzică simfonică, 9,15 Cîn- 
tece din folclorul nou și jocuri 
populare romînești, 10,08 Muzică 
ușoară de compozitori din țări 
socialiste, 11,03 Melodii populare 
romînești din Banat, 12,00 Muzică 
de estradă, 12,30 Concert de prînz, 
13,05 Concert de muzică ușoară, 
14,00 Muzică populară romîneas
că interpretată de Maria Peter șț 
Ion Oprea, 14,30 Muzică de es
tradă, 15,45 „Construcții ale co
munismului" — pagini literare, 
16,15 Vorbește Moscova 1, 17,15 
Interpreți de frunte ai muzicii u- 
șoare romînești și sovietice, 17,50 
Tribuna radio, 18,45 Muzică popu
lară romînească, 19,15 Interpreți 
de operă, laureați ai celui de-al 
П-lea Concurs Internațional „Ge
orge Enescu" — 1961, 20,30 Ce 
e nou în librării, 21,00 Din fol
clorul popoarelor sovietice, 21,45 
Dansuri clasice, 22,30 Muzică de
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